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Szanowni Państwo, 

 

realizując obowiązek wynikający  z zapisu art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 

o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego przedstawia „Raport  

o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 rok”.  

Raport podsumowuje działalność Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

w 2020 roku. W Raporcie przedstawiono w szczególności informacje dotyczące realizacji 

polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, budżetu 

Powiatu oraz inne informacje niezbędne do uzyskania pełnego obrazu ogólnej sytuacji 

Powiatu, w zakresie realizacji zadań własnych Powiatu, zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej oraz powierzonych, a także współpracy z innymi społecznościami 

samorządowymi. 

W obliczu pandemii COVID-19 podejmowaliśmy wszelkie działania, wychodząc 

naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców, zgodnie z mottem Powiatu: „Powiat Łódzki 

Wschodni przyjazny dla ludzi”. 

Opracowanie powstało w oparciu o materiały źródłowe komórek organizacyjnych 

Starostwa Powiatowego w Łodzi, jednostek organizacyjnych Powiatu, służb, inspekcji i straży 

oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego.  

  

 W imieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

Przewodniczący Zarządu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego 

 

Andrzej Opala 
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I. Wstęp 

Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmuje podsumowanie działalności 

Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku. Obowiązek jego sporządzenia wynika 

z unormowań prawnych zawartych w art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie powiatowym.  

W dniu 21 lutego 2019 roku Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła uchwałę  

w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego (Uchwała Nr V/61/2019).  

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Zarząd 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego, jako organ wykonawczy, wykonuje swoje zadania  

przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego.  

 

W 2020 roku zadania Powiatu Łódzkiego Wschodniego były wykonywane przez 

samorządowe jednostki budżetowe:  

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  

2) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze,  

3) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach,  

4) Dzienny Dom Pomocy,  

5) Powiatowy Urząd Pracy Łódź –Wschód,  

6) I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach,  

7) Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach,  

8) Zespół Szkół Nr 2 w Koluszkach,  

9) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach,  

10) Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach,  

oraz przez: 

11) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego,  

12) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  

z siedzibą w Koluszkach.  

 

Zadania Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które nie są przypisane do realizacji  

ww. jednostkom organizacyjnym Powiatu Łódzkiego Wschodniego są realizowane przez 

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

zespoloną.  
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Powiat Łódzki Wschodni wykonuje określone ustawami zadania publiczne  

o charakterze ponadgminnym. Ogólny zakres zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego został 

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

Szczegółowy zakres przypisanych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu do realizacji zadań 

jest określony w tzw. ustawach merytorycznych.  

 

Poza wymienionymi  jednostkami budżetowymi funkcjonują w Powiecie:  

1) Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego,  

2) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi,  

3) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi.  
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II. Organy Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
 

Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu. 

Skład Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku w kadencji 2018 – 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2020 obradowała na 11 sesjach i podjęła  

85 uchwał. 

Lp. Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

w kadencji 2018 - 2023 

1. Biała Agnieszka – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

2. Ciesielska Elżbieta 

3. Gładysz Ewa 

4. Golus Sylwester 

5. Jaśkiewicz Mateusz 

6. Karwowski Mateusz 

7. Kotynia Mariusz 

8. Migdalski Tomasz 

9. Opala Andrzej 

10. Pomorski Paweł 

11. Skorupski Bogumił 

12. Sobieszek Jarosław 

13. Sokołowski Sławomir – Przewodniczący Rady Powiatu 

14. Sójka Mirosław 

15. Sójka Zofia 

16. Stasiak Marta 

17. Walas Tadeusz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

18. Waprzko Edyta 

19. Zaborowska-Gorzkiewicz Klaudia 
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Zarządu Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu. 

Skład Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w kadencji 2018 – 2023 

 

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

Andrzej Opala Przewodniczący Zarządu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego, 

Starosta Łódzki Wschodni 

Ewa Gładysz Wicestarosta Łódzki Wschodni 

Marta Stasiak Etatowy Członek Zarządu 

Paweł Pomorski Członek Zarządu 

Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz Członek Zarządu 

 

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku odbył 54 posiedzenia i podjął  

493 uchwały. 
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III. Informacja o Powiecie Łódzkim Wschodnim 
 

Powiat Łódzki Wschodni położony jest w centralnej części województwa łódzkiego,  

na południowy – wschód od Łodzi. Powiat zajmuje obszar prawie 500 km2 i znajduje się  

na 18. miejscu wśród 21 powiatów ziemskich województwa łódzkiego. W skład Powiatu 

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

i Nowosolna (gminy wiejskie). 
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Ogólna liczba ludności w Powiecie Łódzkim Wschodnim wynosi 72 565 mieszkańców  

(stan na dzień 31 grudnia 2020 roku). 

 

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym 

    L.p. Wyszczególnienie 
Powierzchnia 

(km2) 

Ludność wg stanu na dzień: 

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

1 2 3 4 5 6 

I. Gminy miejsko – wiejskie 351 46 399 46 218 46 338 

1. 

Koluszki 

 

w tym: miasto 

obszar wiejski 

155 23 662 23 368 23 293 

11 

144 

13 026 

10 636 

12 928 

10 440 

12 776 

10 517 

2. 

Rzgów 

 

w tym: miasto 

obszar wiejski 

66 10 348 10 459 10 592 

17 

49 

3 401 

6 947 

3 371 

7 088 

3 382 

7 210 

3. 

Tuszyn 

 

w tym: miasto 

obszar wiejski 

130 12 389 12 391 12 453 

23 

107 

7 292 

5 097 

7 255 

5 136 

7 237 

5 216 

II. Gminy wiejskie 149 25 306 25 961 26 227 

1. Andrespol 25 13 795 14 205 14 307 

2. Brójce 70 6 548 6 672 6 761 

3. Nowosolna 54 4 963 5 084 5 159 

 Razem miasta 51 23 719 23 554 23 395 

 Razem wsie 449 47 986 48 625 49 170 

 
Ogółem Powiat Łódzki 

Wschodni 
500 71 705 72 179 72 565 

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych (www.bdl.stat.gov.pl) – stan na 31.12.2020 roku 
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Struktura wiekowa mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

Grupa wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Wiek przedprodukcyjny (0 – 17 lat) 13 712 6 911 6 801 

Wiek produkcyjny 43 269 22 700 

(18 – 64 lata) 

20 569 

(18 – 59 lat) 

Wiek poprodukcyjny 15 584 5 250 

(65 lat i więcej) 

10 334 

(60 lat i więcej) 

Razem 72 565 34 861 37 704 

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych (www.bdl.stat.gov.pl) – stan na 31.12.2020 roku 

Edukacyjne grupy wiekowe mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

Grupa wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety 

   3 – 6 lat 2 940 1 486 1 454 

   7 – 12 lat 4 954 2 494 2 460 

   13 – 15 lat 2 375 1 191 1 184 

   16 – 18 lat 2 153 1 074 1 079 

   19 – 24 lata 4 387 2 254 2 133 

   Razem 16 809 8 499 8 310 

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych (www.bdl.stat.gov.pl) – stan na 31.12.2020 roku 
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IV. Informacja na temat dokumentów strategicznych Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego realizowanych w 2020 roku 
 

Najważniejszymi dokumentami strategicznymi dla rozwoju Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego są: 

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

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

3) Plan rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na lata 

2017 – 2022. 

„STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  

NA LATA 2015 – 2022” 

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

z dnia 17 grudnia 2015 roku. 

Strategia jest podstawowym dokumentem, określającym cele i kierunki polityk rozwoju 

Powiatu. Jest to punkt wyjścia dla dokumentów rozwojowych tworzonych przez jednostki 

organizacyjne Powiatu.  

Celem zdefiniowania misji Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022  

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

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

i z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz kluczowych 

interesariuszy. 

Wizja: 

Powiat Łódzki Wschodni, wykorzystujący położenie terytorialne i walory przyrodniczo 

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

lokalnych samorządów, wyróżniający się wzrastającym poziomem życia mieszkańców. 

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

misji Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
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Misja: 

Samorząd Powiatowy inicjatorem i koordynatorem działań służących zrównoważonemu 

rozwojowi całego Powiatu Łódzkiego Wschodniego w partnerstwie z Gminami, wchodzącymi 

w jego skład. 

 

Pełna treść raportu z realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

na lata 2015 – 2022” za rok 2020 jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  

Powiatu Łódzkiego Wschodniego (BIP) w zakładce Programy powiatowe. 

 

W Raporcie o stanie Powiatu, w poniższym zestawieniu, przedstawiono wykaz 

ustalonych w „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022” celów 

strategicznych, operacyjnych i zadań, które były zrealizowane przez Powiat Łódzki Wschodni 

w roku 2020. 

 

 

Cel strategiczny I: Rozwój infrastruktury technicznej 

Podmioty 

odpowiedzialne 

za realizację 

Cel operacyjny I.1 

 

Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej 

 

Zadanie I.1.1 

Budowa i przebudowa dróg, chodników, pomocniczej 

infrastruktury drogowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

JST (Powiat, 

Gminy) 

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

Gminy) 

Cel operacyjny I.2 Modernizacja budynków użyteczności publicznej 

Zadanie I.2.1 
Zniesienie barier architektonicznych w budynkach 

użyteczności publicznej 

JST (Powiat, 

Gminy) 

Zadanie I.2.2 
Rozbudowa i utrzymanie standardów w obiektach 

infrastruktury społecznej (DPS, ŚDS, itp.) 

JST (Powiat, 

Gminy) 

Zadanie I.2.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
JST (Powiat, 

Gminy) 
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Cel operacyjny I.3 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii 

Zadanie I.3.3 Realizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska Powiat 

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

Gminy) 

Zadanie I.3.5 
Ochrona i rewaloryzacja zasobów naturalnych  

i krajobrazowych Powiatu 

JST (Powiat, 

Gminy) 

Cel operacyjny 1.4 Tworzenie systemu informacji o nieruchomościach 

Zadanie I.4.1 
Aktualizacja danych przestrzennych dotyczących 

nieruchomości 
Powiat 

Zadanie I.4.2 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Powiat 

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

Gminy) 

Zadanie I.4.4 
Tworzenie cyfrowych baz danych i systemów udostępniania 

danych 
Powiat 

Cel strategiczny II: Poprawa jakości życia mieszkańców 

Podmioty 

odpowiedzialne  

za realizację 

Cel operacyjny II.1 Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 

Zadanie II.1.1 
Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych  

i promocyjnych dotyczących bezpieczeństwa 

Powiat, Policja, 

PSP 

Zadanie II.1.2 Zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich Szkoły, Policja 

Zadanie II.1.3 
Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w miejscach 

publicznych 
Policja 

Zadanie II.1.4 Wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń Policja 

Zadanie II.1.5 
Skuteczne zarządzanie kryzysowe w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa publicznego 

Powiat, Policja, 

PSP, OSP 

Zadanie II 1.6 Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Powiecie PSP,OSP 
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Cel operacyjny 

II.2 
Promocja i ochrona zdrowia 

Zadanie II.2.1 

Promowanie realizacji programów wynikających 

z Narodowego Programu Zdrowia (akcje informacyjne  

i szkolenia) 

JST (Powiat, 

Gminy) 

Zadanie II 2.2 Właściwe zabezpieczenie sanitarno - epidemiologiczne 
JST (Powiat, 

Gminy) 

Cel operacyjny 

II.3 
Wzmocnienie polityki rodzinnej  

Zadanie II.3.1 Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania Powiat, PCPR 

Zadanie II.3.2 
Pomoc rodzinom biologicznym, zastępczym i 

wychowankom usamodzielniającym się 

JST, PCPR, 

(Powiat Gminy) 

Zadanie II.3.3 
Aktywizacja społeczna rodzin, integracja ze środowiskiem 

lokalnym 
PCPR 

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) 

Zadanie II.4.4 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej  

dla osób uzależnionych i ich rodzin 

JST (Powiat, 

Gminy, PCPR) 

Cel operacyjny 

II.5 
Rozwiązywanie problemów społecznych 

Zadanie II.5.1 

Rozwijanie systemu opieki nad osobami 

niepełnosprawnymi, psychicznie chorymi, upośledzonymi 

umysłowo, długotrwale chorymi oraz starszymi i samotnymi 

JST, PCPR 

Zadanie II.5.2 Rozszerzanie oferty domów pomocy społecznej Powiat 

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 
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Cel strategiczny III: Rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego 

(ponadpodstawowego) 

Podmioty 

odpowiedzialne  

za realizację 

Cel operacyjny 

III.1 

Dostosowanie szkolnictwa do potrzeb lokalnego rynku pracy i 

popularyzacja szkolnictwa zawodowego 

Zadanie III.1.1 Tworzenie adekwatnej oferty edukacyjnej Powiat, Szkoły 

Zadanie III.1.2 Rozwój bazy dydaktycznej szkół Powiat, Szkoły 

Zadanie: III.1.3 Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli Powiat, Szkoły 

Cel operacyjny 

III.2 
Promocja szkolnictwa ponadgimnazjalnego (ponadpodstawowego) 

Zadanie III.2.1 Popularyzacja szkolnictwa zawodowego Powiat, Szkoły 

Zadanie III.2.2 Prowadzenie akcji informacyjnych Powiat, Szkoły 

Cel operacyjny 

III.3 

Współpraca z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, przedsiębiorcami  

i uczelniami wyższymi 

Zadanie III.3.1 

 

Współorganizacja konferencji i szkoleń 

 

Powiat, Szkoły 

Zadanie III.3.2 
Inspirowanie pracodawców do włączania się w proces 

kształcenia zawodowego 
Powiat, Szkoły 

Cel strategiczny IV: Aktywizacja lokalnego rynku pracy 

Podmioty 

odpowiedzialne 

za realizację 

Cel operacyjny 

IV.1 
Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej w celu tworzenia miejsc pracy 

Zadanie IV.1.1 Preferencje dla rozpoczynających działalność gospodarczą Powiat, PUP 

Zadanie IV.1.2 Szkolenia i kursy dla bezrobotnych PUP 

Zadanie IV.1.3 Program aktywności zawodowej PUP 
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Cel strategiczny V: Promocja Powiatu 

Podmioty 

odpowiedzialne  

za realizację 

Cel operacyjny 

V.1 
Kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu 

Zadanie V.1.1 
Integracja działań promocyjnych Powiatu i gmin z terenu 

Powiatu 

JST (Powiat, 

Gminy) 

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

Gminy) 

Cel operacyjny 

V.2 

Wspieranie działań służących umocnieniu tożsamości mieszkańców 

Powiatu poprzez rozwój kultury, turystyki, rekreacji i sportu 

Zadanie V.2.1 Współorganizacja imprez kulturalnych i sportowych 
JST (Powiat, 

Gminy) 

Cel strategiczny VI: Rozwój demokracji lokalnej 

Podmioty 

odpowiedzialne 

za realizację 

Cel operacyjny 

VI.1 
Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

Zadanie VI.1.1 Podnoszenie jakości zarządzania informacją 
Powiat, jednostki 

organizacyjne 

Zadanie VI.1.2 Upowszechnianie znajomości procedur administracyjnych 
JST (Powiat, 

Gminy) 

Cel operacyjny 

VI.2 
Rozwój instytucji samorządu społecznego i gospodarczego 

Zadanie VI.2.1 
Akcje informacyjne i szkolenia dla lokalnych 

przedsiębiorców i rolników 

JST (Powiat, 

Gminy) 

Cel operacyjny 

VI.3 
Wspieranie rozwoju i działalności organizacji pozarządowych 

Zadanie VI.3.1 
Pomoc w realizacji działań statutowych organizacji 

pozarządowych 

JST (Powiat, 

Gminy) 

Zadanie VI.3.2 
Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi  

w zakresie realizacji zadań publicznych 

JST (Powiat, 

Gminy) 
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„PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  

NA LATA 2016 – 2022” 

 

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

z dnia 13 września 2016 roku. Ostatnia jego aktualizacja nastąpiła Uchwałą Rady Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego Nr XXX/280/2021 w dniu 29 kwietnia 2021 roku, a dotyczyła 

zrealizowanych w 2020 roku celów strategicznych, operacyjnych i zadań. 

 

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem służącym wdrażaniu założeń dotyczących 

rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Jako planistyczny dokument wdrożeniowy 

wskazuje działania zmierzające do realizacji celów strategicznych, operacyjnych oraz zadań 

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

 

Pełna wersja dokumentu jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego (BIP),  w zakładce Programy powiatowe. 

 

W Raporcie o stanie Powiatu przedstawiono w układzie tabelarycznym projekty 

inwestycyjne zrealizowane w roku 2020 przez Powiat Łódzki Wschodni, ze wskazaniem 

kosztów ich realizacji oraz źródeł finansowania.  

 

Przedstawione informacje dotyczą wszystkich zadań inwestycyjnych zrealizowanych  

w zakresie zadań publicznych przypisanych do realizacji Powiatowi.
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Projekty inwestycyjne zrealizowane w 2020 roku – „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2022”  

 

Lp. 

 

Działanie/ projekt 

 

Koszty  PLN 

Źródła finansowania PLN 
 

Środki 

pozyskane 

 

Rodzaj 

pomocy 

UE 

 

Inne źródła 

pozyskania 

środków 

JST 

Powiat Gmina 
Województwo 

łódzkie 

1 
Przebudowa odwodnienia ul. Głównej  

w Janówce, gm. Andrespol 
84 039,42 84 039,42 - - - - - 

2 

„Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej  

w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej  

w stronę Romanowa” 

444 189,34 222 094,67 222 094,67 - - - - 

3 
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej  

nr 2923E ul. Dolnej i ul. Górnej w gm. Brójce 
15 000,00 15 000,00 - - - - - 

4 
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E  

na odcinku Pałczew - Modlica" 
299 852,76 162 112,76 - 137 740,00 - - - 

5 

Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu 

drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy 

Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym,  

gm. Koluszki 

10 455,00 10 455,00 - - - - - 

6 
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej  

nr 1150E w gm. Nowosolna 
9 225,00 9 225,00 - - - - - 

7 

Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy 

drodze powiatowej nr 1150E w gminie 

Nowosolna 

741 003,73 522 760,73 - - 218 243,00 - 

Rezerwa 

subwencji 

ogólnej 

8 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E  

od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic 

miasta Łodzi” 

1 878 721,26 470 418,26 500 000,00 - 908 303,00 - FDS 

9 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1195E  

w Starej Gadce 
603 318,97 603 318,97 - - - - - 

10 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E  

w Kalinku na odcinku ca 900 m 
144 562,61 144 562,61 - - - - - 

 RAZEM 4 230 368,09 2 243 987,42 722 094,67 137 740,00 1 126 546,00 -  
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Lp. 

 

 

Działanie/ projekt 

 

 

 

Koszty  PLN 

 

Źródła finansowania PLN  

 

Środki 

pozyskane 

 

 

Rodzaj 

pomocy 

UE 

 

 

Inne źródła 

pozyskania 

środków 

JST 

Powiat Gmina 
Województwo 

łódzkie 

11 
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze 

powiatowej nr 2916E (odcinek Guzew i DK71) 
332 567,72 332 567,72 - - - - - 

12 

Poszerzenie nawierzchni drogi 1512E, Modlica 

od węzła w kierunku gminy Brójce  

(do Pałczewa) 

345 569,42 345 569,42 - - - - - 

13 
Budowa chodnika w drodze powiatowej  

nr 3313E w Kruszowie 
220 000,00 220 000,00 - - - - - 

14 
Przebudowa odcinka drogi powiatowej  

nr 2927E w Wardzynie, gm. Brójce 
180 281,08 105 281,08 75 000,00 - - - - 

15 

Opracowanie dokumentacji projektowej  

na przebudowę drogi powiatowej nr 2914E 

wraz z odwodnieniem i oświetleniem 

90 159,00 90 159,00 - - - - - 

16 

„Montaż urządzeń bezpieczeństwa oraz 

sygnalizacji ostrzegawczej w okolicach przejść 

dla pieszych na drodze powiatowej nr 2941E 

ul. Centralna w miejscowości Starowa Góra” 

31 718,01 31 718,01 - - - - - 

17 
Wykonanie nakładki asfaltowej i pobocza  

na drodze powiatowej nr 2916E 
74 783,35 74 783,35 - - - - - 

18 
Wymiana ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 

w Koluszkach 
79 814,70 79 814,70 - - - - - 

19 

Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Koluszkach 

38 562,00 38 562,00 - - - - - 

20 

Zakup stacji dozowania dwutlenku chloru  

do zwalczania bakterii Legionella w instalacji 

ciepłej wody użytkowej   

11 623,50 11 623,50 - - - - - 

 

 

 

RAZEM 

 

 

1 405 078,78 1 330 078,78 75 000,00 - - - - 
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Lp. 

 
Działanie/ projekt 

 
Koszty  PLN 

 
Źródła finansowania PLN  

Środki 
pozyskane 

 
Rodzaj 
pomocy 

UE 

 
Inne źródła 
pozyskania 

środków 

JST 

Powiat Gmina 
Województ
wo łódzkie 

21 
Modernizacja łazienki w budynku Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach   
14 480,37 6 516,17 - - 7 964,20 - PFRON 

22 
Modernizacja nawierzchni korytarza  

na I piętrze w budynku Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach   

12 305,00 12 305,00 - - - - - 

23 
Termomodernizacja budynku gospodarczego 
Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 

– II etap 
287 582,55 287 582,55 - - - - - 

24 Wymiana 114 mb ogrodzenia betonowego 22 140,00 22 140,00 - - - - - 

25 
„Budowa systemu informacji przestrzennej 

wspierającego świadczenia e-usług przez 
powiaty z terenu województwa łódzkiego” 

172 588,65 172 588,65 - - - - - 

26 
Zakup samochodu służbowego do Starostwa 

Powiatowego w Łodzi 
83 300,00 83 300,00 - - - - - 

27 
Zakup pieca konwekcyjno- parowego  

dla potrzeb kuchni Domu Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze 

47 805,92 47 805,92 - - - - - 

28 
Przebudowa pawilonu administracyjno – 
biurowego z przeznaczeniem na warsztat 

Terapii Zajęciowej – etap II 
1 800,00 1 800,00 - - - - - 

29 

Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-
ratowniczego typu Pick-up dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

powiatu łódzkiego wschodniego  
zs. w Koluszkach 

110 000,00 30 000,00 - - 80 000,00 - WFW PSP 

30 

Zakup lekkiego samochodu operacyjnego  
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej pow. łódzkiego wschodniego  
zs. w Koluszkach 

120 000,00 - - - 120 000,00 - WFW PSP 

 
 

RAZEM 
 

872 002,49 664 038,29 - - 207 964,20 - - 
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Lp. 

 

Działanie/ projekt 

 

Koszty PLN 

 

Źródła finansowania PLN  

Środki 

pozyskane 

 

Rodzaj 

pomocy 

UE 

 

Inne źródła 

pozyskania 

środków 

JST 

Powiat Gmina 
Województwo 

łódzkie 

31 
Centrum Usług Społecznych 

„WISIENKA” 
15 305,98 - - - - 15 305,98 - 

32 
Centrum Usług Środowiskowych 

„WISIENKA – C.D” 
178 504,53 - - - - 178 504,53 - 

33 

Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, 

informatycznego, w tym oprogramowania 

i licencji, transportowego, pływającego, 

uzbrojenia, techniki specjalnej, 

kwaterunkowego i gospodarczego, 

szkoleniowego i sportowego, medycznego 

oraz pozostałego 

57 500,00 57 500,00 - - - - - 

34 

Zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) 

przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, w tym 1 osoby  

na wózku inwalidzkim 

185 115,00 95 115,00 - - 90 000,00 - PFRON 

 

RAZEM 

 

436 425,51 152 615,00 - - 90 000,00 193 810,51 - 

 

 

OGÓŁEM W 2020 ROKU 

 

 

6 943 874,87 4 390 719,49 797 094,67 137 740,00 1 424 510,20 193 810,51 - 
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„PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU 

ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2017 – 2022” 

 

został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Nr XXIX/371/2016  

z dnia 24 listopada 2016 roku. Ostatnia jego aktualizacja została przyjętą Uchwałą Rady 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego Nr XV/166/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku. 

 

Powiat Łódzki Wschodni podejmuje szereg działań i zabiegów prowadzących  

do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Do najważniejszych 

działań w tym zakresie należy między innymi: 

− przebudowa i modernizacja dróg, 

− poszerzenia jezdni, 

− budowa chodników i przejść dla pieszych, 

− budowa ciągów pieszo – rowerowych, 

− budowa sygnalizacji świetlnych, 

− bieżąca odnowa oznakowania pionowego, 

− wyposażenie dróg w elementy oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 

W 2020 roku wydatki majątkowe na drogi wyniosły 7 256 434,60 zł.  

W tabeli przedstawiono zrealizowane w 2020 roku zadania inwestycyjne na drogach 

powiatowych, w podziale na Gminy i źródła finansowania, ze wskazaniem oznaczenia drogi. 
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Zadania inwestycyjne zrealizowane na drogach powiatowych w 2020 roku w podziale na Gminy: 

  
         

Lp. Gmina  Nazwa zadania  
Oznaczenie 

drogi  

Główny element 

modernizacji  

Główny 

parametr 

techniczny 

(długość 

wykonanego 

odcinka /m/) 

Źródła finansowania /zł/ 

Środki 

Powiatu  
Środki Gminy   

Środki 

zewnętrzne 

(pozyskane 

np. z budżetu 

Państwa, 

Województwa  

subwencje …) 

1 Andrespol  

„Przebudowa odwodnienia  

ul. Głównej w Janówce  

gm. Andrespol”                     

2921E odwodnienie 198,50 84 039,42 0,00 0,00 

Budowa ciągu pieszo – rowerowego 

na drodze powiatowej nr 2911E  

ul. Łódzkiej w Justynowie w gminie 

Andrespol 

2911E chodnik 40,00 0,00 61 232,54 0,00 

Budowa chodnika przy szkole 

Podstawowej w Justynowie w pasie 

drogowym drogi powiatowej  

nr 2911E - ulicy Łódzkiej w gminie 

Andrespol   

2911E chodnik 26,00 0,00 16 639,77 0,00 

,,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 nr 17”; 

2912E 

opracowanie aktualizacji 

programu funkcjonalno - 

użytkowego, 

dokumentacji 

przetargowej, pomiary 

natężenia ruchu, 

doradztwo techniczne, 

wykonanie inwentaryzacji 

zieleni  

- 0,00 26 788,00 0,00 
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2 Brójce  

„Przebudowa drogi powiatowej  

nr 1512E na odcinku Pałczew - 

Modlica”                     

1512E 
jezdnia 

odwodnienie  
350,00 162 112,76 0,00 137 740,00 

„Wykonanie chodnika  

na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej 

od drogi wojewódzkiej w stronę 

Romanowa”.                     

2912E 
chodnik 

odwodnienie 
960,00 222 094,67 222 094,67 0,00 

„Przebudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 2927E w Wardzynie, 

gm. Brójce”.                     

2927E 

jezdnia 

pobocza 

odwodnienie  

211,07 105 281,08 75 000,00 0,00 

„Budowa chodnika w ciągu drogi 

powiatowej nr 2923E ul. Dolnej  

i ul. Górnej w gm. Brójce”  

2923E dokumentacja  - 15 000,00 0,00 0,00 

3 Koluszki  

„Budowa tunelu pod torami 

kolejowymi w ciągu drogi 

powiatowej nr 2911E pomiędzy 

Gałkowem Dużym a Gałkowem 

Małym, gm. Koluszki”; 

2911E 

opracowanie programu 

funkcjonalno - 

użytkowego 

- 10 455,00 10 455,00 0,00 

„Opracowanie dokumentacji 

projektowej na przebudowę drogi 

powiatowej Nr 2914E  

wraz z odwodnieniem  

i oświetleniem”; 

2914E dokumentacja  - 90 159,00 0,00 0,00 

4 Nowosolna  

„Przebudowa drogi powiatowej  

nr 1151E od skrzyżowania z drogą  

nr 2913E do granic miasta Łodzi”.                     

1151E 

jezdnia 

chodnik 

ścieżka rowerowa              

odwodnienie  

714,00 470 418,26 500 000,00 908 303,00 

„Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego 

przy drodze powiatowej nr 1150E  

w gminie Nowosolna” (Zadanie 

umieszczone w wykazie wydatków 

niewygasających ) 

1150E 

aktualizacja kosztorysów                      

ścieżka rowerowa                

przepust  

454,00 522 760,73 0,00 218 243,00 

„Budowa chodnika w ciągu drogi 

powiatowej nr 1150E  

w gm. Nowosolna”  

1150E  dokumentacja  - 9 225,00 0,00 0,00 
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5 Rzgów  

Przebudowa drogi powiatowej  

nr 2909E w Kalinku na odcinku  

ca 900m 

2909E jezdnia 900,00 144 562,61 144 562,61 0,00 

Przebudowa drogi powiatowej  

nr 1195E w Starej Gadce 
1195E 

ścieżka rowerowa         

chodnik  
900,53 603 318,97 603 318,97 0,00 

Przebudowa drogi powiatowej 

nr 2916E (budowa ciągu pieszo-

rowerowego pomiędzy 

miejscowościami Guzew i Prawda) 

2916E 
ścieżka rowerowa         

chodnik  
1 128,99 332 567,72 332 567,73 0,00 

Wykonanie nakładki asfaltowej  

i pobocza na drodze powiatowej  

nr 2916E 

2916E 
jezdnia 

pobocze  
1 094,00 74 783,35 74 783,35 0,00 

Montaż urządzeń bezpieczeństwa 

oraz sygnalizacji ostrzegawczej  

w okolicach przejść dla pieszych  

na drodze powiatowej nr 2941E  

ul. Centralna w miejscowości 

Starowa Góra 

2941E 

zakup i dostawa 

elementów  

i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, projekt 

stałej organizacji ruchu  

- 31 718,01 31 718,01 0,00 

Poprawa bezpieczeństwa na drogach 

powiatowych 

2909E             

2942E 
oznakowanie - 0,00 19 021,95 0,00 

6 Tuszyn  

Poszerzenie nawierzchni drogi 

1512E, Modlica od węzła w kierunku 

Gminy Brójce (do Pałczewa)  

1512E jezdnia 868,00 345 569,42 0,00 429 900,00 

„Budowa chodnika w drodze 

powiatowej nr 3313E w Kruszowie” 

( Zadanie umieszczone w wykazie 

wydatków niewygasających ) 

3313E 
dokumentacja projektowa                 

chodnik   
- 220 000,00 0,00 0,00 

Razem: - - - 3 444 066,00 2 118 182,60 1 694 186,00 
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Podsumowanie powyższej tabeli /zł/ 

  Powiat Gmina  
Środki 

zewnętrzne  

Inwestycje zrealizowane przez Powiat w 2020 roku 1 810 931,92 797 094,67 1 264 286,00 

Inwestycje zrealizowane przez Gminę w 2020 roku (dotacja do Gmin) 1 633 134,08 1 321 087,93 429 900,00 

Razem inwestycje zrealizowane przez Powiat /zł/ 3 872 312,59 

Razem inwestycje zrealizowane przez Gminę /zł/ 3 384 122,01 

W 2020 roku na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych wydatkowano:  7 256 434,60 
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Poza „Strategią Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022”  

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

i „Planem rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na lata 

2017 – 2022” Powiat realizował w 2020 roku postanowienia innych dokumentów sektorowych, 

a mianowicie: 

 

1) „PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO 

WSCHODNIEGO NA LATA 2013 – 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA  

2017 – 2020” ORAZ „PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU 

ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2017 – 2020 Z PERSPEKTYWĄ  

NA LATA 2021 – 2024” 

 

W celu realizacji polityki ekologicznej państwa w 2013 roku powstał „Program Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2016 z perspektywą  

na lata 2017 – 2020” przyjęty Uchwałą nr XXXVIII/528/2013 Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego z dnia 7 listopada 2013 roku, a w 2016 roku powstał „Program Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 z perspektywą  

na lata 2021 – 2024”, przyjęty Uchwałą Nr XXIX/363/2016 Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego z dnia 24 listopada 2016 roku. 

Głównym celem Programu jest określenie polityki środowiskowej oraz wyznaczenie 

kierunków działań do realizacji przez Gminy i Powiat w celu realizacji polityki ochrony 

środowiska na terenie powiatu. 

 

2) „POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE 

ŁÓDZKIM WSCHODNIM NA LATA 2018 – 2020” 

 

Program został przyjęty Uchwałą Nr XLVIII/577/2018 Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego z dnia 22 marca 2018 roku.  

 

Głównym celem Programu jest realizacja zadań związanych z organizacją zastępczych 

form opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki i wychowania ze strony rodziców 

biologicznych.  

 

3) „POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ 

PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI  

NA LATA 2018 – 2023 DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO” 

 

Program został przyjęty Uchwałą Nr XLV/557/2017 Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 roku. 

 

Celem głównym Programu jest budowanie partnerskiej współpracy oraz określenie 

kierunków współdziałania lokalnych samorządów i ich jednostek organizacyjnych, służb, 
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inspekcji i straży, organizacji społecznych i społeczności Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

na rzecz podniesienia poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu oraz poprawa 

stanu bezpieczeństwa i porządku w Powiecie. Program określa dziewięć obszarów ryzyka 

występowania zagrożeń.  

 

4) „STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU 

ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2014 – 2020” 

 

Strategia została przyjęta Uchwałą Nr XL/ 556/ 2013 Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego z dnia 27 grudnia 2013 roku.  

 

Głównym celem Strategii w zakresie rozwiązywania problemów społecznych jest 

zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

w szczególności w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałania 

marginalizacji jednostki i rodziny, wyrównania szans osób niepełnosprawnych, pomocy 

społecznej, pieczy zastępczej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

5) „POWIATOWY PROGRAM WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM NA LATA 2015 – 2021” 

 

Program został przyjęty Uchwałą Nr L/699/2014 Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego z dnia 23 października 2014 roku. 

 

Podstawę opracowania Programu stanowi „Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2020”. Program odpowiada 

najistotniejszym potrzebom osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, 

zawodowej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także przestrzeganiu praw osób 

niepełnosprawnych. 

  

Określone cele są realizowane w różnym czasie, a sam Program jest wyznacznikiem 

kierunków działań dla wszystkich instytucji biorących udział w jego realizacji, tworząc 

podstawę dla poszczególnych podmiotów do opracowania szczegółowych programów  

i projektów.  

 

6) „POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA POWIATU 

ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2017 – 2021” 

 

Program został przyjęty Uchwałą Nr XXXV/449/2017 Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego z dnia 27 kwietnia 2017 roku. 

  

Program jest spójny z założeniami „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie” oraz „Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łódzkim 

Wschodnim na lata 2014 – 2020”. Celem strategicznym jest zapobieganie dysfunkcjonalności, 
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wykluczeniu społecznemu i marginalizacji tylko dla rodzin doświadczających przemocy 

poprzez prowadzenie opieki specjalistycznej dla osób uzależnionych, ofiar, sprawców  

i świadków przemocy. 

 

Zadaniem Programu jest wprowadzenie działań mających na celu z jednej strony 

podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie  

oraz promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy, a z drugiej upowszechnianie 

informacji o możliwościach i formach udzielania pomocy zarówno osobom dotkniętym 

przemocą, jak i stosującym przemoc w rodzinie.  

 

7) „POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ 

AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2014 -2020” 

 

Program został przyjęty Uchwałą Nr L/700/2014 Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego z dnia 23 października 2014 roku. 

 

W dokumencie zostały określone priorytety lokalnej polityki rynku pracy i rozwoju 

zasobów ludzkich w powiecie łódzkim wschodnim, wpisujące się w realizację priorytetów  

i celów regionalnych oraz krajowych dokumentów strategicznych. 

 

Program stanowi podstawę do koordynacji lokalnej polityki rynku pracy i rozwoju 

zasobów ludzkich. Realizacja programu stanowi kontynuację „Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007- 2013”. 

Program tworzy ramy priorytetów i działań mających przyczynić się do pozytywnych zmian na 

rynku pracy, a głównie do wzrostu zatrudnienia, ograniczenia bezrobocia, efektywnego 

wykorzystania środków krajowych i unijnych na realizację programów i projektów. 

 

8) „PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  

W 2020 ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ 

PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA  

24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

I O WOLONTARIACIE”  

 

Program został przyjęty Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego z dnia 28 listopada 2019 roku. 

 

Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Powiatem  

i organizacjami pozarządowymi, które ma służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Powiatu 

oraz aktywizacji społeczeństwa lokalnego. W Programie zostały określone kierunki i formy 

współpracy z ww. organizacjami. 
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9) „PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU 

ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2019 – 2022” 

Program został przyjęty Uchwałą nr XIII/127/2019 Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego z dnia 24 października 2019 roku. 

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. 

10) „PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI POWIATU 

ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2018 – 2020” 

Plan został przyjęty Uchwałą Nr 2075/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

z dnia 14 sierpnia 2018 roku. 

 Zasobem nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego gospodaruje Zarząd 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Plan wykorzystania zasobu nakreśla główne kierunki 

działań Zarządu Powiatu w zakresie gospodarowania nieruchomościami Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego.  

Rozstrzygnięcia o sposobie i formie zagospodarowania w stosunku do każdej 

nieruchomości będą podejmowane indywidualnie.  

 

Dokumenty sektorowe dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego (BIP), w zakładce Programy powiatowe. 

Realizacja ww. dokumentów została ujęta w treści niniejszego Raportu, w opisie 

działalności w poszczególnych obszarach zadań publicznych realizowanych przez Powiat 

Łódzki Wschodni w 2020 roku. 

Wskazać również należy, że Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 

- w dniu 18 lutego 2021 roku przyjęła: 

1) sprawozdanie Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za 2020 rok; 

2) informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 

wschodniego z siedzibą w Koluszkach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok; 

3) sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego 

wschodniego oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego  

na terenie powiatu łódzkiego wschodniego za 2020 rok; 
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- w dniu 18 marca 2021 roku przyjęła: 

1) Uchwałą Nr XXIX/272/2021 sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie z działalności jednostki za rok 2020 wraz z wykazem potrzeb  

w zakresie pomocy społecznej na rok 2021 i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu 

pieczy zastępczej na rok 2021; 

- w dniu 29 kwietnia 2021 roku przyjęła: 

a) Raport z realizacji w 2020 roku „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

na lata 2015 – 2022”; 

b) Uchwałą Nr XXX/280/2021 aktualizację „Planu rozwoju Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na lata 2016-2022”; 

c) sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

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

i o wolontariacie”; 

d) informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi o stanie bezpieczeństwa 

weterynaryjnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020; 

e) informację dotyczącą „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020”. 

 W dniu 7 maja 2021 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim 

Wschodnim 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”. 
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V. Opis działalności w obszarach zadań publicznych 

realizowanych przez Powiat Łódzki Wschodni,  

z uwzględnieniem realizacji polityk, programów i strategii 
 

1. Edukacja publiczna 
 

Powiat Łódzki Wschodni jest organem prowadzącym dla niżej wymienionych szkół 

ponadpodstawowych i placówek oświatowych: 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach,  

ul. Kościuszki 16, 95-040 Koluszki; 

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

−  Technikum nr 1, 

−  Branżowa Szkoła I stopnia; 

3) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach, ul. Budowlanych 8, 95-040 Koluszki: 

−  Technikum nr 2, 

−  II Liceum Ogólnokształcące; 

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

95-040 Koluszki: 

−  Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna,  

−  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,  

−  Internat; 

5) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach, ul. Korczaka 5,  

95-040 Koluszki, z zamiejscowymi stanowiskami pracy w Tuszynie i Rzgowie. 
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Stan organizacyjny szkół  (wg SIO na 30.09.2019 roku oraz 30.09.2020 roku) przedstawia się 

następująco: 

 

 

Nazwa szkoły 

STAN NA DZIEŃ 30.09.2019 roku STAN NA DZIEŃ 30.09.2020 roku 

Liczba oddziałów 
Liczba 

uczniów 
Liczba oddziałów  

Liczba 

uczniów 

Ogółem w tym ilość klas  Ogółem w tym ilość klas  

I LO w 

Koluszkach 
14 

7 kl. I, 4 kl. II, 3 kl. 

III 
339 15 4 kl. I, 7 kl. II, 4 kl. III 361 

ZS nr 1 

w Koluszkach 
10 

- w technikum  

6 oddz.: 

3 kl. I, 1 kl. II,  

1 kl. III, 1 kl. IV- 

razem 128 uczniów 

- w branżowej szkole 

I stopnia  

4 oddz.: 2 kl. I,  

1 kl. II, 1 kl. III – 

razem uczniów 98 

 

226 11 

- w technikum 6 oddz.:  

1 kl. I, 3 kl. II, 1 kl. III,  

1 kl. IV – razem 126 

uczniów 

- w branżowej szkole  

I stopnia 5 oddz.: 2 kl. I,  

2 kl. II, 1 kl. III – razem 96 

uczniów 

222 

ZS nr 2 

w Koluszkach 
18 

- w liceum 

ogólnokształcącym 4 

oddz.: 

2 kl. I, 1 kl. II,  

1 kl. III – razem 

uczniów 63 

- w technikum  

14 oddz.: 

6 kl. I, 2 kl. II,  

4 kl. III, 2 kl. IV – 

razem uczniów 291 

354 19 

- w liceum 

ogólnokształcącym  

4 oddz.: 1 kl. I, 2 kl. II,  

1 kl. III – razem 67 uczniów 

- w technikum 15 oddz.:  

3 kl. I, 6 kl. II, 2 kl. III,  

4 kl. IV – razem 301 

uczniów 

368 

Razem szkoły 

ponadpodst. 
42  919 45  951 

SOSW 

w Koluszkach 
10 

- 8 oddz. w szkole 

podstawowej 

specjalnej 

- 2 oddz. w szkole 

specj. przysp.  

do pracy 

58 9 

- 7 oddz. w szkole 

podstawowej specjalnej 

- 2 oddz. w szkole specj. 

przysp. do pracy 

60 

Razem 

wszystkie 

szkoły 

52  977 54  1011 

zajęcia 

rewalidacyjno – 

wychowaw. 

X X 11 X X 11 

zajęcia 

wczesnego 

wspomagania 

rozwoju 

dziecka 

X X 28 X X 33 
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W szkołach ponadpodstawowych (z wyjątkiem Szkoły Specjalnej Przysposabiającej  

do Pracy) prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni w roku szkolnym 2019/2020 kształciło 

się łącznie 919 uczniów w 42 oddziałach. Natomiast w roku szkolnym 2020/2021 kształci się  

951 uczniów w 45 oddziałach.   

         

 

 

Nabór do szkół ponadpodstawowych 

Nazwa szkoły 

Liczba oddziałów w naborze 

do klas I 

Liczba uczniów w naborze   

do klas I 

2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 

I LO w Koluszkach 7 4 172 95 

ZS nr 1 w Koluszkach  

w tym: 
5 3 116 65 

Technikum nr 1 3 1 63 22 

Branżowa Szkoła I stopnia 2 2 53 43 

ZS nr 2 w Koluszkach 

w tym: 
8 4 170 87 

Technikum nr 2 6 3 147 63 

II Liceum Ogólnokształcące 2 1 23 24 

Razem w szkołach nabór do klas I 20 11 458 247 
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W roku szkolnym 2020/2021 w wyniku rekrutacji do klas pierwszych szkół 

ponadpodstawowych przyjęto 247 uczniów, czyli o 211 mniej niż w roku szkolnym 2019/2020. 

Taka sytuacja wynikała z faktu, że w wyniku reformy systemu oświaty, polegającej  

na likwidacji gimnazjów, w roku szkolnym 2019/2020 prowadzono do szkół 

ponadpodstawowych rekrutację tzw. „podwójnego rocznika”. Wtedy o przyjęcie do klas 

pierwszych ubiegali się zarówno absolwenci gimnazjów jak i szkół podstawowych, 

co spowodowało znaczący wzrost liczby przyjętych – o ponad 120% w stosunku do roku 

2018/2019. W roku szkolnym 2020/2021 w rekrutacji brał udział ponownie tylko jeden rocznik 

absolwentów szkół podstawowych, dlatego odnotowaliśmy mniejszy nabór uczniów  

w porównaniu z rokiem szkolnym 2019/2020. 
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Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach  

 Stan na dzień 30.09.2019 roku Stan na dzień 30.09.2020 roku 

Liczba uczniów 58 60 

Liczba oddziałów  10 9 

Zajęcia rewalidacyjne  11 11 

Zajęcia wczesnego 

wspomagania rozwoju 
28 33 

 

Reasumując, w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach ponadpodstawowych zwiększyła 

się liczba uczniów w porównaniu do roku szkolnego 2019/2020.  

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach liczba uczniów 

zwiększyła się o 2. Zwiększyła się również liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 

rozwoju z 28 w roku szkolnym 2019/2020 do 33 w roku szkolnym 2020/2021. 

 

Porównując rok szkolny 2019/2020 z poprzednim rokiem szkolnym należy stwierdzić,  

że liczba oddziałów w szkołach ponadpodstawowych zwiększyła się o 3, natomiast  
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w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach liczba oddziałów 

zmniejszyła się o 1.  

Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020  

i 2020/2021 odbywała się w systemie elektronicznym. 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach 

 

W roku szkolnym 2019/2020 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  

w Koluszkach uczyło się razem 69 uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności 

intelektualnej, z czego: 

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

6 z niepełnosprawnością sprzężoną), 

2) 34 uczniów było niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym (w tym 15 z niepełnosprawnością sprzężoną), 

3) 11 uczniów było niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. 

Spośród 69 uczniów w trybie indywidualnego nauczania nie kształciło się żadne 

dziecko, 11 uczniów było na zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych (indywidualnych  

i zespołowych). Ponadto 28 dzieci uczestniczyło w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju, 

prowadzonych indywidualnie lub w grupach.  

W internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach w roku 

szkolnym 2019/2020 wg stanu na dzień 30 września 2019 roku było 8 wychowanków. 

 

W roku szkolnym 2020/2021 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  

w Koluszkach uczy się razem 71 uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności 

intelektualnej, z czego: 

1) 25 uczniów było niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim (w tym  

4 z niepełnosprawnością sprzężoną); 

2) 35 uczniów było niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym (w tym 11 z niepełnosprawnością sprzężoną); 

3) 11 uczniów było niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. 

Spośród 71 uczniów w trybie indywidualnego nauczania nie kształciło się żadne 

dziecko, 11 uczniów było na zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych (indywidualnych  

i zespołowych). Ponadto 33 dzieci uczestniczyło w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju, 

prowadzonych indywidualnie lub w grupach.  

W internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach w roku 

szkolnym 2020/2021 przebywa 8 wychowanków. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach swoim działaniem obejmuje 

Gminy wchodzące w skład Powiatu Łódzkiego Wschodniego: Andrespol, Brójce, Koluszki, 
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Nowosolna, Rzgów i Tuszyn. Poradnia posiada zamiejscowe stanowiska pracy w Tuszynie  

oraz w Rzgowie. 

W 2019/2020 roku szkolnym Poradnia obejmowała opieką 10 051 dzieci i młodzieży  

z 54 przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 

 

Rodzaj badania 
Liczba przeprowadzonych 

badań 

W tym liczba badań 

przeprowadzonych w ramach 

zamiejscowych stanowisk pracy  

w Rzgowie 

psychologiczne 647 265 

pedagogiczne 340 83 

logopedyczne 270 95 

inne badania 23 - 

Razem 1280 443 

 

W roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzono łącznie o 769 badań mniej niż w roku                              

szkolnym 2018/2019 (w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono 2 049 badań).  

Wydano 80 orzeczeń. 

 

Rodzaj orzeczenia Liczba wydanych 

orzeczeń 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej i zagrożonej  niedostosowaniem społecznym  

bądź niedostosowanych społecznie 

57 

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,  

w tym o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego 

21 

Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych  

dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu głębokim 

2 

Razem 80 

 

Wszystkie orzeczenia wydawane są w siedzibie Poradni w Koluszkach, ponieważ  

w tym miejscu odbywają się spotkania Zespołu Orzekającego. W roku szkolnym 2019/2020 

wydano 6 orzeczeń mniej niż w roku szkolnym 2018/2019 (86 orzeczeń). 

 

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

2019/2020 wydano 394 opinie. Dla porównania w roku szkolnym 2018/2019 wydano ich 461. 
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Dzieci i młodzież w roku szkolnym 2019/2020 objęta była pomocą przez Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną w różnych formach, wskazanych w tabeli: 

 

 

Forma pomocy  

Łączna liczba 

dzieci objętych 

pomocą 

ćwiczenia rehabilitacyjne 23 

inne zajęcia o charakterze 

terapeutycznym 
37 

socjoterapia 12 

terapia logopedyczna 157 

terapia pedagogiczna w tym zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne 
78 

zajęcia grupowe aktywizujące do 

wyboru kierunku kształcenia i 

zawodu 

65 

porady 65 

konsultacje 133 

indywidualne porady zawodowe na 

podstawie badań 
5 

Indywidualne porady zawodowe 

bez badań 
6 

warsztaty 396 

zajęcia związane z trudnościami 

adaptacyjnymi 
10 

Razem 987 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach prowadzi również konsultacje 

i udziela porad rodzicom. W roku szkolnym 2019/2020 Poradnia zorganizowała  

6 spotkań dla łącznie 145 rodziców. Poradnia objęła wsparciem przedszkola, szkoły  

i placówki, w ramach którego zorganizowano: 

1) pomoc udzielana nauczycielom w ramach szkoleń, warsztatów, konferencji, narad 

prowadzonych bądź organizowanych przez Poradnię (231 osób objętych wsparciem); 

2) udział w zespołach ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej (125 osób objętych 

wsparciem); 

3) obserwacja zachowania dziecka na terenie przedszkola/szkoły (13 osób objętych 

wsparciem); 
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4) warsztaty dla dzieci i uczniów na temat (369 osób objętych wsparciem); 

5) grupa wsparcia dla logopedów i dyrektorów szkół (10 osób objętych wsparciem); 

6) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.  

 

W celu realizacji zadania polegającego na wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia 

specjalnego oraz o potrzebie nauczania indywidualnego dzieci niewidomych i słabo widzących, 

dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem w 2020 roku Powiat Łódzki 

Wschodni zawarł porozumienie z miastem Łódź w tej sprawie. Na realizację porozumienia 

Powiat w 2020 roku przekazał dotację w wysokości 15 751,33 zł. Realizacją zadań 

wynikających z porozumienia zajmuje się Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi. 

Poradnia ta, decyzją Łódzkiego Kuratora Oświaty, została wskazana dla naszego Powiatu  

za właściwą do wydawania w/w orzeczeń.  

W 2020 roku czynności diagnozowania dotyczyły 39 dzieci z terenu powiatu łódzkiego 

wschodniego. 

 

Zatrudnienie nauczycieli 

 

W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Łódzki Wschodni zatrudniano 141 nauczycieli na 120,38 etatach.  

Dla porównania w roku szkolnym 2019/2020 było zatrudnionych 143 nauczycieli  

na 122,30 etatach (dane według stanu na 30.09 danego roku). 

We wszystkich szkołach łącznie w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 najwięcej zatrudnionych 

było nauczycieli dyplomowanych (odpowiednio 69,43 i 73,82 etatu) następnie nauczycieli 

mianowanych (odpowiednio 36,32 i 33,17 etatu) nauczycieli kontraktowych (odpowiednio 13,01  

i 11,54 etatu). Najmniej zatrudniano nauczycieli stażystów (odpowiednio 3,54 i 1,85 etatu).  

 

 Rok szkolny 

2019/2020 

Rok szkolny 

2020/2021 

Nauczyciele 

dyplomowani 
69,43 etatu 73,82 etatu 

Nauczyciele 

mianowani 
36,32 etatu 33,17 etatu 

Nauczyciele 

kontraktowi 
13,01 etatu 11,54 etatu 

Nauczyciele stażyści 3,54 etatu 1,85 etatu 

Razem 122,30 etatu 120,38 etatu 
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Program wychowawczo-profilaktyczny 

 

Szkoły mają obowiązek opracowania i realizacji programu wychowawczo – 

profilaktycznego, który adresowany jest do uczniów, wychowawców, nauczycieli i rodziców. 

Na jego podstawie wychowawcy opracowują plan pracy wychowawcy na dany rok szkolny  

z uwzględnieniem priorytetów wskazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  

oraz propozycji i wskazań wypracowanych w zespołach klasowych wspólnie z rodzicami.  

Plan pracy wychowawcy podlega corocznej ewaluacji z wybranego obszaru na koniec roku 

szkolnego. Wnioski z dokonanej ewaluacji i wskazania do dalszej pracy są uwzględniane  

w kolejnym roku szkolnym.  

Program ma za zadanie korygowanie niewłaściwych zachowań uczniów, budzenie 

wrażliwości moralnej, wychowanie w poszanowaniu uniwersalnych wartości etycznych, 

rozwijanie dojrzałości emocjonalnej, rozwijanie pasji i talentów oraz przeciwdziałanie 

zagrożeniom.  

Program swoim zakresem obejmuje obszary między innymi tj.: wychowanie  

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

osób niepełnosprawnych, kultura fizyczna i turystyka, porządek publiczny  

i bezpieczeństwo obywateli, współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych  

a także przeciwdziałanie bezrobociu. 

Programy realizowane w 2020 roku przez szkoły i placówki oświatowe z dofinansowaniem 

środków Unii Europejskiej. 

 

1) PROGRAM „ERASMUS +” 

W 2020 roku uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza  

w Koluszkach brali udział w wyjeździe edukacyjnym pn. „I can volunteer improving skills  

of volunteers to deal with new challanges and needs” do Włoch w dniach 04.02.2020 roku – 

11.02.2020 roku organizowanym we współpracy ze Stowarzyszeniem Sztukater z Wrocławia,  

w ramach Programu Erasmus+. W wyjeździe wzięło udział 8 uczniów. Temat przewodni 

prowadzonych zajęć związany był z wolontariatem oraz podejmowaniem i zachęcaniem 

młodych ludzi do działań w UE z nim związanych. Głównym celem ww. wyjazdu była 

integracja międzynarodowa, możliwość rozwijania umiejętności językowych, poznanie 

nowych miejsc, historii oraz kultury państw biorących udział w projekcie.  

Dzięki udziałowi w Programie młodzi ludzie mogli realizować swoje pasje, rozwijać 

umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia, w tym z zakresu przedsiębiorczości  

oraz rozwijać kreatywność. 

2) PROGRAM „ZAWODOWCY W EUROPIE” 

Ponadto Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach w 2020 roku przystąpił do realizacji projektu  

pn. „Zawodowcy w Europie” dofinansowanego ze środków europejskiego funduszu 

społecznego POWER, w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów  

i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. W ramach projektu zaplanowano wyjazdy 

na praktyki do Szwecji i Hiszpanii. Głównymi celami projektu są: podniesienie kluczowych 
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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. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2020 – 2022. Całkowita 

wartość projektu została oszacowana na kwotę 634 187,37 zł. 

3) „MY WAY, MY FUTURE – PRAKTYKI ZAWODOWE W GRECJI” 

W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach kontynuował realizację 

projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji”, finansowanego w formie 

dotacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Był to kolejny projekt 

realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach w ramach mobilności edukacyjnej - 

kształcenie i szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój (POWER 2014 - 2020) w ramach projektu „Międzynarodowa 

mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.  

W ramach ww. projektu w 2020 roku prowadzone były działania promujące, ewaluacyjne 

i upowszechniające rezultaty projektu. W tym celu zakupiono 2 projektory  

z ekranami oraz laptop.  

Wartość projektu na lata 2019-2020 planowana była maksymalnie na kwotę  

233 586,17 zł. W roku 2019 wydatkowano kwotę 223 148,50 zł tj. 95,53%, natomiast w roku 

2020 wydatkowano kwotę 10 431,46 zł. 

 

Inne programy, projekty realizowane przez szkoły i placówki oświatowe  

1) UTWORZENIE PRACOWNI EDUKACYJNYCH 

 

W 2020 roku realizowane były dwa projekty dofinansowane ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie 

dotacji, w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne 

Pracownie”:  

− „Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Woda źródłem życia” przy I Liceum 

Ogólnokształcącym w Koluszkach” (koszt całkowity zadania to kwota 50 000,00 zł, 

dotacja 45 000,00 zł, wkład własny Powiatu 5 000,00 zł),  

− „Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko - badacze” przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach” (koszt całkowity zadania to kwota  

50 000,00 zł, dotacja 45 000,00 zł, wkład własny Powiatu 5 000,00 zł). 

 

Celem projektów było utworzenie pracowni edukacyjnych, które przyczynią się  

do wzrostu poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej  

jak i wykształcenia postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności  

za środowisko u osób biorących udział w projekcie. 
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2) „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA” 

Powiat przystąpił również do realizacji Rządowego programu wieloletniego „Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa”, w ramach którego otrzymał dotację celową  

na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych. Dotacja udzielona  

w wysokości 14 480,00 zł, co stanowi 80% kosztów realizacji zadania, została zrealizowana  

w 100%. Przedmiotowym programem w 2020 roku zostało objęte I Liceum Ogólnokształcące 

im. H. Sienkiewicza w Koluszkach (całkowita wartość zadania 15 000,00 zł, za którą 

zakupiono 778 książek) oraz Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Koluszkach i Szkoła 

Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Koluszkach (całkowita wartość zadania 3 100,00 zł,  

za którą zakupiono 229 książek).  

 

3) PROGRAM „ZA ŻYCIEM” 

Powiat Łódzki Wschodni w 2017 roku przystąpił do realizacji rządowego programu  

„Za życiem” na lata 2017-2021. 

Zgodnie z założeniami Programu, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  

w Koluszkach od dnia 1 września 2017 roku pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno 

– rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

Celem programu jest udzielanie rodzicom specjalistycznych informacji dotyczących 

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

kompleksowej, specjalistycznej pomocy w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, 

fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, wskazywanie jednostki 

udzielającej specjalistycznej pomocy dzieciom, organizowanie wczesnego wspomagania 

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

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

korzystania z usług specjalistów dostępnych na terenie powiatu. 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach w ramach tego 

programu, prowadzone są dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  

dla dzieci z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, posiadających opinię o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu 

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

W 2020 roku wsparciem w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju objęto  

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

39 337,65 zł. 

Do osiągniętych efektów realizacji programu możemy zaliczyć usprawnienie 

możliwości motorycznych, rozwój koncentracji uwagi, rozwój spostrzegawczości, rozwój 

umiejętności komunikowania się, usprawnianie funkcjonowania emocjonalnego i społecznego 

dziecka. 
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Podsumowanie realizacji zadań oświatowych 

 

W 2020 roku środki finansowe uzyskane przez Powiat Łódzki Wschodni  

na prowadzenie zadań z zakresu oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej 

wynosiły 12 704 595,85 zł w tym: 

− część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 11 972 074,00 zł, 

− dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w wysokości  

146 853,70 zł, 

− dochody realizowane przez szkoły i placówki oświatowe w wysokości 425 584,93 zł, 

− dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację programu „Za życiem” w wysokości  

39 337,65 zł, 

− dotacja celowa z Budżetu Państwa na zakup podręczników w wysokości 8 301,37 zł, 

− dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

z przeznaczeniem dla SOSW w Koluszkach oraz I LO w Koluszkach w wysokości  

14 480,00 zł, 

− dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Łodzi z przeznaczeniem dla I LO w Koluszkach w wysokości 45 000,00 zł, 

− dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Łodzi z przeznaczeniem dla ZS nr 2 w Koluszkach w wysokości 45 000,00 zł, 

− dofinansowanie z PFRON na zadanie pn. „Modernizacja łazienki w budynku Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach w wysokości 7 964,20 zł. 

 

Wydatki zrealizowane w 2020 roku sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata  

i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły  

14 560 257,43 zł. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących w 2020 roku  

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 12 570 912,54 zł, co stanowi 

86,33 % wydatków ogółem.  

2. Promocja i ochrona zdrowia 
 

Powiat w ramach ochrony zdrowia jest zobowiązany do określania rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych w dni powszednie, soboty i niedziele. Na mocy art. 94 ust. 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne Rada Powiatu Łódzkiego 

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

oraz samorządu aptekarskiego podejmuje decyzje w tym zakresie w drodze uchwały  

(na 2020 rok była to Uchwała Rady Powiatu nr XIV/138/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku).  

Regulacje powyższe dotyczą stworzenia możliwości jak najlepszego skorzystania  

z niezbędnej pomocy przez mieszkańców powiatu, wówczas gdy nie obowiązuje powszedni 

czas pracy aptek, a zaistnieje nadzwyczajna, trudna do przewidzenia potrzeba podania leku, 

ustala się również rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedziele, 
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święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, włączając do niego wszystkie apteki 

ogólnodostępne mające swoją siedzibę na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

„PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU 

ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2019 - 2022”  

 

W Powiecie Łódzkim Wschodnim Program realizują: Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności, Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze i w Lisowicach, 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach, Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Koluszkach, szkoły prowadzone przez Powiat, Powiatowy Urząd Pracy Łódź 

– Wschód, Miejsko-Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu,  

oraz instytucje niepubliczne z terenu Powiatu, które mają w zakresie swojej działalności 

wsparcie osób z problemami.  

W Programie określone zostały następujące cele, zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2017- 2022:  

1) Upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej; 

2) Upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego; 

3) Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi; 

4) Skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy; 

5) Kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych,  

w szczególności zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania  

ich dyskryminacji; 

6) Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym.  

 

W 2020 roku w ramach realizacji „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  

dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019-2022” domy pomocy społecznej 

prowadzone przez Powiat umożliwiały mieszkańcom korzystanie z dużego wachlarza usług 

socjalno - bytowych, opiekuńczych oraz terapeutycznych, dostosowanych do indywidualnych 

potrzeb mieszkańców. W szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat kształtowano 

zachowania prospołeczne, empatyczne i tolerancji poprzez podejmowanie: działań 

charytatywnych, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, porad i konsultacji, prowadzenie 

działań informacyjno - edukacyjnych dla osób wymagających wsparcia. W Punkcie Interwencji 

Kryzysowej udzielano porad i konsultacji. 

Na mocy art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach  

i chowaniu zmarłych, na Starostę jest nałożony obowiązek wyznaczenia lekarza  

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

przypadków braku możliwości ustalenia lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie.  

Są to głównie sytuacje, gdy zgon nastąpił z powodu nieszczęśliwego wypadku lub nagłego 
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zachorowania. W 2020 roku było 19 takich przypadków. Na realizację tego zadania 

wydatkowano z budżetu Powiatu 20 900,00 zł. 

3.   Pomoc społeczna 

3a. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 

4.   Polityka prorodzinna 

5.   Wspieranie osób niepełnosprawnych 
 

Realizacja powyższych zadań Powiatu odbywa się albo bezpośrednio przez Powiatowe 

Centrum Rodzinie (PCPR), które realizuje zadania: 

− własne Powiatu na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej, 

− zlecone z zakresu administracji rządowej, 

− z zakresu rehabilitacji społecznej, 

− z zakresu przeciwdziałania przemocy, 

− z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, 

 

albo przez prowadzony przez PCPR nadzór nad:  

− Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

− Domem Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, 

− Domem Pomocy Społecznej w Lisowicach, 

− Warsztatami Terapii Zajęciowej w Koluszkach prowadzonymi przez Stowarzyszenie 

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”, 

− Dziennym Domem Pomocy. 

 

W roku 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało: 

  

1) PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 

Program realizowany jest w trybie ciągłym zgodnie z zawartą umową  

nr AS3/000031/05/D z dnia 9 maja 2018 roku oraz aneksami, pomiędzy Państwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Warszawa reprezentowanym 

przez Dyrektora Oddziału Łódzkiego Funduszu, a Samorządem Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego. Program stanowi: 

MODUŁ I  

Obszar A  

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

dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, 

− Zadanie 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją 

narządu ruchu, 
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− Zadanie 3 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją 

narządu słuch,  

− Zadanie 4 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu. 

Obszar B  

− Zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów  

oraz oprogramowania dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku  

lub obu kończyn górnych,  

− Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 

− Zadanie 3 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów  

oraz oprogramowania dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku, 

− Zadanie 4 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów  

oraz oprogramowania dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu  

i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,  

− Zadanie 5 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu 

elektronicznego, zakupionego w ramach programu.   

Obszar C  

− Zadanie 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

− Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

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

rozwiązania techniczne, 

− Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, 

− Zadanie 5 pomoc w zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania 

elektrycznego do wózka ręcznego. 

Obszar D  

− pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 

zależnej. 

MODUŁ II  

–  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

 

Wnioski do realizacji na rok 2020 przyjmowane były do dnia 31 sierpnia 2020 roku,  

z wyjątkiem modułu II do 14 października 2020 roku. Ogółem złożonych zostało  

70 wniosków, których rozliczenie planowane jest na kwiecień 2021 roku. Wypłata 

dofinansowań nadal jest w trakcie realizacji. Powiat Łódzki Wschodni otrzymał środki  

w wysokości łącznej 590 877,95 zł w tym: 

− Moduł I – 479 886,98 zł 

− Moduł II – 74 928,00 zł 

− Obsługa programu 27 740,75 zł 

− Promocja programu 5 548,14 zł 

− Ewaluacja programu 2 774,08 zł. 
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2) „PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” 

 

W roku 2020 Powiat Łódzki Wschodni przystąpił do realizacji „Programu 

Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w roku 2020 współfinansowanego  

ze środków PFRON. W ramach programu złożono do oddziału PFRON dokumenty dotyczące 

likwidacji  barier transportowych dla Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach, Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Koluszkach oraz Gminy Brójce. Ponadto Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Koluszkach i Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Koluszkach  

wystąpiły o likwidację barier architektonicznych. Wszystkie umowy zostały  podpisane. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach potrzymała dofinansowanie  

w zakresie wnioskowanej likwidacji barier architektonicznych w wysokości 7 964,20 zł 

natomiast Warsztat Terapii Zajęciowej otrzymał dofinansowanie w wysokości 90 000,00 zł.  

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach na likwidację n barier transportowych uzyskał 

dofinansowanie ze środków PFRON, w wysokości 90 000,00 zł. W trakcie realizacji projektu  

pozostaje Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach oraz Gmina Brójce.  

W miesiącu grudniu 2020 roku Powiat Łódzki Wschodni ponownie przystąpił  

do kolejnej edycji „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w roku 2021.  

 

3) „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU 

ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI 

ZAKAŹNYMI” – MODUŁ III 

 

W dniu 27 kwietnia 2020 roku została podpisana umowa z Państwowym Funduszem 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Łodzi dotycząca pomocy finansowej  

dla osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

oraz dzieci i młodzież niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, 

wydane przed ukończeniem 16 roku życia.  

W ramach Modułu III udzielana była pomoc osobom, które na skutek wystąpienia 

sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie  

od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania z opieki  

w placówce rehabilitacyjnej.  

Pomoc finansowa udzielana była w formie dofinansowania kosztów związanych  

z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Maksymalna wysokość świadczenia 

wynosiła 500,00 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną i była przyznana na okres  

nie dłuższy niż 5 miesięcy.  

 

Pomoc finansowa udzielana była osobom, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku: 

− uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, 

− uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, podopiecznymi 

dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujące na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,  
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− podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest  

ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

− uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach 

tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne, 

− pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno – 

wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i sposobu 

organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży  

z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;  

− pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno- 

wychowawczymi oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół 

specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, 

− pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno- 

edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych 

funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.  

 

W okresie od 9 marca 2020 roku do 16 listopada 2020 roku złożono 222 wnioski, z tego: 

− 207 osobom przyznano dofinansowanie,  

− 15 osobom nie przysługiwała pomoc – osoby nie kwalifikowały się do udzielenia 

pomocy. 

 

Plan finansowy programu wynosił 269 062,50 zł, w tym: 

− Moduł III – 262 500,00 zł, 

− Obsługa programu – 6 562,50 zł. 

 

4) PROJEKT „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 był realizowany  

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

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Podziałania 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 
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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/wspieranie 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, 

− 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 osoby z otoczenia uczestników projektu. 

 

W ramach realizacji projektu zaplanowane były następujące formy wsparcia: 

1) Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania; 

2) Wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych przez AOON; 

3) Klub Seniora; 

4) Dzienny Dom Pomocy. 

 

Plan finansowy projektu Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” ogółem wynosił 

5 086 192,23 zł, w tym wkład własny partnerów wynosił 346 044,30 zł. Wydatki  

w okresie od 01.05.2018 r. – 31.12.2020 r. 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 –  

1 342 063,46 zł; udział budżetu Państwa – 78 944,91 zł; udział budżetu Powiatu 158 173,43 zł 

w tym finansowanie ze środków PFRON 128 145,55 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 na dzień 

31.12.2020 roku wynoszący 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 roku nie zostały wykonane wydatki ujęte w limicie zobowiązań  

w wysokości 523 610,23 zł, w tym partnerzy 325 504,85 zł.  
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5) PROJEKT „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH „WISIENKA2” 

 

Od lutego 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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 lub wykluczeniem 

społecznym, Podziałania IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne, „Centrum Usług Społecznych 

„WISIENKA2”. 

Od początku realizacji projektu wsparcie otrzymało 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. 

2. Usługi w ramach opieki hospicyjnej/paliatywnej. 

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.  

 

Projekt „Centrum Usług Społecznych „WISIENKA2” jest naturalnym rozszerzeniem 

wsparcia oferowanego w ramach realizacji projektu „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 r. – 31.12.2020 r.  

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,  

co spowodowało zmniejszenie wartości pierwotnie przyjętej kwoty do wykorzystanego limitu 
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zobowiązań. 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. 

 

6) PROJEKT „CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA-C.D” 

 

Projekt „Centrum Usług Środowiskowych ”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 

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 Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Tuszynie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrespolu oraz Stowarzyszeniem 

Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi. W ramach realizacji projektu zaplanowane  

są następujące formy wsparcia: 

− Dzienny Dom Pomocy – realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

− Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Wiśniowej Góry - realizatorem  

jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  

− Wsparcie towarzyszące w miejscu zamieszkania – dowóz posiłków – realizatorem  

jest Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków z Łodzi.   

− Klub Seniora - realizatorem jest Gmina Andrespol/Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Andrespolu.  

− Obóz terapeutyczno – rehabilitacyjny dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych 

orzeczonych również w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej umieszczonych  

w rodzinach zastępczych - realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  

− Specjalistyczne wsparcie psychologiczno – terapeutyczne skierowane  

do wychowanków z rodzin zastępczych wykazujących cechy niedostosowania 

społecznego, obciążonych środowiskowo i wychowawczo – realizatorem  jest 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  

 

Łącznie projekt przewiduje wsparcie dla 375 osób, mieszkańców powiatu łódzkiego 

wschodniego. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zrekrutowano 216 osób (116K, 100M). Ogólna 

wartość projektu stanowi kwotę 9 603 967,94 zł w tym wkład własny łącznie 1 440 329,30 zł. 

Plan finansowy Projektu „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA-C.D” ogółem 

wynosi 8 786 753,69 zł, w tym: udział UE – 8 163 638,64 zł; udział budżetu Powiatu  

623 115,05 zł. Limit wydatków w 2020 roku wynosił 2 310 915,13 zł i został wykorzystany  

w wysokości 1 482 397,85 zł, w tym: udział UE – 1 453 212,31 zł; udział budżetu Powiatu  

29 185,54 zł. Pozostały limit wydatków do wykorzystania do końca trwania projektu wynosi  

7 304 355,84 zł. 
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W ramach łącznej kwoty wydatków projektu w roku 2020 zostały poniesione wydatki 

majątkowe w łącznej kwocie 178 504,53 zł, z tego: 

− urządzenie szorująco – zamiatające – 13 776,00 zł, 

− urządzenia siłowni zewnętrznej – 34 230,90 zł, 

− schodołazy kroczące z krzesełkiem (3 szt.) – 37 908,00 zł, 

− schodołazy gąsienicowe (3 szt.) – 30 780,00 zł, 

− altany ogrodowe (na terenie DPS w Wiśniowej Górze) postawione na nawierzchni  

z kostki brukowej – 61 809,63 zł. 

 

Limit zobowiązań wynoszący na dzień 31.12.2020 roku kwotę 8 786 753,69 zł został 

wykorzystany na dzień 31.12.2020 w wysokości 5 941 298,76 zł. Pozostały limit zobowiązań 

do końca trwania projektu wynosi 2 845 454,93 zł. 

  

7) PROGRAM ,,ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 

2019 -2020. 

 

W ramach Programu w 2020 roku wsparciem objęto 8 osób niepełnosprawnych,  

w tym 7 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i 1 niepełnosprawną w stopniu 

umiarkowanym.  

Jedna z osób zrezygnowała w lutym br., jedna osoba zmarła. Dla 6 osób pozostałych 

usługi asystenta były realizowane i dotyczyły przede wszystkim pomocy przy wykonywaniu 

czynności pielęgnacyjnych, dostarczaniu zakupów i organizowaniu podstawowych potrzeb 

bytowych. Usługi realizowało 4 asystentów zatrudnionych na umowę zlecenie.  

 

W 2020 roku wydatkowano na realizację przedmiotowego programu: 

− na wynagrodzenia dla Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej kwotę –  

67 974,08 zł, 

− na ubezpieczenia NW i OC AOON kwotę – 198,00 zł, 

− koszty obsługi programu – 338,17 zł. 

 

Punkt Interwencji Kryzysowej 

 

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 roku udzielono  

148 porad w ramach spotkań ze specjalistami, w tym 122 to porady o charakterze prawnym,  

15 psychologicznych i 11 konsultacji z pracownikiem socjalnym. Porady prawne dotyczyły 

przede wszystkim spraw z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego (sprawy 

rozwodowe, zasądzenia alimentów oraz spadkowe). Z porad tych korzystali zarówno 

mieszkańcy miasta (93 osoby), jak i wsi (55 osób). Mieszkańcy miasta Łodzi częściej zgłaszali 

się z prośbą o wsparcie, głównie o charakterze prawnym, ponieważ wg ich oświadczenia 
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instytucje, do których przynależą terytorialnie ze względu na miejsce zamieszkania,   

nie odbierają telefonów, nie przyjmują interesantów w okresie pandemii,  

a tym samym nie mają możliwości uzyskania wsparcia w macierzystych placówkach.  

W związku z obostrzeniami wynikającymi z ogłoszenia pandemii koronawirusa  

SARS-CoV-2 porady w znacznej części miały charakter telefoniczny.  

 

W roku 2020 Powiatowe Centrum Rodzinie pomimo panującej pandemii COVID-19 

realizowało cele i zadania z dokumentów strategicznych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

obejmujące go swoim zakresem działalności.  

Powiatowe programy realizowane przez PCPR 

1) „POWIATOWY PROGRAM WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM NA LATA 2015 – 2021” 

 

W roku 2020 plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych wynosił 1 797 770,00 zł, w tym środki przeznaczone  

na rehabilitację zawodową – 100 000,00 zł na rehabilitację społeczną – 1 697 770,00 zł.  

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła Uchwałę XV/158/2019  

w dniu 27 grudnia 2019 roku, w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku. Zasady przewidywały dofinansowanie turnusów  

dla dzieci  i młodzieży do 18 roku życia, które nie korzystały z dofinansowania na ten cel  

w 2019 roku oraz dla osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności. Dofinansowania wynosiły 100% należnej kwoty dla osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów, w kolejności wpływu wniosków do wyczerpania środków 

przeznaczonych na to zadanie. 

 Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane  

jest osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, współfinansowane  

ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń wniosków. 

Dofinansowanie do zakupu aparatów słuchowych niezmiennie przyznawane jest  

w wysokości 50% należnej kwoty ze środków Funduszu tylko osobom, których orzeczenie  

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ma określony kod choroby 03-L. 

Zadanie  dofinansowania likwidacji barier architektonicznych i technicznych  

w 2020 roku nie było zaplanowane do realizacji. Złożono łącznie 18 wniosków. Z uwagi  

na fakt, iż zwalniały się środki finansowe w związku ze wstrzymaniem zaplanowanych 

dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych, na skutek pandemii koronawirusa  

SARS-CoV-2, dokonano przesunięcia środków w planie finansowym na zadanie likwidacji 

barier architektonicznych, przyznając dofinansowanie dwóm osobom. Jedno dofinansowanie 

dotyczyło dostosowania łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej i wynosiło 19 000,00 zł 

drugie natomiast dotyczyło zakupu schodołazu gąsiennicowego i wynosiło 15 500,00 zł. 

Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem finansowym i zostało zakończone protokołem 

odbioru zgodnie z zawartymi umowami.         

Zadanie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w 2020 roku było 

realizowane dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, posiadających orzeczoną 

niepełnosprawność oraz dla osób dorosłych z orzeczonym znacznym bądź umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności.  
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Maksymalną wysokość dofinansowania przewidywano do kwoty 2 500,00 zł.  

W grupie dzieci i młodzieży złożono 1 wniosek i rozpatrzono go przyznając 1 760,00 zł, 

natomiast w grupie osób dorosłych złożono łącznie 24 wnioski, z których: 21 osób otrzymało 

dofinansowanie na zakup łóżek rehabilitacyjnych, rowerów rehabilitacyjnych, ławki 

grawitacyjnej, bieżni rehabilitacyjnej, koncentrator tlenu oraz stołu rehabilitacyjnego, łącznie 

dofinansowanie w tym zakresie wyniosło w grupie osób dorosłych 43 128,80 zł.  

Ogólna wartość wszystkich dofinansowań w przedmiotowym zadaniu wyniosła 44 888,80 zł 

przy wkładzie własnym wnioskodawców 16 757,49 zł. 

 

W 2020 roku zaplanowano również dofinansowanie do tłumacza języka migowego  

lub tłumacza przewodnika, w tym zakresie nie wpłynął żaden wniosek. 

O dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, mimo ogłoszonego stanu epidemii 

ogółem, ubiegało się łącznie 394 osób w tym 134 opiekunów. W związku pandemią  

wnioskodawcy, którzy otrzymali decyzję przyznającą dofinansowanie rezygnowali w obawie 

o swój stan zdrowia. Ostatecznie wypłacono kwotę 227 231,70 zł dla 172 osób, w tym dla  

90 osób dorosłych 134 757,40 zł i dla 21 dzieci kwotę 32 231,70 zł oraz dla 42 opiekunów osób 

dorosłych kwotę 41 250,70 zł i dla 19 opiekunów dzieci i młodzieży, kwotę 18 973,90 zł. 

 

W 2020 roku w ramach dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych  

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze złożono 206 wniosków. Przyznano 

dofinansowanie  dla 168 osób dorosłych na kwotę 264 772, 35 zł  i dla  31 dzieci  

88 592,30 zł. W grupie dzieci wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie 

natomiast w grupie osób dorosłych wydano 3 odmowy, 1 zgon i dwie rezygnacje 

wnioskodawców.  

Najczęściej refundowanymi środkami pomocniczymi, przedmiotami ortopedycznymi 

niezmiennie  są aparaty słuchowe i  wkładki douszne, pieluchomajtki, cewniki jednorazowe, 

specjalne wózki inwalidzkie, pionizatory, ortezy i obuwie ortopedyczne. 

 

W Powiecie Łódzkim Wschodnim działa Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach. 

Uczestnikami Warsztatu jest 50 osób niepełnosprawnych (37 osób z terenu powiatu łódzkiego 

wschodniego, 13 osób z terenu powiatu tomaszowskiego).  

Jednostką prowadzącą Warsztat jest Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Razem” w Koluszkach. 

W 2020 roku plan finansowy Warsztatu Terapii Zajęciowej wynosił 1 158 800,00 zł,  

w tym na: 

− dofinansowanie działalności, ze środków PFRON, kwota 1 033 800,00 zł, 

− dofinansowanie działalności Warsztatu ze środków Powiatu w wysokości  

125 000,00 zł, tj. 10,01 % kosztów rehabilitacji. 

 

2) „POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE 

ŁÓDZKIM WSCHODNIM NA LATA 2018 – 2020” 

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 63/2011 Starosty Łódzkiego Wschodniego  

z dnia 5 października 2011 roku od dnia 1 stycznia 2012 roku funkcję Organizatora Rodzinnej 
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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. W roku 2020 opieką 8 koordynatorów objętych było 113 rodzin 

zastępczych, w których umieszczonych było 181 dzieci.  

 

W zależności od potrzeb koordynatorzy odwiedzali rodziny w miejscu zamieszkania, 

spotykali się w siedzibie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie, utrzymywali 

kontakt telefoniczny, a niekiedy e-mailowy. Łącznie w okresie sprawozdawczym odnotowano 

ponad 817 wizyt w domach oraz 424 rozmów telefonicznych. Dodatkowo koordynatorzy 

wielokrotnie kontaktowali się z  instytucjami (szkoła, OPS, sądy, kuratorzy). 

 

Struktura rodzin zastępczych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiała się 

następująco: 

− rodziny zawodowe - 10 ; liczba dzieci – 25, w tym 3 pełnoletnich wychowanków, 

− rodzinny dom dziecka - 3; liczba dzieci – 26, w tym 1 pełnoletni wychowanek, 

− rodziny niezawodowe – 40; liczba dzieci – 49, w tym 15 pełnoletnich wychowanków, 

− rodziny spokrewnione – 62; liczba dzieci 84, w tym 18 pełnoletnich wychowanków.  

 

Łącznie 113 rodzin zastępczych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni 

zapewniało opiekę i wychowanie 181 dzieciom (w tym 37 pełnoletnim). Z tego 123 dzieci 

pochodzi z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i 58 dzieci pochodzi spoza terenu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego. 

Na terenie Powiatu nie funkcjonują placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększyła  

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

 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku 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. Wydatki 

Powiatu ponoszone za umieszczenie średniorocznie 6 dzieci w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych (na dzień 31.12.2020 roku 5 dzieci w placówkach) na terenie innego Powiatu 

pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, wynosiły 320 995,14 zł. 

 

Kwota 2 027 451,88 zł przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 

pokryła wydatki na: 

− bieżące świadczenia na utrzymanie w rodzinnej pieczy zastępczej – 1 806 979,85 zł, 

− dodatki z tytułu niepełnosprawności – 37 405,20 zł, 

− jednorazowe świadczenie w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej  

22 200,00 zł, 

− pomoc losową – 29 760,24 zł, 
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− wypoczynek letni – 500,00 zł, 

− świadczenie na utrzymanie lokalu w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach 

dziecka - 44 209,69 zł, 

− nieprzewidziane koszty funkcjonowania dla rodzinnych domów dziecka – 8 000,00 zł, 

− świadczenie na pokrycie kosztów niezbędnego remontu domu jednorodzinnego  

dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzących rodzinne domy dziecka -  

13 300,00 zł, 

− świadczenia przeznaczone dla 13 wychowanków na usamodzielnienie, pomoc rzeczową 

i kontynuację nauki - 65 096,90 zł. 

 

W roku 2020 na dzieci do 18 roku życia umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej 

przysługuje dodatek wychowawczy finansowany z budżetu Państwa. 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. 

 

W roku 2020 dla wychowanków uczących się i przebywających w rodzinnej pieczy 

zastępczej przysługiwało świadczenie „Dobry Start” finansowane z budżetu Państwa.  

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. 

 

W sprawie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych Powiat pochodzenia dziecka 

zawiera stosowne porozumienia i przekazuje Powiatowi, na terenie którego mieszka rodzina 

zastępcza, kwoty na opiekę i wychowanie dzieci określone w art. 192 ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów 

opieki i wychowania średniorocznie dla 20 dzieci (19 dzieci na dzień 31.12.2020 roku) 

pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego umieszczonych w rodzinach 

zastępczych na terenie innych powiatów zostały przekazane w wysokości 294 859,10 zł. 

 

W okresie 01.01.2020 roku – 31.12.2020 roku na terenie Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w rodzinach zastępczych było umieszczonych 58 dzieci, za które Powiat 

otrzymywał dochody w łącznej kwocie 747 658,52 zł. Powiat otrzymał również dochody  

w wysokości 338,54 zł, które stanowiły opłatę 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  

w 2020 roku otrzymał z tego tytułu kwotę 673 847,14 zł. 
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3) „PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  

ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA POWIATU 

ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2017 – 2021” 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało wyznaczone uchwałą  

nr 1473/2017 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 3 sierpnia 2017 roku  

koordynatorem Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

na lata 2017 – 2021.  

W 2020 roku jedyną formą realizacji zadania przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie było poradnictwo w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej. W 2020 roku żaden  

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

 

Oprócz PCPR-u bezpośrednimi realizatorami zadań były powiatowe jednostki 

organizacyjne, a mianowicie:  

1) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach  

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 

posiada 59 miejsc statutowych, w którym na dzień 31 grudnia 2020 roku umieszczonych było  

60 mieszkańców.  

2) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze  

Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze przeznaczony jest dla osób psychicznie 

chorych. W roku 2020 DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych w Wiśniowej Górze 

posiadał 133 miejsca statutowe. Na dzień 31 grudnia 2020 roku umieszczonych było w nim  

128 mieszkańców.  

3) Dzienny Dom Pomocy 

Dzienny Dom Pomocy znajdujący się w Wiśniowej Górze jest ośrodkiem wsparcia 

przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, zapewniającym całodzienne  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej  

i społecznej. Liczba osób przebywających stacjonarnie w DDP jest nie większa niż 30 osób. 

DDP funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie,   

w godzinach 8:00 – 17:00 lub w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników  

 

oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach prowadzony przez Stowarzyszenie  

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Koluszkach. 

Uczestnikami Warsztatu jest 50 osób niepełnosprawnych (37 osób z terenu powiatu 

łódzkiego wschodniego, 13 osób z terenu powiatu tomaszowskiego).  

W 2020 roku kwota miesięczna przeznaczona na jednego uczestnika Warsztatu wynosiła  

2 478,00 zł, w tym z PFRON 1 723,00 zł. 
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W 2020 roku plan finansowy Warsztatu Terapii Zajęciowej wynosił 1 158 800,00 zł, w tym na: 

− dofinansowanie działalności, ze środków PFRON w wysokości 1 033 800,00 zł, 

− dofinansowanie działalności Warsztatu ze środków Powiatu w wysokości  

125 000,00zł tj. 10,01% kosztów rehabilitacji. 

6. Transport zbiorowy i drogi publiczne 
 

Zadania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie transportu zbiorowego i dróg 

publicznych realizowane są w części przez Wydział Komunikacji i Transportu oraz w części 

przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

w Starostwie Powiatowym w Łodzi. 

 

W Wydziale Komunikacji i Transportu w 2020 roku zrealizowano: 

 

1. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z PROWADZONYCH REJESTRÓW I EWIDENCJI 

Lp. Rodzaj rejestru/ewidencji 
Liczba 

wpisów 

Liczba skreśleń 

ze wskazaniem 

podstawy 

prawnej 

skreślenia 

Liczba poświadczeń 

potwierdzających spełnienie 

dodatkowych wymagań przez 

ośrodki szkolenia kierowców 

zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy 

z dnia 5 stycznia 2011 roku 

o kierujących pojazdami 

wydanych cofniętych 

1 

Rejestr przedsiębiorców 

prowadzących ośrodek szkolenia 

kierowców 

0 
1 - Na wniosek 

przedsiębiorcy 
- - 

2 

Ewidencja instruktorów zgodnie z 

art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 roku o kierujących 

pojazdami 

2 

2 - przyczyna: art. 

46 ust. 1 pkt. 3 

ustawy o 

kierujących 

pojazdami – brak 

warsztatów 

  

3 

Ewidencja wykładowców zgodnie 

z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 roku o kierujących 

pojazdami 

- -   

 

Lp. Podmiot/osoba Liczba (stan na 31.12.2020) 

1 Ośrodki szkolenia kierowców wpisane do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 

10 

2 Podmiotów wpisanych do ewidencji podmiotów prowadzących 

szkolenie 

0 

3 Instruktorów wpisanych do ewidencji instruktorów 36 

4 Wykładowców wpisanych do ewidencji wykładowców 0 

 



Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020 
 

str. 60 

Lp. Podmiot/osoba Liczba (stan na 31.12.2020) 

1 Stacje kontroli pojazdów  10 

 

2. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z WYDAWANIA DOKUMENTÓW 

STWIERDZAJĄCYCH UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI 

 

Wydane dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami 

Lp. Rodzaj dokumentu Liczba 

1 Prawo jazdy 1594 

2 Międzynarodowe prawo jazdy 

Konwencja genewska 1949 20 

29 
Konwencja wiedeńska 1968 9 

3 
Pozwolenie do kierowania 

tramwajem 
7 

Razem 1630 

 

 

Wpisy dokonywane w prawie jazdy 

Lp. Rodzaj wpisu 

Liczba 

Blok programowy 

w zakresie prawa 

jazdy kategorii: 

C1, C1+E, C i 

C+E 

Blok programowy 

w zakresie prawa 

jazdy kategorii: 

D1, D1+E, D i 

D+E 

1 Kwalifikacja wstępna 5 0 

2 Kwalifikacja wstępna przyspieszona 49 3 

3 Kwalifikacja wstępna uzupełniająca 2 1 

4 
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca 

przyspieszona 
6 0 

5 

Szkolenie okresowe, o którym mowa w art. 39d 

ustawy z dnia 6 września 2001 roku  

o transporcie drogowym 

190 48 

Razem 252 52 

 304 
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Wydane decyzje administracyjne dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami 

Lp. Rodzaj decyzji Liczba 

1 Cofnięcie 134 

2 Zatrzymanie 201 

3 Przywrócenie 44 

4 Przedłużenie okresu próbnego 0 

5 Skierowanie na kurs reedukacyjny 36 

6 
Skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu 

państwowego 
11 

7 Skierowanie na badania lekarskie 54 

8 
Skierowanie na badania psychologiczne w zakresie psychologii 

transportu 
66 

9 
Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i 

pojazdem przewożącym wartości pieniężne 
10 

10 
Przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem 

uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne 
20 

11 
Rozszerzenie zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdem 

uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne 
3 

Razem 579 

 

Wymiana dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami wydanych poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Lp. 
Nazwa kraju, który wydał wymieniane 

prawo jazdy 

Liczba 

wymienionych 

praw jazdy 

decyzji 

odmownych 

1  Armenia 1  

2  Dania 1  

3  Francja 1  

4  Niderlandy 1  

5  Irlandia 3  

6  Mołdawia 1  

7  Niemcy 1  

8  Ukraina 4  

9  Uzbekistan 2  

10  
Wielka Brytania/ Zjednoczone Królestwo 

Wielkiej Brytanii 
13 1 

11  Włochy 1  

Razem 29 1 

 



Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020 
 

str. 62 

Wydane wtórniki dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  

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

Lp. Przyczyna wydania wtórnika Liczba 

1 
Utrata dokumentu potwierdzona złożonym pod rygorem 

odpowiedzialności karnej oświadczeniem 
115 

2 Zniszczenie dokumentu 1 

Razem 116 

 

Wydane nowe dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami na podstawie 

art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami 

Lp. Przyczyna wydania nowego dokumentu Liczba 

1 
Zmiana stanu faktycznego wymagająca zmiany danych zawartych w 

dokumencie 
147 

 
 
3. ZADANIA ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ POJAZDÓW 
 

  
Ogółem pojazdów zarejestrowanych 7555 

w tym nowych 1012 
osobowych 687 

ciężarowych 48 

z zagranicy 1905 

elektrycznych (wyłącznie) 24 

elektrycznych (alternatywne zasilanie) 38 

zgłoszenia zbycia lub nabycia 

pojazdów 
13 095 

 
Rejestracja pojazdów w 2020 roku w rozbiciu na gminy 
 
Gmina Ogółem w tym: 

Andrespol 1314 osobowe 982 

ciężarowe 101 

Brojce 656 osobowe 444 

ciężarowe 76 

Nowosolna 569 osobowe 388 

ciężarowe 44 

Rzgów 1666 osobowe 1268 

ciężarowe 155 

Tuszyn 1353 osobowe 952 

ciężarowe 138 

Koluszki 1997 osobowe 1461 

ciężarowe 132 

Ogółem 7555 
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4. ZADANIA ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM LICENCJI ZEZWOLEŃ  

W  TRANSPORCIE  

 

Przewóz rzeczy Przewóz osób Zaświadczenia 
Licencja transport  
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17 90 3 4 22 56 1 1 

Uwagi do tabeli: 

1) wydano 2 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa 

przy przewozie rzeczy; 

2) wydano 6 decyzji w sprawie wygaśnięcia uprawnień transportowych; 

3) złożono ok. 185 wniosków w sprawach zgłoszeń lub aktualizacji danych w ewidencji 

przedsiębiorców KREPTD. 

       

Łącznie w 2020 roku Powiat Łódzki Wschodni uzyskał dochody z tytułu opłat 

komunikacyjnych  1 882 130,05 zł, w tym: z tyt. opłat przy rejestracji pojazdów uzyskano – 

1 698 878,64 zł,  z tyt. opłat za prawa jazdy  uzyskano –  142 850,00 zł,  za czynności 

administracyjne (w tym z tyt. opłat za wydanie licencji i zezwoleń dla transportu) uzyskano 

40 401,41 zł. 

 

Drogi powiatowe 

 

Na terenie powiatu łódzkiego wschodniego znajduje się 223,80 km dróg powiatowych,  

z czego 214,96 km o nawierzchni twardej i 8,84 km o nawierzchni gruntowej. Wszystkie drogi 

są drogami jednojezdniowymi. W ciągu dróg powiatowych znajduje się 12 obiektów 

mostowych. 

W 2020 roku zadanie bieżącego utrzymania dróg powiatowych realizowały Gminy 

Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów i Tuszyn, na mocy porozumień zawartych z Powiatem 

Łódzkim Wschodnim o przekazaniu niektórych zadań zarządzania drogami zawartych,  

na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.  
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Powiat przeznaczył na 1 km utrzymania dróg w 2020 roku kwotę 10 112,36 zł, która 

pomnożona przez długość dróg powiatowych w każdej gminie stanowiła wysokość przekazanej 

dotacji na zadanie utrzymania dróg. Łącznie w budżecie 2020 roku na bieżące utrzymanie dróg 

zapisano 2 381 211,00 zł. 

Ponadto Powiat, tak jak co roku, ubezpieczył wszystkie drogi powiatowe  

od odpowiedzialności cywilnej – składka roczna wyniosła 50 000,00 zł.  

 

W 2020 roku na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych wydatkowano  

7 256 434,60 zł. W sumie przeprowadzono 21 inwestycji drogowych, w tym: 

− zrealizowanych przez Powiat: 9 (3 872 312,59 zł), 

− zrealizowanych przez Gminy na drogach powiatowych: 12 (3 384 122,01 zł) w tym:   

8 inwestycji na które została udzielona dotacja z Powiatu, 4 zrealizowane w całości  

ze środków własnych Gminy). 

Inwestycje zrealizowane na drogach powiatowych – przebudowy i modernizacje 

odcinków dróg były uwzględnione i wpisują się w realizowane przez Powiat programy,   

a mianowicie w: 

1) „Strategię Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015-2022” 

 - Cel strategiczny I – Rozwój Infrastruktury technicznej 

 - Cel operacyjny – I.1 Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej 

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

drogowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 Zadanie I.1.2 Budowa systemu odwodnienia dróg; 

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

2020 z perspektywą na lata 2021-2024” 

   - Cel 4.1 Gospodarka wodna , 

   - Cel 4.4 Ochrona przyrody, krajobrazu i lasów, 

   - Cel 4.5 Ochrona powietrza atmosferycznego, 

  - Cel 4.6. Ochrona przed hałasem; 

3) „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016-2022”  

 - Cel strategiczny I – Rozwój infrastruktury technicznej; 

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

na lata 2017-2022”. 

 

Zrealizowane zadania inwestycyjne na drogach powiatowych w roku 2020 w podziale  

na Gminy i źródła finansowania przedstawia tabela ze str. 24 - 27 w ramach przedstawionego 

„Planu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 

2017-2022”. 

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oprócz 

realizowanych zadań inwestycyjnych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2020 roku 

wykonywał inne zadania, a mianowicie: 

1) z zakresu dróg publicznych: 
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a) uzgodniono i zaopiniowano 22 zmiany zagospodarowania terenu przyległego  

do pasa drogowego w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego 

spowodowanego tą zmianą (10 postanowień i 12 opinii), 

b) wydano 37 decyzji zezwalających na umieszczenie w pasach drogowych dróg 

powiatowych zjazdów oraz urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz decyzji zezwalających  

na zajęcie pasa drogowego oraz ustalających wysokość opłaty za to zajęcie, 

c) wydano 31 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym,  

d) uzgodniono warunki korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej 

zlokalizowanych przy drogach powiatowych dla 2 przewoźników. 

2) z zakresu transportu kolejowego w 2020 roku nie wydano decyzji; 

3) z zakresu dróg, ruchu i transportu kolejowego:  

a) zatwierdzono 259 projektów zmiany organizacji ruchu na drogach powiatowych 

i gminnych, 

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

w 5 przypadkach, 

c) przeprowadzono 61 postępowań obejmujących usuwanie i przechowywanie 

pojazdów usuniętych z drogi, 

d) przeprowadzono 12 okresowych kontroli prawidłowości zastosowania, 

wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych  

i gminnych, 

e) przeprowadzono 2 kontrole dokumentów potwierdzających wykonanie przez 

Gminy powierzonych im zadań bieżącego utrzymania dróg powiatowych, 

f)  przyjęto na własność Powiatu, na podstawie postanowień sądowych  

o przepadku mienia, 5 pojazdów usuniętych z dróg, 

g) przekazano do ubezpieczyciela 28 wniosków o usunięcie skutków szkody 

komunikacyjnej powstałej na drogach powiatowych. 

 

Przeprowadzone zadania w zakresie dróg publicznych wiążą się również z naliczaniem opłat  

za (czasowe) zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym.   

W 2020 roku Powiat Łódzki Wschodni uzyskał dochody z tego tytułu w wysokości  

683 654,94 zł.     

 

7. Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 
 

Powiat Łódzki Wschodni od lat aktywnie uczestniczy i wspiera życie kulturalne lokalnej 

wspólnoty samorządowej, kultywuje tradycje lokalne, narodowe i przyczynia się do rozwoju 
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kultury, wiedzy i osiągnięć artystycznych poprzez organizację, współorganizację wydarzeń  

na terenie powiatu.  

W roku 2020 z uwagi na panującą epidemię wirusa SARS-CoV 2 nie odbyły  

się zaplanowane wydarzenia, obecne w kalendarzu corocznych wydarzeń, m.in.:  

− XIII Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z imprezami towarzyszącymi: 

Konkurs „Mistrz Ortografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, XII Dycha Justynów – 

Janówka, XXIII Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora; 

− Dożynki Powiatowo – Gminne. 

Odwołane zostały także wydarzenia z patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego. 

Niezrealizowane przedsięwzięcia artystyczne to często kontynuacja dotychczasowych 

wydarzeń, które na stałe zakorzeniły się w powiatowym życiu kulturalnym współpracy  

z Gminami i organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 

    

Biblioteka Powiatowa  

Ważnym dla Powiatu zadaniem jest prowadzenie biblioteki powiatowej. Na podstawie 

art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach, Powiat organizuje  

i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki 

publicznej może wykonywać, na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka 

publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu. Na mocy tych przepisów  

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła w dniu 27 grudnia 2019 roku Uchwałę  

Nr XV/162/2019 w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2020 roku zadania  

w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego, a Rada Miejska w Koluszkach przyjęła stosowną uchwałą to zadanie  

do realizacji. Zadanie prowadzenia biblioteki powiatowej, określone w treści Porozumienia  

nr 5/2020 Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Gminy Koluszki w tej sprawie, realizowane było 

w 2020 roku przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysława Strzemińskiego  

w Koluszkach. Na ten cel Powiat Łódzki Wschodni przekazał dotację celową w wysokości  

28 000,00 zł. 

 

W 2020 roku Biblioteka miała 2080 czytelników. Liczba wypożyczeń woluminów  

na zewnątrz wyniosła 32108 książek i 150 czasopism, a „na miejscu” udostępniono  

150 książek i 675 czasopism. Udostępnienia na miejscu dotyczą okresu od 1 stycznia  

do 11 marca 2020 roku. W związku z utrudnionym dostępem czytelników do oferty 

bibliotecznej, związanym z pandemią COVID-19 i obowiązującymi obostrzeniami 

sanitarnymi, w stosunku do roku poprzedniego znacznie zmalała liczba wypożyczeń 

woluminów, o 602 w stosunku do roku poprzedniego zmalała też w 2020 roku liczba 

czytelników. 
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Powiat wykonuje określone zadania z zakresu ochrony zabytków wynikające z ustawy  

z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

Według danych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi: 

− w Ewidencji, w Powiecie Łódzkim Wschodnim znajduje się 689 zabytków  

(536 zabytków nieruchomych i 153 zabytki ruchome), 

− ilość obiektów zabytkowych wpisanych do Rejestru zabytków w Powiecie Łódzkim 

Wschodnim wynosi 76 (14 zabytków nieruchomych i 62 zabytki ruchome). 

Z analizy rozmieszczenia zabytków wynika, iż największe skupiska zabytków 

nieruchomych jak i ruchomych są na terenach wiejskich, gdzie rozmieszczonych  

jest 550 zabytków, natomiast w miastach jest ich 215. 

 

 

8. Kultura fizyczna i turystyka 
 

Powiat Łódzki Wschodni przypisuje duże znaczenie upowszechnianiu aktywności 

fizycznej i turystyki. Do realizacji w 2020 roku w harmonogramie imprez sportowych  

i sportowo-rekreacyjnych zaplanowano 8 imprez (z czego 4 do współorganizacji przez Powiat 

z organizacjami pozarządowymi i 4 pod Patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego), które 

uzyskały pozytywną opinię Powiatowej Rady Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

W związku z pandemią COVID-19 i obowiązującym od 20 marca 2020 roku w Polsce 

stanem epidemii, zrealizowane zostały tylko 3 z zaplanowanych 8 imprez do realizacji,  

były to: 

1) XIII Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza  

(7 marca 2020 roku), 

2) Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet  

i mężczyzn (18 lipca 2020 roku), 

3) Indywidualne Zawody Sportowo – Pożarnicze dla dzieci i młodzieży  

(6 września 2020 roku). 

Zarząd Powiatu na podstawie Uchwały Nr VI/104/2011 Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty 

Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe oraz w sprawie ustalenia zasad 

i trybu ich przyznawania, Uchwałą Nr 788/2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie 

przyznania Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe  

w 2019 roku przyznał trzy Nagrody w wysokości po 800,00 zł każda. 

Poprzez odpowiednie działania promocyjne zachęcaliśmy do aktywnej rekreacji i turystyki 

w naszym Powiecie. 

 



Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020 
 

str. 68 

9.  Geodezja, kartografia i kataster 

 

Zadania Starosty Łódzkiego Wschodniego z zakresu geodezji i kartografii, wynikające  

z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, wykonywane były  

w 2020 roku przez Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łodzi,  

w ramach którego od 1 września 2020 roku wydzielono Referat - Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii pełnił 

funkcję Geodety Powiatowego. 

 

Realizacja zadań Starosty odbywała się w trzech obszarach, a mianowicie: 

1) obsługi prac geodezyjnych i kartograficznych. 

Prace geodezyjne i kartograficzne są wykonywane w szczególności w ramach 

planowanych lub prowadzonych inwestycji budowlanych. W 2020 roku zgłoszono  

na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego następujące prace: 

− opracowanie map do celów projektowych – 1494 prac (w 2019 r. - 1 344), 

− geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych – 2130 prac (w 2019 r. - 1 561), 

− podziały nieruchomości – 390 prac (w 2019 r. - 374), 

− wytyczenia obiektów budowlanych – 218 prac (w 2019 r. - 147), 

− inne - 59. 

Obsługa prac geodezyjnych i kartograficznych polega na wydaniu niezbędnych 

materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jej wykonawcy  

oraz przyjęciu wyników tych prac do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

po dokonaniu ich wcześniejszej weryfikacji i uzupełnieniu prowadzonych baz danych.  

W 2020 roku wpłynęły 4 291 zgłoszenia wykonanych prac geodezyjnych (w 2019 r. - 4 384). 

2) prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. 

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków polega na aktualizacji komputerowych baz 

danych zawierających informację o gruntach, budynkach i lokalach w oparciu  

o dokumenty, z których wynikają zmiany danych np. akty notarialne, opracowania geodezyjne 

przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, orzeczenia sądów, decyzje 

administracyjne, itp. W 2020 roku do bazy danych ewidencji gruntów i budynków 

wprowadzono ogółem 6 130 udokumentowanych zmian (w 2019 r. - 8 114). 

Starosta Łódzki Wschodni, jako organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków 

udostępnia również gromadzone w niej dane, m. in. w postaci wypisów z rejestru gruntów, 

wyrysów z mapy ewidencyjnej. W 2020 roku wydano: 

− 5 147 wypisów z rejestrów gruntów (w 2019 r. - 4 514), 

− 789 wyrysów z mapy ewidencyjnej (w 2019 r. - 650). 

W ramach aktualizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzony jest także rejestr cen  

i wartości nieruchomości. Gromadzi się w nim dane o cenach sprzedaży nieruchomości 
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wynikających z aktów notarialnych przekazywanych przez notariuszy w celu aktualizacji 

prowadzonych baz danych. Rejestr ten jest następnie udostępniany rzeczoznawcom 

majątkowym, a dane w nim zawarte są wykorzystywane do opracowania operatów 

szacunkowych. W 2020 roku zrealizowano 208 wniosków o udostępnienie danych z rejestru 

cen i wartości nieruchomości (w 2019 r. - 172). 

W 2020 roku ewidencja gruntów i budynków była prowadzona zarówno w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Łodzi (90-113 Łódź ul. H. Sienkiewicza 3), jak również w ramach 

zamiejscowych stanowisk pracy w gminach: Tuszyn, Rzgów, Brójce oraz Koluszki. 

Dla obszaru powiatu łódzkiego wschodniego prowadzona jest jedna baza danych na serwerze 

mieszczącym się w Łodzi, natomiast dostęp pozostałych Gmin realizowany jest za pomocą 

łączy internetowych, dzięki czemu możliwe jest załatwienie spraw dotyczących ewidencji 

gruntów (np. wydawanie wypisów z rejestru gruntów) mieszkańcom gmin bez konieczności 

dojazdu do Łodzi.  

3) prowadzenia narad koordynacyjnych.

Narady koordynacyjne, których prowadzenie należy do zadań Starosty mają

za zadanie koordynowanie prac projektantów sieci uzbrojenia terenu oraz mają umożliwiać 

zapoznanie się gestorów sieci z projektowanym przebiegiem. Sprawdzany jest również 

przebieg projektowanych sieci pod względem kolizyjności z innymi obiektami istniejącymi 

w terenie lub obiektami projektowanymi. Po przeprowadzonej naradzie Starosta aktualizuje 

bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu o przebieg projektowanych sieci. 

W 2020 roku przedmiotem narad było 456 projektów (w 2019 r. - 316). 

W celu podniesienia jakości danych ewidencyjnych przeprowadzono modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Janówka w gm. Andrespol. 

W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę tego obiektu: 

Gmina Obręb 
Ilość działek 

ewidencyjnych 

Ilość 

budynków 

Powierzchnia 

[ha] 

Ilość podmiotów 

ewidencyjnych 

ujawnionych 

w EGiB 

Andrespol Janówka 1070 1097 143,8381 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 obrębów Janówka wynosił 246 861,00 zł. 

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.  



Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020 
 

str. 70 

W ramach działań Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w 2020 roku ogłoszono 

przetarg na dostawę baz danych EGiB dla niżej wymienionych obrębów ewidencyjnych: 

 

 

Podzadanie 

 

 

Nazwa Gminy 

 

 

Nazwa obrębu 

 

1 Brójce Giemzów 

1 Brójce Karpin 

1 Brójce Kotlin 

1 Brójce Wardzyn 

1 Brójce Wola Rakowa 

2 Tuszyn Modlica 

2 Tuszyn Wola Kazubowa 

2 Tuszyn Dylew 

 

Zakończenie modernizacji ww. obrębów ewidencyjnych planowane jest na pierwszą 

połowę 2022 roku. Łączny koszt realizacji modernizacji wynosi 1 377 600,00 zł brutto. 

Ponadto 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. 

 

Jak wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, wpływy ze sprzedaży map, 

danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów 

powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów  

i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi 

powiatu i w 2020 roku wyniosły one 1 021 971,65 zł (w 2019 r. - 925 023,63 zł). 

10.  Gospodarka nieruchomościami 
 

Zadania Powiatu związane z gospodarką nieruchomościami wiążą się z realizacją 

ustalonego „PLANU WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI POWIATU 

ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2018 – 2020”. 

Do powiatowego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią 

przedmiot własności Powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste  

oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Powiatu. 

Zasobem nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego gospodaruje Zarząd 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Gospodarowanie zasobem nieruchomości Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego odbywa się zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, o której 

mowa w art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. 

 



Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020 

 

str. 71 

Gospodarowanie zasobem nieruchomości Powiatu w 2020 roku polegało m.in. na: 

1) ewidencjonowaniu nieruchomości i ich wycenie, 

2) zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

3) wykazywaniu czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości 

udostępniane z zasobu oraz prowadzeniu windykacji tych należności, 

4) współpracy z innymi organami publicznymi gospodarującymi nieruchomościami, 

5) zbywaniu i nabywaniu nieruchomości, a także ich wydzierżawianiu, wynajmowaniu             

i użyczaniu oraz obciążaniu ich ograniczonymi prawami rzeczowymi, 

6) podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne 

prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy,             

o wpis do księgi wieczystej lub o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości  

Powiatu, 

7) dokonywaniu podziałów oraz scaleń. 

 

W skład zasobu nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu  

na dzień 31 grudnia 2020 roku wchodzą:  

1) nieruchomości gruntowe – 16,3339 ha, w tym: 

− nieruchomości gruntowe zabudowane, niezbędne do funkcjonowania organu –   

      0,0477 ha, 

− nieruchomości gruntowe oddane w trwały zarząd powiatowym jednostkom  

              organizacyjnym – 16,2862 ha, 

2) nieruchomości stanowiące grunty znajdujące się w pasach dróg powiatowych – 

273,0048 ha o wartości 88 062 060,76 zł. 

 

W podziale na gminy nieruchomości gruntowe znajdujące się w pasach dróg przedstawiają  

się następująco: 

 

Lp. Teren gminy 

Powierzchnia w 

ha na dzień 

31.12.2020 roku 

Wartość nieruchomości 
Różnica  

(5-4) 
na dzień 

31.12.2019 roku 

na dzień 

31.12.2020 roku 

1 2 3 4 5 6 

1 Andrespol 19,9855 15 636 609,25 15 639 281,25 2 672,00 

2 Brójce 40,7918 8 793 759,25 8 801 633,25 7 874,00 

3 Koluszki 51,1131 11 108 718,57 11 162 104,32 53 385,75 

4 Nowosolna 27,1349 13 573 931,16 13 617 968,92 44 037,76 

5 Tuszyn 83,6743 22 946 398,20 23 001 717,80 55 319,60 

6 Rzgów 50,3052 15 846 223,41 15 839 355,22 - 6 868,19 

Razem 273,0048 87 905 639,84 88 062 060,76 156 420,92 
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Analizując wykazany stan na dzień 31 grudnia 2019 roku i stan na dzień 31 grudnia 2020 roku 

należy stwierdzić, iż powierzchnia nieruchomości gruntowych wzrosła o 0,5770 ha,  

a ich wartość o 156 420,92 zł. 

Różnica w powierzchni i wartości nieruchomości gruntowych jest konsekwencją 

nowych decyzji podziałowych wójtów/burmistrzów Gmin: Brójce, Nowosolna, Tuszyn oraz 

zawartych ugód dotyczących wypłaty odszkodowań.  

 

W 2020 roku tytułem gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości 

wydatkowano 77 006,00 zł na wypłaty odszkodowań (na podstawie rokowań i zawartych ugód) 

dla byłych właścicieli nieruchomości – 10 działek przejętych pod planowane poszerzenia dróg 

powiatowych o łącznej powierzchni 0,2947 ha. 

 

11. Administracja architektoniczno – budowlana 

 

Powiat Łódzki Wschodni wykonuje określone ustawami zadania publiczne  

o charakterze ponadgminnym w zakresie administracji architektoniczno – budowlanej. Zgodnie 

z zapisem art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane Starosta jest organem 

administracji architektoniczno – budowlanej I instancji. Do właściwości organu administracji 

architektoniczno – budowlanej należą sprawy określone w ustawie Prawo budowlane  

i nie zastrzeżone dla innych organów. Zadania administracji architektoniczno – budowlanej  

w Powiecie Łódzkim Wschodnim w 2020 roku były wykonywane przez Wydział Architektury  

i Budownictwa.  

Na terenie Powiatu w 2020 roku funkcjonowały zamiejscowe stanowiska pracy Wydziału 

Architektury i Budownictwa w Koluszkach i Rzgowie.  

 

Do zadań Starosty Łódzkiego Wschodniego, jako organu administracji architektoniczno 

– budowlanej I instancji, należą między innymi:  

1) wydawanie pozwoleń na budowę i zatwierdzenia projektów budowlanych,  

2) zmiany pozwolenia na budowę,  

3) przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu,  

4) wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych,  

5) wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, 

6) przyjmowanie zgłoszeń budowy lub wykonywania robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę,  

7) przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki obiektu,  

8) przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego  

lub jego części nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,  

9) przyjmowanie zgłoszeń budowy z projektem budowlanym,  
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10) składanie wniosków do ministra, który ustanowił przepisy techniczno – 

budowlane w sprawie upoważnienia do udzielania zgody na odstępstwo  

od przepisów techniczno – budowlanych oraz wydawanie postanowień  

w sprawie udzielania zgody lub odmowy na odstępstwa od warunków techniczno 

– budowlanych, 

11) rejestrowanie dzienników budowy. 

 

Obszar Powiatu Łódzkiego Wschodniego w większości pokryty jest uchwalonymi 

planami zagospodarowania przestrzennego. Położenie gmin wchodzących w skład Powiatu  

w sąsiedztwie aglomeracji łódzkiej powoduje, że obserwujemy od wielu lat intensywny rozwój 

budownictwa, w szczególności mieszkaniowego jednorodzinnego ale również usługowo – 

handlowego. 

 

 

Pozwolenia na budowę dotyczące nowych obiektów budowlanych 

wydane w roku 2020 

 

Rodzaj budynku Ilość pozwoleń Powierzchnia  

 

Budynki mieszkalne jednorodzinne 

 

608 szt. 

(w 2019 roku – 429 szt.) 
180 m2 

 

Budynki użyteczności publicznej 

(handlowo-usługowe, biurowe, nauki  

i oświaty) 

 

16 szt. 

(w 2019 roku – 8 szt.) 
23 360 m2 

 

Budynki przemysłowo – magazynowe 

 

15 szt. 

(w 2019 roku – 21 szt.) 
34 665 m2 

 

Budynki pozostałe  

(gospodarcze, inwentarskie) 

 

23 szt. 

(w 2019 roku – 36 szt.) 
3 496 m2 

RAZEM 662 szt. 61 701 m2 

 

W 2020 roku wydano 667 pozwoleń dotyczących rozbudowy i przebudowy istniejących 

obiektów, wykonania instalacji gazowych dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 

budowy urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci gazowych, kanalizacyjnych, 

wodociągowych, elektrycznych oraz dróg lokalnych, a także rozbiórki obiektów 

nieprzeznaczonych do dalszego użytkowania (w 2019 roku - 650 pozwoleń). 

 

Podsumowując, w 2020 roku wydano:  

1) 1 329 decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbiórkę (w 2019 roku - 1 163),  

2) 1 decyzję na realizację inwestycji drogowej (w 2019 roku - 2),  
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3) 150 innych decyzji administracyjnych, w tym przeniesienie pozwolenia na budowę  

na rzecz nowego inwestora, uchylenie pozwolenia na budowę dla inwestycji,  

w stosunku do których Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wszczął 

postępowanie z powodu odstępstwa od warunków pozwolenia na budowę, decyzje  

o sprzeciwie na zgłoszenie inwestycji niewymagającej uzyskania pozwolenia  

na budowę, ale objętej obowiązkiem zgłoszenia oraz inne decyzje wydane  

na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (w 2019 roku – 

124), 

4) przyjęto 784 zgłoszeń robót budowlanych niewymagających uzyskania decyzji  

o pozwoleniu na budowę (w 2019 roku – 680 zgłoszeń).  

 

Pomimo pandemii COVID-19 liczba pozwoleń na budowę, w porównaniu do 2019 roku 

zdecydowanie wzrosła, co obrazuje wykres porównawczy.  

 

 
 

W okresie roku 2020 na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia wydano 1166 dzienników budowy (w 2019 roku – 1 343 dzienniki). 

 

12. Gospodarka wodna 
 

Powiat Łódzki Wschodni w ramach tego zadania, od roku 2018 zgodnie z ustawą z dnia  

20 lipca 2017 roku Prawo wodne realizuje zadania i obowiązki samorządów powiatowych  

i starostów, nieujętych w działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
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Zadania Powiatu polegają na: 

− prowadzeniu postępowań wodnoprawnych w toku wydawania pozwoleń 

zintegrowanych,  

− załatwianiu spraw związanych ze stwierdzeniem przejścia gruntów pokrytych wodami  

lub urządzeń wodnych do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,  

− nadzorze i kontroli nad działalnością spółek wodnych,  

− ustalaniu w drodze decyzji obowiązków wysokości i rodzaju świadczeń wobec 

podmiotów niebędących członkami spółki wodnej zobowiązanych do ponoszenia 

świadczeń na rzecz spółki wodnej,  

− ustalaniu w drodze decyzji wysokości odszkodowania w przypadku szkody wywołanej 

aktem prawa miejscowego. 

W roku 2020 z powyższych zadań, Powiat prowadził nadzór nad działalnością 2 spółek 

wodnych (Gminna Spółka Wodna w Rzgowie, Gminna Spółka Wodna w Brójcach),  

w ramach którego:  

1) przeprowadzono postępowania kontrolne dla 2 spółek, w zakresie których 

przeanalizowano 14 uchwał walnych zgromadzeń delegatów Gminnych Spółek 

Wodnych, 

2) zamieszczono informacje o prowadzonym postępowaniu wodnoprawnym Wód 

Polskich na stronie BIP Powiatu i tablicy ogłoszeń Starostwa - 37 spraw, 

3) wydano 1 opinię w sprawie kandydatów na stanowisko kierownika nadzoru wodnego. 

 

13. Ochrona środowiska i przyrody 
 

Powiat Łódzki Wschodni otrzymuje z Samorządu Województwa Łódzkiego udziały 

we wpływach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (na podstawie art. 402 ust. 1 

ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku).  

W 2020 roku do Powiatu Łódzkiego Wschodniego przekazano z tego tytułu 

20 547,20 zł. Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych 

służących ochronie środowiska w 2020 roku wydatkował środki w wysokości 114 939,42 zł. 

 

W celu realizacji polityki ekologicznej państwa samorządy powiatowe zostały 

zobligowane do sporządzenia powiatowych Programów Ochrony Środowiska zgodnie  

z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska  

oraz ich aktualizacji. 

 

„PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO 

WSCHODNIEGO NA LATA 2017 – 2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021 - 2024”, 

zawiera diagnozę stanu środowiska na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego, cele główne 

do osiągnięcia w perspektywie do 2024 roku, a także szczegółowe zestawienie zadań  

/kierunków działań do realizacji powstał w celu realizacji polityki ekologicznej Państwa.  
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Jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie powiatu. 

Określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele i zadania/kierunki działań  

do realizacji przez Gminy i Powiat, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, 

usystematyzowanych według priorytetów.  

 

W roku 2020 „Program Ochrony Środowiska” był realizowany między innymi poprzez 

konserwację istniejących i budowę nowych rowów przydrożnych, rozbudowę sieci kanalizacji 

deszczowej, nakładanie obowiązku nasadzeń kompensacyjnych za wycięte drzewa z pasów 

drogowych, budowę i przebudowę dróg na terenie powiatu łódzkiego wschodniego  

oraz wykonanie nawierzchni z mieszkanek o niskiej emisji hałasu. Prowadzony był także 

monitoring natężenia pól elektromagnetycznych. Natomiast w zakresie ochrony gleb 

reglamentowano przeznaczanie gruntów rolnych na cele nierolnicze, określano kierunek 

rekultywacji i zagospodarowania terenu oraz wydawano koncesje na wydobywanie kopalin.  

 

W ramach zadań przypisanych do realizacji Wydziałowi Rozwoju Gospodarczego, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi w 2020 roku zrealizowano: 

1)  z zakresu prawa geologicznego i górniczego: 

− przeprowadzono postępowanie i wydano 1 decyzję dotyczącą robót geologicznych  

i dokumentacji geologicznych dla wykonania ujęć wód podziemnych i odwodnień 

budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h oraz likwidacji otworów 

wiertniczych;  

− przeprowadzono postępowania i wydano 4 decyzje dotyczące robót geologicznych  

i dokumentacji geologicznych złóż kopalin poszukiwanych lub rozpoznawanych  

na obszarze do 2,0 ha  i projektów geologiczno inżynierskich; 

− przeprowadzono postępowania i wydano 3 decyzje sprawach z zakresu wydawania 

koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż kopalin pospolitych o powierzchni  

do 2,0 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu kopaliny do 20 tys. m3 wykonywanych 

bez użycia środków strzałowych;  

− przeprowadzono postępowania w 9 sprawach z zakresu zgłoszeń projektów robót 

geologicznych i zatwierdzanie dokumentacji geologicznych dotyczących robót 

geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi; 

− przeprowadzono postępowania w 15 sprawach z zakresu bilansowania zasobów kopalin 

i przeklasyfikowania zasobów; 

− przeprowadzono postępowania w 38 sprawach i wykonano decyzje w 1 sprawie 

z zakresu prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia opłaty eksploatacyjne 

za wydobytą kopalinę w okresach sprawozdawczych i wydawanie decyzji naliczających 

opłatę eksploatacyjną za wydobycie kopaliny na mocy koncesji wydanej przez Starostę; 

− przyjęto 3 zgłoszenia wykonania robót geologicznych;   
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2) z zakresu administracji gospodarki odpadami: 

− wydano 1 pozwolenie na wytwarzanie odpadów; 

− wydano 1 zezwolenie na zbieranie odpadów, 

− dokonano 6 zmian zezwoleń na zbieranie odpadów (po zmianie ustawy). 

3) z zakresu ochrony środowiska: 

− przyjęto 4 zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne  

oraz 27 zmian danych w zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola 

elektromagnetyczne, z których emisja wymaga zgłoszenia oraz nie przyjęto żadnych 

decyzji wnoszących sprzeciw w ww. zgłoszeniu; 

− przyjęto 1 zgłoszenie o zakończeniu eksploatacji instalacji wytwarzającej pola 

elektromagnetyczne; 

− wydano 3 decyzje zezwalające na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza; 

− przyjęto 6 zgłoszeń instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia ze względu 

na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza; 

4) z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko: 

− udostępniono na wniosek 7 informacji o środowisku; 

5) z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego: 

− przeprowadzono 9 postępowań w zakresie opiniowania i uzgadniania miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zasobów geologicznych, terenów 

osuwiskowych;  

6) z zakresu ochrony przyrody:  

− dokonano 6 wpisów do rejestru zwierząt, których przewożenie przez granicę państwa 

podlega ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej; 

− wydano 117 zezwoleń na usunięcie drzew rosnących  na nieruchomościach będących 

własnością gmin; 

− wydano 8 decyzji umarzających opłatę za usunięcie drzew; 

− udzielono 14 zgód właścicielskich na usuwanie drzew z pasów drogowych dróg 

powiatowych; 

− przekazano gminom w postaci surowca drzewnego 96 kłód drzew wyciętych z dróg 

powiatowych. 

 

Do zidentyfikowanych problemów w „Programie Ochrony Środowiska” na terenie 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego są zaliczane: ograniczenie niskiej emisji, wzmożona emisja 

zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz wzrost natężenia hałasu, rekultywacja terenów 

zdegradowanych oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Powiecie.  
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Powiat Łódzki Wschodni sukcesywnie, w miarę posiadanych środków budżetowych, 

ogranicza skutki szkodliwych dla środowiska oddziaływań komunikacyjnych poprzez remonty 

i przebudowy dróg powiatowych, w tym budowę ścieżek rowerowych. Przedsięwzięcia  

te skutkują zmniejszeniem emisji spalin oraz pyłu do środowiska, a także poprawiają klimat 

akustyczny na terenie powiatu. 

14. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe 
 

Przedmiotowe zadanie było realizowane przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

Powiat Łódzki Wschodni działając w zakresie rolnictwa realizuje zadania związane  

z ochroną gruntów rolnych oraz rekultywacją terenów zdegradowanych i przekształconych  

na skutek działalności wydobywczej kopalni na podstawie udzielonych koncesji. Prowadzone 

działania w 2020 roku polegały na reglamentacji gruntów przeznaczonych pod inne niż rolnicze 

wykorzystanie gruntów rolnych (szczególnie pod zabudowę) oraz nakładanie obowiązku 

rekultywacji gruntów w koncesjach wydobywczych. W ramach tych działań wydano: 

− 13 decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania terenu; 

− 36 decyzji dotyczących wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej; 

− wydano 335 zaświadczeń dotyczących wyłączenia gruntów rolnych z produkcji 

rolniczej o braku konieczności wydawania decyzji. 

Prowadzone działania w powyższym zakresie wpisują się jednocześnie w realizację: 

− „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015-2022”  

Cel strategiczny I – Rozwój infrastruktury technicznej − zadanie 1.3.3. – Realizacja 

Powiatowego Programu Ochrony Środowiska. − zadanie 1.3.5. – Ochrona  

i rewaloryzacja zasobów naturalnych i krajobrazowych Powiatu.  

− „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.  

 

Działania Powiatu w zakresie leśnictwa to zadania związane z ochroną zasobów leśnych 

na terenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, a w których przeprowadzono  

w 2020 roku 51 spraw z zakresu nadzoru nad lasami w tym m.in :    

− wydano 11 decyzji na wycinkę drzew, poza uproszczonym planem urządzenia lasu  

lub inwentaryzacją stanu lasu;  

− wydano 10 wypisów  z uproszczonych planów urządzenia lasów lub inwentaryzacji 

stanu lasu; 

− przeprowadzono 1 postępowanie w sprawie zmiany lasu na użytek rolny w lesie 

niestanowiącym własności Skarbu Państwa; 
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− wydano 3 decyzje określające zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie 

inwentaryzacji stanu lasu; 

− prowadzono nadzór nad gospodarką leśną - zawarcie porozumień dotyczących nadzoru 

nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa z Nadleśnictwem Brzeziny  

oraz Nadleśnictwem Kolumna.  

− prowadzono rozliczanie i dystrybucję wypłat ekwiwalentów za wyłączenie działek 

z produkcji rolnej i jej zalesienie dla 6 podmiotów; 

− wydano 1346 zaświadczeń informujących czy działki zostały objęte uproszczonym 

planem urządzenia lasu. 

Działania powyższe wpisują się także w realizację „Programu Ochrony Środowiska  

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

Cel 4.4. – Ochrona przyrody, krajobrazu i lasów – działanie 4.4.1. – Ochrona lasów – 

prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej. Ochrona fauny i flory.  

W zakresie - rybactwo śródlądowe, Powiat prowadził zadania związane z ochroną fauny 

i flory wodnej. Podstawowym działaniem w tej dziedzinie jest powoływanie Społecznych 

Straży Rybackich wspomagających Państwową Straż Rybacką w ochronie wód  

i jej zasobów. 

W 2020 roku Powiat Łódzki Wschodni wydał: 

− 97 kart wędkarskich (w 2019 roku – 145);  

− 1 kartę łowiectwa podwodnego,   

z czego uzyskał dochód w wysokości 980,00 zł (w 2019 roku – 1 450,00 zł).  

Zarejestrowano w 2020 roku 90 jednostek pływających, w tym: 

− na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym –  

20 jednostek, 

− na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych 

jednostek pływających o długości do 24 m, która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 

2020 roku – 70 jednostek. 

Rejestracja na podstawie nowych przepisów następuje w systemie Reja24. 

 

15. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 
 

Jednym z najważniejszych zadań publicznych władzy publicznej na każdym szczeblu, 

w tym samorządu powiatowego, jest ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli.  

Rok 2020 to przede wszystkim działania związane z zapobieganiem 

i przeciwdziałaniem COVID-19, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sytuacji panującej epidemii. 
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Główne, realizowane w związku z tym zadania to odpowiednio szybki przekaz 

informacji związanych z sytuacją epidemiczną na terenie powiatu, organizacja miejsc 

kwarantanny (zorganizowano w Koluszkach, we współpracy z Gminą Koluszki) oraz 

dokonywanie zakupów odpowiednich środków ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji, 

rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, fartuchy ochronne, przyłbice itp.) w celu 

zabezpieczenia  zarówno mieszkańców Powiatu jak i pracowników powiatowych jednostek 

organizacyjnych. 

Na skutek pandemii COVID-19 i związanymi z nią obostrzeniami, w związku  

z koniecznością zachowania ciągłości realizacji zadań publicznych, w Starostwie Powiatowym 

w Łodzi wprowadzono szereg działań w celu zabezpieczenia przed zakażeniem pracowników 

oraz interesantów.  

Ze względów bezpieczeństwa ograniczono możliwość wizyt bezpośrednich  

w urzędzie, wprowadzono możliwość kontaktu jedynie za pomocą telefonu, za pośrednictwem 

poczty elektronicznej lub skrzynki e-puap. Dokumenty można było składać bezpośrednio  

do urny znajdującej się w holu urzędu lub w biurze podawczym, utworzonym  

w tym celu specjalnie na parterze budynku. Bezpośrednia obsługa interesanta była możliwa, 

ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty w urzędzie i tylko w uzasadnionych 

przypadkach. Utworzono z zachowaniem odpowiedniego dystansu i wyposażonych w szyby  

z pleksi kilka stanowisk obsługi interesantów. Ograniczona została ilość osób mogących 

przebywać w strefie obsługi. Zakupiono urządzenia do dezynfekcji rąk i zobowiązano 

interesantów do ich używania, a interesantom nieposiadającym własnych maseczek 

przekazywano maseczki zakupione przez Powiat. Na bieżąco, kilka razy w tygodniu 

prowadzono dezynfekcję pomieszczeń budynku, zarówno w strefach obsługi interesanta  

jak również poza nimi. Wykorzystywano do tego celu specjalnie zakupione urządzenia 

umożliwiające właściwe wykorzystanie preparatu służącego do dezynfekcji powierzchni.  

Mieszkańców Powiatu na bieżąco informowano o wprowadzanych ograniczeniach  

w obsłudze oraz o zachowaniu zasad bezpiecznej obsługi, za pośrednictwem strony BIP 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz poprzez zamieszczenie tej informacji w siedzibie 

Starostwa. Dodatkowo, Zarządzenia Starosty jak i ogłoszenia w tej sprawie  zamieszczano 

również na bieżąco w zakładce „Bezpieczeństwo” na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Łodzi.  

Pandemia COVID-19 wpłynęła również na działalność jednostek organizacyjnych 

Powiatu.  

W obszarze działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i sprawowanego przez 

jednostkę nadzoru spowodowała liczne ograniczenia i utrudnienia.  

Przede wszystkim w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze i w Lisowicach.  

wprowadzone zostały znaczne ograniczenia w przemieszczaniu się mieszkańców domów, osób 

i rodzin ich odwiedzających (zakaz odwiedzin, utrzymanie tylko kontaktu telefonicznego  

lub online) oraz pracowników domów. Praca i pobyt pensjonariuszy odbywały się w pełnym 

reżimie sanitarnym, z zastosowaniem środków ochrony osobistej. W obu Domach pojawiły się 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2, na szczęście udało się opanować ogniska zakażeń. 

Wprowadzone zostały czasowe zawieszenia zajęć w Dziennym Domu Pomocy  

oraz Warsztacie Terapii Zajęciowej w Koluszkach. 
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Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na mocy wprowadzonych zmian 

prawnych orzekał tylko zdalnie. Również ograniczone zostały działania Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w obszarze pracy w terenie i bezpośredniej pracy z klientem.  

Było to o tyle trudne, że osoby „zamknięte” w domach są spragnione kontaktu z drugim 

człowiekiem. Zresztą są sprawy i problemy, których nie rozwiąże się telefonicznie lub zdalnie.  

 

W okresie pandemii w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź-Wschód w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa pracowników i interesantów stosowano wymagane reżimy sanitarne,  

jak również obostrzenia podczas przyjmowania interesantów. Na parterze budynku 

zorganizowano stanowiska do przyjmowania interesantów (wyposażone w szybę pleksi),  

obowiązkowe było używanie maseczek ochronnych, a gdy interesant nie posiadał własnej 

maseczki otrzymywał ją w PUP. Wizyta w urzędzie mogła odbyć się po wcześniejszym 

umówieniu drogą elektroniczną lub telefonicznie, a tylko w uzasadnionych przypadkach wizyta 

mogła odbyć się w tym samym dniu. 

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w Polsce w 2020 roku, na mocy stosownych 

rozporządzeń ministra właściwego do spraw oświaty, szkoły i placówki oświatowe prowadzone 

przez Powiat Łódzki Wschodni prowadziły okresowo nauczanie zdalne, począwszy  

od dnia 12 marca 2020 roku. W czasie zajęć prowadzonych stacjonarnie stosowane były 

procedury bezpieczeństwa obowiązujące w okresie epidemii COVID-19, opracowane przez 

dyrektorów szkół i placówek oświatowych, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego. Powiat Łódzki Wschodni zapewnił jednostkom oświatowym środki ochrony 

osobistej oraz sprzęt i preparaty do dezynfekcji powierzchni.  

Powiat zakupił również 27 sztuk komputerów przenośnych (laptopów), które zostały 

przekazane do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat, a następnie użyczone 

nauczycielom i uczniom w celu realizacji przez nich zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19. 

Zakupu dokonano zgodnie z  zawartą umową z Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

o powierzenie grantu 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”, dotyczącą realizacji projektu grantowego  

pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 

zdalnego. W 2020 roku wydatkowano: 69 864,00 zł, dofinansowanie wyniosło 100%. 

 

Udzielona została pomoc finansowa Powiatowi Brzezińskiemu z przeznaczeniem  

na walkę z COVID-19. Pomoc finansowa została przeznaczona dla Powiatowego Centrum 

Zdrowia w Brzezinach z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej.  

W związku z wystąpieniem na fermie drobiu w miejscowości Regny (gmina Koluszki) 

potwierdzonego ogniska ptasiej grypy również prowadzone były działania związane  

z zapewnieniem bezpieczeństwa. Wdrożono wszystkie procedury zwalczania choroby 
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przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, wyznaczono 

obszar skażony i zapowietrzony. Ostatecznie ognisko ptasiej grypy zostało skutecznie 

zlikwidowane.  

„POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI  

ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI  

NA LATA 2018-2023 DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO” 

 

Podejmowane w 2020 roku działania w zakresie bezpieczeństwa związane były również 

z realizacją „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego 

i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 - 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego”.  

Program określa obszary partnerskiej współpracy i kierunki współdziałania lokalnych 

samorządów i ich jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży, organizacji społecznych 

oraz społeczności Powiatu na rzecz podniesienia poziomu poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców oraz na poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku. 

W Programie wskazane jest dziewięć obszarów ryzyka występowania zagrożeń,  

dla których formułuje się propozycje działań profilaktycznych i zapobiegawczych, przy czym 

działania wymienione w poszczególnych obszarach nie muszą być realizowane w stopniu 

jednakowym w każdym roku.  

W 2020 roku „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018-2023 dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego” był realizowany we wszystkich założonych  w  Programie obszarach:  

I.  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  

II.  Bezpieczeństwo dzieci i młodzież. 

III.  Bezpieczeństwo w miejscach publicznych.  

IV.  Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  

V.  Bezrobocie. 

VI.  Bezpieczeństwo przeciwpożarowe.  

VII.  Bezpieczeństwo sanitarne i epidemiologiczne.  

VIII.  Bezpieczeństwo weterynaryjne.  

IX.  Bezpieczeństwo w sieci. 

 

Podmioty odpowiedzialne przy wykonywaniu określonych zadań, pozyskiwały  

do współpracy i współdziałania przedstawicieli innych podmiotów, w szczególności  

wskazanych w Programie jako partnerzy w realizacji działań. 

Realizacja Programu w 2020 roku była zdeterminowana pandemią COVID-19. 

Ograniczenia jakie obowiązywały w ubiegłym  roku (np. okresowa nauka zdalna w szkołach, 

zakazy organizowania imprez czy okresowy „lockdown”) niewątpliwie rzutowały  

na prowadzenie akcji np. informacyjnych, profilaktycznych, organizowanie zawodów  

czy konkursów  itp., które do tej pory były prowadzone na szeroką skalę.   
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W ramach realizacji Programu wdrażano oraz przeprowadzano między innymi   

przedsięwzięcia edukacyjne, informujące, prewencyjne, kontrolne oraz szkoleniowe.  

W zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży prowadzone działania edukacyjno – 

informacyjne i profilaktyczne miały na celu  ustrzec ich przed przemocą, agresją  

oraz zjawiskami cyberprzemocy i cyberagresji w Internecie. Prowadzono także działania 

związane z zapobieganiem przestępczości oraz unikania kontaktu z substancjami 

psychoaktywnymi, używkami. W szkołach realizowano programy wychowawczo – 

profilaktyczne.  

Realizowano działania w zakresie bezpieczeństwa na drogach i miejscach publicznych,  

bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa sanitarnego, epidemiologicznego  

oraz weterynaryjnego Powiatu. Działania na rzecz szeroko rozumianego pojęcia ładu, 

bezpieczeństwa i porządku publicznego podejmowane były w celu zapobiegania różnym 

formom zagrożeń oraz poprawy sytuacji w tym zakresie.  

W celu poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych Komenda Powiatowa Policji 

dla powiatu łódzkiego wschodniego prowadziła działania na rzecz ograniczenia liczby 

przestępstw i wykroczeń, a w celu poprawy  bezpieczeństwa w ruchu drogowym  

– m.in. prowadzono akcje na drodze związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych  

i rowerzystów, z eliminacją z ruchu drogowego kierujących pod wpływem alkoholu, 

bezpieczną drogą uczniów do szkoły; rozdawano również materiały odblaskowe zakupione 

przez Powiat.  

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 Komenda Powiatowa Państwowej 

Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach prowadziła szereg działań 

wspomagających społeczeństwo, samorządy, szpitale, polegające m.in. na dowożeniu 

żywności do miejsc kwarantanny, dostarczaniu środków dezynfekcyjnych, rozwożeniu 

maseczek dla ludności, dekontaminacji miejsc publicznych i samochodów. W zakresie 

bezpieczeństwa pożarowego prowadzono różnego rodzaju ćwiczenia doskonalące i szkolenia. 

Działania Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łodzi w zakresie 

bezpieczeństwa sanitarnego i epidemiologicznego w 2020 roku związane były głównie  

z zapobieganiem i przeciwdziałaniem wirusa SARS-CoV-2. Prowadzono również kontrole  

i nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w środowiskach pracy, w placówkach 

oświatowych i leczniczych oraz nadzór nad realizacją szczepień ochronnych.  

W zakresie bezpieczeństwa weterynaryjnego Powiatowy Inspektorat Weterynarii  

w Łodzi prowadził działania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób 

zakaźnych oraz nadzór nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  podejmowało wiele działań na rzecz wsparcia 

działalności rodzin zastępczych, osób dotkniętych przemocą domową – współpracowano  

m.in. z miejskimi/gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, sądami. Prowadzono działania 

związane z udzielaniem specjalistycznego poradnictwa rodzinom dotkniętym kryzysem  

oraz przemocą w rodzinie, wspomagano usamodzielniających się wychowanków 

opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód w zakresie bezrobocia prowadził działania  

dotyczące rozpoznawania potrzeb i możliwości zatrudniania bezrobotnych, aktywizacji 

zawodowej. Udzielano wsparcia na doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy  
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oraz rozpoczęcie działalności gospodarczej. W związku ze stanem epidemii prowadzono 

wsparcie finansowe dla przedsiębiorców w ramach „Tarczy antykryzysowej” na podstawie 

ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W 2020 roku ogółem wydatkowano na ten cel 

kwotę 32 769 237,28 zł. 

 

Szczegółowa informacja z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018-2023  

dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego” została przyjęta bez uwag przez Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim w dniu 7 maja 2021 roku. 

W Powiecie Łódzkim Wschodnim, pod przewodnictwem Starosty Łódzkiego 

Wschodniego działa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Zadania Komisji są określone  

w art. 38a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. 

W 2020 roku odbyły się dwa posiedzenia Komisji. Szczegółowe informacje na ten temat 

znalazły się w sprawozdaniu Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za 2020 rok, które w dniu  

18 lutego 2021 roku zostało przedstawione Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Ponadto w 2020 r odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Pierwsze 

związane było z wystąpieniem na fermie drobiu w miejscowości Regny ogniska ptasiej grypy, 

drugie związane było z wystąpieniem pierwszych zachorowań na COVID-19 na obszarze 

Polski. 

 

16. Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie 

powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa  

i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi 

oraz środowiska 
 

W Powiecie Łódzkim Wschodnim funkcjonuje magazyn przeciwpowodziowy  

oraz obrony cywilnej, który stanowi rezerwę materiałów i sprzętu niezbędnego do ochrony 

przeciwpowodziowej oraz w czasie prowadzenia zadań z zakresu obrony cywilnej,  

w sytuacjach wpływających negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia  

lub środowiska w znacznych rozmiarach prowadzonych na terenie Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem magazynu pełni Referat 

Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. 

W 2020 roku dokonywano zakupów związanych z zapobieganiem  

i przeciwdziałaniem COVID-19. Zakupiono między innymi materiały ochronne takie jak: płyny 

do dezynfekcji, maseczki, gogle ochronne, kombinezony ochronne antywirusowe,  

kompletne zestawy ochronne. Materiały te na bieżąco wykorzystywano w związku  

z prowadzonymi działaniami mającymi na celu ograniczenie skutków pandemii.  
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Wszystkie te materiały gromadzone były w powiatowym magazynie, a następnie 

sukcesywnie przekazywane do powiatowych jednostek organizacyjnych oraz  gmin z terenu 

powiatu łódzkiego wschodniego. 

Zarządzanie kryzysowe w głównej mierze polega na zapobieganiu sytuacjom 

kryzysowym, prowadzeniu przygotowań do przejęcia nad nimi kontroli oraz odpowiednie 

reagowanie w sytuacji kiedy zdarzenie kryzysowe wystąpi. 

 

W celu realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, w ramach struktury 

organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Łodzi funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego (PCZK). Do głównych zadań PCZK należy pełnienie całodobowego dyżuru  

w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, 

współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, nadzór 

nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego 

ostrzegania ludności oraz współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, 

poszukiwawcze i humanitarne. 

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w 2020 roku głównie realizowało 

działania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zadanie polegające  

na likwidacji ogniska ptasiej grypy. 

 

W 2020 roku pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przyjęli  

66 zgłoszeń dotyczących zagrożeń występujących na terenie powiatu łódzkiego wschodniego  

(np. uszkodzenia sygnalizacji świetlnej oraz w infrastrukturze drogowej, niewybuchy  

oraz zerwane przewody). 

 

Na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku nie wystąpiło zagrożenie 

powodziowe. W okresie wiosny i jesieni podczas anomalii pogodowych odnotowywane  

były zdarzenia polegające na miejscowych podtopieniach zalanych piwnic i budynków 

inwentarskich. Występowały one zazwyczaj podczas ulewnych deszczów i burz. Na bieżąco 

prowadzony jest monitoring sytuacji o charakterze kryzysowym poprzez pełnienie 

całodobowych dyżurów.  

 

17. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 
 

W Powiecie Łódzkim Wschodnim na dzień 31 grudnia 2020 roku liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1992 osoby, w tym liczba kobiet wyniosła 967 osób, 

co stanowi 48,5% w odniesieniu do ogółu bezrobotnych.  
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Liczba zarejestrowanych osób z terenów wiejskich na 31 grudnia 2020 roku wynosiła 

62,1% (1238 osób) w stosunku do ogółu bezrobotnych (1992 bezrobotnych),  

w tym 621 kobiet – 50,2% do wszystkich bezrobotnych zamieszkałych na wsi. 81,1%  

(1615 osób) wśród wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych na koniec grudnia 2020 roku 

stanowią osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy.  

 

W kategorii osób będących w szczególnej trudnej sytuacji należy zwrócić uwagę na:  

 

Osoby bezrobotne Ilość osób 

Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia 584 

Osoby długotrwale bezrobotne 1015 

Osoby bezrobotne do 30 roku życia 417 

Osoby bezrobotne do 25 roku życia 171 

Osoby bezrobotne niepełnosprawne 128 

  

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód w sposób szczególny zwraca uwagę  

na konieczność aktywizacji zawodowej osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, 

zagrożonych wysokim bezrobociem, długotrwale bezrobotnych zdając sobie sprawę, że bez 

możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego osoby  

te mają niewielkie szanse na znalezienie zatrudnienia. Pozyskanie na aktywizację zawodową 

tych osób dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy razem z limitem podstawowym 

umożliwia objęcie wsparciem znaczącej grupy osób bezrobotnych zagrożonych wysokim 

bezrobociem i ich powrót na rynek pracy.  

 

 

1787 os.
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W 2020 roku realizowany był „POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA 

BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 

2014 – 2020”.  

 

Poniższa tabela zawiera informacje o źródłach finansowych dotyczących aktywnych 

form przeciwdziałania bezrobociu w 2020 roku. 

KWOTA 

(w zł) 

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW NA 

RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW 

BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2020 Roku 

4 610 369,64 

Na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w sprawie algorytmu ustalania kwot 

środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie, w tym  

na finansowanie programów w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

300 000,00 

Kwota dodatkowych środków Funduszu Pracy, zasilonego środkami Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie w 2020 roku zadań określonych  

w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 roku  

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 programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 

na terenach, na których w 2020 roku miały miejsce klęski żywiołowe.              

1 000 000,00 

Kwota dodatkowych środków Funduszu Pracy, zasilonego środkami Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie w 2020 roku zadań określonych  

w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 roku  

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 programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 

w regionach wysokiego bezrobocia.             

47 000 000,00 

Na podstawie art.31q ust.1-1b i ust.5-6 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, ustalona 

została z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy, na wniosek Starosty 

Powiatu, zaopiniowany przez Marszałka Województwa Łódzkiego, kwota 

dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd 

Pracy  Łódź-Wschód w 2020 roku zadań określonych w art. 15 zzb-15zze i art. 15 

zze2 ustawy. 

400 000,00 

Na podstawie art. 31qa ust.4-6 i ust.10 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842, z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, 

ustalona została z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy, na wniosek 

Starosty Powiatu, zaopiniowany przez Marszałka Województwa Łódzkiego, 

kwota dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy 

Urząd Pracy  Łódź-Wschód w 2020 roku zadań określonych w art. 15 zze4 ustawy. 

RAZEM 

53 310 369,64 

 

 

 



Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020 
 

str. 88 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 65,67% przyznanych środków na aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu na łączną kwotę 35 009 305,18 zł.  

Natomiast środki Algorytmu PP na pozostałe zadania (m.in. opłaty pocztowe, zakupy 

informatyczne, szkolenie kadr, działalność klubu pracy, dodatki do wynagrodzeń, zastępstwo 

procesowe) wydatkowane zostały w 95,42 % na łączną kwotę 380 298,97 zł. 

 

Priorytet 1:  Zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez aktywizację zawodową 

bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Działanie 1:  Aktywizacja zawodowa różnych grup bezrobotnych będących w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy 

Zadanie 1:  Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia 

Zadanie 2: Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50 roku  życia 

Zadanie 3:  Aktywizacja zawodowa kobiet 

Bezrobotni do 30 roku życia na koniec grudnia 2020 roku, stanowili 20,9%  

(417 bezrobotnych) do ogółu zarejestrowanych osób, natomiast bezrobotni do 25 roku życia - 

8,6% (171 osób bezrobotnych) do ogółu zarejestrowanych. 

 

W 2020 roku PUP Łódź-Wschód realizował 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 roku 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. Łącznie z aktywnych form przeciwdziałania 

bezrobociu w 2020 roku skorzystało 139 osób bezrobotnych do 30 roku życia.  

W 2020 roku PUP Łódź-Wschód realizował również 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. 

 

KWOTA ŚRODKI FUNDUSZU PRACY W ROKU 2020 

398 568,00  
Zgodnie z podziałem dokonanym przez Marszałka Województwa 

Łódzkiego na finansowanie innych fakultatywnych zadań.  



Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020 

 

str. 89 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód zwraca szczególną uwagę również  

na aktywizację osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Bezrobotni powyżej 50 roku życia, 

stanowili 29,3% (584 osoby) do ogółu zarejestrowanych na dzień 31.12.2020 roku 53,9%  

(315 osób) z tej kategorii pozostaje bez pracy powyżej 12 miesięcy. Łącznie z aktywnych form 

przeciwdziałania bezrobociu w 2020 roku skorzystało 35 osób bezrobotnych powyżej  

50 roku życia.  

 

 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. Łącznie w  2020 roku zaktywizowano 302 osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie.  

Z subsydiowanych form aktywizacji zawodowej w 2020 roku skorzystało 170 bezrobotnych 

kobiet, co stanowi 56,3% w odniesieniu do wszystkich zaktywizowanych bezrobotnych,  

z czego w ramach: 

− prac interwencyjnych – 3 kobiety, 

− robót publicznych – 28 kobiet, 

− podjęcie działalności gospodarczej – 15 kobiet, 

− podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 3 kobiety, 

− szkolenia – 2 kobiety, 

− staż – 114 kobiet, 

− prace społecznie użyteczne – 2 kobiety,  

− studia podyplomowe – 2 kobiety, 

− refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – PFRON 

– 1 kobieta. 

Działanie 2:  Przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji na rynku pracy i promocja 

integracji społecznej  

Zadanie 1:  Integracja osób niepełnosprawnych 

Zadanie 2: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

W ramach działań PUP Łódź-Wschód, przy wykorzystaniu usług i instrumentów rynku 

pracy zgodnych z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy oraz na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2020 roku 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód dysponował kwotą 150 000,00 zł, w tym 50 000,00 zł 

z udziału w „Programie wyrównywania różnic między Regionami III”. W ramach przyznanych 

środków Urząd zrefundował przedsiębiorcom koszty wyposażenia 3 stanowisk pracy. 

 PUP Łódź – Wschód prowadzi programy finansowane ze środków Funduszu Pracy. 

Celem programów jest podniesienie ogólnego poziomu zatrudnienia i mobilności zawodowej 

bezrobotnych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.  
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PUP Łódź – Wschód w 2020 roku występował o środki z następujących programów: 

− program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na terenach, na których  

w 2020 roku miały miejsce klęski żywiołowe, 

− program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionach wysokiego 

bezrobocia. 

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 roku zadań określonych w § 2 ust. 1  

pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie algorytmu 

ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie,  

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. 

 

Priorytet 2:  Promowanie tworzenia  nowych miejsc pracy poprzez rozwój 

przedsiębiorczości i samozatrudnienie  

Działanie 1:  Wspieranie podejmowania własnej działalności gospodarczej;  

Zachęcanie bezrobotnych do zakładania przedsiębiorstw 

Działanie 2:  Tworzenie sprzyjających warunków dla zatrudnienia w małych i mikro 

przedsiębiorstwach 

 

Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy w 2020 roku udzielił 49 osobom 

bezrobotnym jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W 2020 roku 

dokonano refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 11 stanowisk pracy.  

W związku ze stanem pandemii PUP Łódź-Wschód na podstawie ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem z dnia 2 marca 2020 roku COVID-19, innych chorób zakaźnych  

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:  

− zgodnie z art. 31q ust. 1-1b i ust. 5-6 ustawy, ustalona została na wniosek Starosty 

Łódzkiego Wschodniego zaopiniowany przez Marszałka Województwa Łódzkiego, 

kwota dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd 

Pracy Łódź-Wschód w 2020 roku zadań określonych w art. 15 zzb-15zze  

i art. 15 zze2 ustawy, w wysokości 47 000 000,00 zł. 

− zgodnie z art.31qa ust.4-6 i ust.10 ustawy, ustalona została na wniosek Starosty 

Łódzkiego Wschodniego zaopiniowany przez Marszałka Województwa Łódzkiego, 

kwota dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd 

Pracy Łódź-Wschód w 2020 roku zadań określonych w art. 15 zze4 ustawy,  

w wysokości 400 000,00 zł.  
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Priorytet 3:  Podnoszenie wiedzy i umiejętności wśród bezrobotnych mieszkańców 

powiatu w zakresie dostosowania do wymogów rynku pracy – rozwijanie 

potencjału adaptacyjnego  

Działanie 1: Wykształcenie potrzeby kształcenia ustawicznego, podnoszenia poziomu wiedzy 

i kwalifikacji zawodowych bezrobotnych    

Zadanie 1:  Analiza potrzeb rynku pracy w sferze szkoleń i  kursów dla osób bezrobotnych. 

Zadanie 2:  Monitoring zawodów i zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na kształcenie  

w różnych zawodach i specjalnościach 

Zadanie 3:  Współpraca z PUP Łódź – Wschód z pracodawcami uwzględniająca ich 

zapotrzebowanie dotyczące kwalifikacji potencjalnych pracowników 

Zadanie 4:  Zapewnienie równego i łatwego dostępu do przygotowanej oferty edukacyjno –

szkoleniowej – dostosowanie oferty szkoleniowej do wymogów 

zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy, a także współpraca ze szkołami 

  Wśród narzędzi do prowadzenia diagnozy lokalnego rynku pracy należy wyróżnić 

między innymi: monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przedstawia on aktualne 

zjawiska zachodzące na lokalnym rynku pracy oraz ich krótkookresową prognozę. 

 

Zawody deficytowe i nadwyżkowe – I półrocze 2020 roku – Powiat Łódzki Wschodni 

Sekcja Zaklasyfikowanie Grupa elementarna 

DEFICYT 

zawód 

maksymalnie 

deficytowy 

Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt 

Inżynierowie elektrycy 

Kierownicy w gastronomii 

Organizatorzy konferencji i imprez 

Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do 

napełniania butelek 

Asystenci nauczycieli 

Agenci ubezpieczeniowi 

Lektorzy języków obcych 

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa 

metali 

zawód deficytowy 

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw 

sztucznych 

Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni 

Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem 

Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 

Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 

Psycholodzy i pokrewni 
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NADWYŻKA 

zawód 

nadwyżkowy 

Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej 

niesklasyfikowani 

Kelnerzy 

Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 

Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych 

materiałów 

Szwaczki, hafciarki i pokrewni 

Kosmetyczki i pokrewni 

Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 

Gospodarze budynków 

Elektromechanicy i elektromonterzy 

Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 

Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie 

drogowym, wodnym i pokrewni 

Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym 

Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 

zawód 

maksymalnie 

nadwyżkowy 

Ekonomiści 

Cieśle i stolarze budowlani 

Praczki ręczne i prasowacze 

Zamiatacze i pokrewni 

Lakiernicy 

Projektanci grafiki i multimediów 

Drukarze 

Monterzy linii elektrycznych 

Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie 

indziej niesklasyfikowani 

Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani 

Jubilerzy, złotnicy i pokrewni 

Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 

Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich 

*Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych został wykonany według nowej metodologii przygotowanej 

w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS „Opracowanie nowych zaleceń 

metodycznych prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy”. 
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Wyniki przeprowadzonego „Barometru zawodów” dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na 2021 rok prognozują deficyt w zawodach: brukarze, elektrycy, 

elektromechanicy i elektromonterzy, fizjoterapeuci i masażyści, fryzjerzy, kierowcy 

samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, 

magazynierzy, mechanicy pojazdów samochodowych, operatorzy i mechanicy sprzętu  

do robót ziemnych, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, psycholodzy  

i psychoterapeuci, sprzedawcy i kasjerzy, ślusarze. 

Należy zaznaczyć, że przewidywane niedobory dotyczą osób, które posiadają nie tylko 

odpowiednie kwalifikacje, ale także doświadczenie w pracy na wskazanym stanowisku. 

Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy 

Urząd Pracy Łódź – Wschód realizuje szkolenia indywidualne. W roku 2020 ze szkoleń 

indywidualnych skorzystało 5 osób bezrobotnych, na kursach: 

− 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. 

Ze względu na występującą pandemię COVID-19 programy na rzecz aktywizacji 

bezrobotnych, m.in. szkolenia oraz kształcenie w formach pozaszkolnych dla dorosłych, były 

realizowane w ograniczonym zakresie. 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, 

przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, 

podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.  

Środki finansowe otrzymane z Funduszu Pracy na finansowanie przez PUP Łódź-

Wschód w 2020 roku zadań, o których mowa w art. 69a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy w ramach środków KFS wyniosły 210 000,00 zł. Ze względu  

na trwającą pandemię COVID-19 środki z tego Funduszu nie zostały wydatkowane, gdyż 

nabory wniosków zostały wstrzymane z powodu realizacji w pierwszej połowie roku, „Tarczy 

Antykryzysowej”, a w drugiej połowie roku po ich wznowieniu zostały unieważnione  

z powodu wykrytego ogniska koronawirusa w PUP, które objęło znaczą część pracowników 

Urzędu, w tym członków komisji rozpatrującej wnioski.   

PUP Łódź-Wschód podejmuje i utrzymuje kontakty z pracodawcami, których siedziby 

znajdują się na terenie działania urzędu oraz z pracodawcami mającymi siedziby poza terenem 

Powiatu, lecz stale współpracującymi z tutejszym Urzędem. 

Prowadzony jest rejestr pracodawców, w którym zawarte są wszystkie dane dotyczące 

podmiotów gospodarczych zgłaszających w PUP oferty pracy. 
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Porównując analogiczny okres ubiegłego roku zauważyć należy, iż liczba ofert pracy, 

wydanych skierowań oraz liczba zatrudnionych osób jest niższa w stosunku do roku ubiegłego. 

Wynika to z przyczyn związanych z pandemią. 

   

W ramach pośrednictwa pracy wizyty w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku 

obsłużono 17 704 osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

   Ponadto, Powiatowy Urząd Pracy, udzielając bezrobotnym pomocy określonej  

w ustawie, przygotowuje indywidualny plan działania dostosowany do potrzeb każdego 

bezrobotnego (IPD).  

 

Działanie 2: Promowanie mobilności zawodowej wśród bezrobotnych 

Zadanie 1:  Rozpowszechnienie sieci EURES ułatwiającej swobodny przepływ 

pracowników i wspierającej mobilności na rynku pracy 

EURES – Sieć Europejskich Służb Zatrudnienia powołana w celu wsparcia mobilności 

pracowników na terenie państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii.  

W ramach europejskich służb zatrudnienia EURES PUP Łódź – Wschód w 2020 roku 

dysponował  147 ofertami pracy, a dla porównania w roku 2019 – 466 ofertami. 

 

Priorytet 4:  Doskonalenie usług świadczonych przez instytucje rynku pracy 

Działanie 1:  Rozwój poradnictwa i informacji zawodowej  

Zadanie 1: Zapewnienie powszechnego dostępu do usług pośrednictwa pracy, doradztwa 

zawodowego i informacji zawodowej 

Zadanie 2: Organizacja Giełd i Tarów Pracy  

Według stanu na dzień 31.12.2020 roku udzielonych zostało 1374 porad indywidualnych. 

Większość osób objętych poradnictwem zawodowym skorzystała z usług doradcy zawodowego 

więcej niż jeden raz. 

 

Ze względu na aktualną sytuację związaną z pandemią COVID-19 w 2020 roku, targi 

pracy, konferencje i spotkania informacyjne, w których w latach ubiegłych Powiatowy Urząd 

Pracy Łódź-Wschód aktywnie uczestniczył, zostały odwołane.  

 

Działanie 2:  Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników służb 

zatrudnienia  

Zadanie 1:  Aktualizacja kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników służb 

zatrudnienia  

Według stanu na dzień 31.12.2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź – Wschód 

zatrudnione były 43 osoby (40,75 etatu).  
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów 

prowadzenia usług rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód spełnia wymogi 

określone w ww. rozporządzeniu dotyczące minimalnej ilości pracowników świadczących 

usługi rynku pracy. 

Pracownicy Urzędu w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, kierowani 

są systematycznie na szkolenia. W  2020  roku pracownicy skorzystali z 41 różnego rodzaju 

szkoleń związanych z rodzajem wykonywanej pracy. Udział w szkoleniach wpływa 

pozytywnie na jakość usług świadczonych klientom Urzędu, a jednocześnie ma pozytywny 

wpływ na rozwój zawodowy pracowników. 

 

18. Ochrona praw konsumenta 
 

Powiat Łódzki Wschodni wykonuje zadania publiczne w zakresie ochrony praw 

konsumenta na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku poprzez 

działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów działającego w oparciu o przepisy ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.  

 

W roku 2020 działalność Rzecznika Konsumentów była skoncentrowana w podobnym 

zakresie do lat poprzednich i obejmowała bezpłatną pomoc prawną mieszkańcom powiatu, 

która została udzielona 1052 konsumentom w zakresie: sprzedaży (608), usług (331)  

oraz ogólnych zagadnień prawnych (113). W ramach udzielanych porad Rzecznik świadczył 

także pomoc w przygotowaniu m.in.: umów zawieranych z przedsiębiorcami; pism 

reklamacyjnych, pism przedprocesowych i procesowych do sądu, odstąpień od zawartej 

umowy.  Rzecznik Konsumentów w ramach swoich uprawnień podjął 61 interwencji  

u przedsiębiorców w sprawach dotyczących usług (16) i umów sprzedaży (45).  

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów współpracuje stale z UOKiK, Państwową 

Inspekcją Handlową, Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich, Stowarzyszeniem 

Rzeczników Konsumentów, Komisją Nadzoru Finansowego, Urzędem Regulacji Energetyki. 

Powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o skargach konsumentów 

dotyczących podejrzenia stosowania przez przedsiębiorcę nieuczciwych praktyk rynkowych,  

a Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Łodzi o sprzedaży produktów AGD  

bez właściwych informacji o sposobie korzystania. 

 

Na wniosek konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów w roku 2020 przygotował:  

− 1 pozew dotyczący roszczeń z tytułu rękojmi - sprzedaży towaru niezgodnego   

z  umową;  

− 1 pozew dotyczący roszczeń  z tytułu odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem       

przedsiębiorstwa. 
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów w trakcie udzielania porad  prowadził, także działalność 

edukacyjno-informacyjną. Przyłączył się do kampanii społecznej, prowadzonej przez UOKiK, 

na temat zagrożeń wynikających z obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, pod nazwą – 

„Sprawdzaj, czytaj, pytaj!”. Informacje dotyczące prowadzonej kampanii, zostały 

zamieszczone na profilach społecznościowych Powiatu oraz na stronie internetowej Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego.    

 

Działalność edukacyjno-informacyjna rzecznika w 2020 roku była zdominowana przez 

sytuację epidemiczną w kraju, która spowodowała zwiększoną ilość udzielanych informacji  

w jaki sposób konsument powinien się zabezpieczyć przed nieuczciwymi sprzedawcami  

ze sklepów internetowych prowadzącymi sprzedaż środków ochrony osobistej typu: 

pulsoksymetry, rękawiczki, maseczki, płyny do dezynfekcji.   

 

19. Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

oraz obiektów administracyjnych 
 

Powiat Łódzki Wschodni oprócz nieruchomości gruntowych w pasach dróg jest 

właścicielem nieruchomości zabudowanych, na terenie których funkcjonują jednostki 

organizacyjne Powiatu. Prawo własności Powiatu ujawnione zostało w księgach wieczystych. 

Nieruchomości te zostały przekazane jednostkom w tzw. trwały zarząd (decyzje o trwałym 

zarządzie). Dotyczy to jednostek takich jak:  

1) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach – powierzchnia gruntu  

0,4921 ha o wartości 200 000,00 zł, wartość budynku 1 634 786,57 zł, opłata za trwały 

zarząd w 2020 roku wynosiła 12 960,00 zł; 

2) Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach – powierzchnia gruntu 1,8654 ha o wartości  

221 049,90 zł, wartość budynków 3 838 348,11 zł. Zgodnie z art. 84 ust. 3 pkt. 2 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami w 100% jednostka jest zwolniona z opłaty  

za trwały zarząd; 

3) Zespół Szkół Nr 2 w Koluszkach – powierzchnia gruntu 1,8742 ha o wartości  

1 289 262,00 zł, wartość budynków 7 035 940,87 zł. Zgodnie z art. 84 ust. 3 pkt. 2 

ustawy o gospodarce nieruchomościami w 100% jednostka jest zwolniona z opłaty  

za trwały zarząd; 

4) I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach – nieruchomość,  

na terenie której funkcjonuje I LO jest współwłasnością Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego i Gminy Koluszki. Udział Powiatu w prawie własności wynosi 

5754/16633. Powierzchnia udziału w gruncie 1,5859 ha o wartości 370 000,00 zł, 

wartość udziału w budynku 1 220 671,99 zł. Zgodnie z art. 84 ust. 3 pkt. 2  ustawy  

o gospodarce nieruchomościami w 100% jednostka jest zwolniona z opłaty za trwały 

zarząd; 

5) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – powierzchnia gruntu 6,9500 ha o wartości  

93 000,00 zł, wartość budynków 2 748 064,87 zł. Opłata za trwały zarząd w 2020 roku 

wynosiła 2 812,50 zł; 
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6) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – powierzchnia gruntu 3,5186 ha  

o wartości 1 797 653,00 zł, wartość budynków 15 237 690,97 zł. Opłata za trwały zarząd 

w 2020 roku wynosiła 19 670,53 zł. 

 

W przypadku Starostwa Powiatowego w Łodzi – nieruchomość, na terenie której funkcjonuje 

Starostwo, jest współwłasnością Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Samorządu Województwa 

Łódzkiego. Powiat posiada udziały w prawie własności przedmiotowej nieruchomości  

w wysokości 304/1000. Powierzchnia udziału Powiatu w gruncie wynosi 0,0477 ha o wartości 

96 160,00 zł, wartość udziału w budynku wynosi 1 685 669,02 zł. 

 

 

W wymienionych nieruchomościach funkcjonują jednostki organizacyjne Powiatu, a części 

nieruchomości (zbędne) są wynajmowane w: 

 

1) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach – w 2020 roku uzyskano 

dochód z najmu lokali użytkowych w wysokości 189 141,99 zł; 

2) Zespole Szkół Nr 2 w Koluszkach – w 2020 roku uzyskano dochód z najmu lokali 

mieszkalnych w wysokości 11 239,31 zł; 

3) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach – w 2020 roku uzyskano dochód z najmu 

lokali mieszkalnych w wysokości 6 207,48 zł; 

4) Starostwie Powiatowym w Łodzi – w 2020 roku uzyskano dochód w postaci pożytków 

z nieruchomości wspólnej w wysokości 46 761,77 zł;  

5) Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach – w 2020 roku dochód z najmu i dzierżawy wyniósł 

1 821,66 zł. 

 

Łącznie w 2020 roku dochody Powiatu z tytułu umów najmu, dzierżawy i pożytki  

z nieruchomości wyniosły 255 172,21 zł. Dla porównania dochodów przedstawiamy poniższy 

wykres pokazujący dochody w latach 2018, 2019 i 2020 roku.  
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20. Obronność 
 

Powiat Łódzki Wschodni realizował zadania związane z szeroko rozumianą 

obronnością kraju, w tym prace związane z przygotowaniem, opracowaniem oraz aktualizacją 

niezbędnych dokumentów związanych z tą tematyką. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczpospolitej Polskiej Starosta odpowiedzialny jest za przeprowadzenie kwalifikacji 

wojskowej na terenie powiatu. Kwalifikacja wojskowa odbywała się w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Łodzi i trwała od dnia 17 lutego 2020 roku do dnia 6 marca 2020 roku.  

Przeprowadzona została na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie 

kwalifikacji wojskowej oraz Zarządzenia Nr 12/2020 Wojewody Łódzkiego  

z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji 

lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej zmienionego 

Zarządzeniem Nr 47/2020. 

Do kwalifikacji wojskowej stanęli mężczyźni urodzeni w 2001 roku (rocznik 

podstawowy) oraz urodzeni w latach 1996 – 2000 (roczniki starsze) z terenu gmin Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego (Gminy: Andrespol, Brójce, Nowosolna, Rzgów, Koluszki, Tuszyn). 

Lista osób z rocznika podstawowego wezwanych do stawienia się dla celów kwalifikacji 

wojskowej zawierała 364 pozycje. Przed Powiatową Komisją Lekarską stanęło 355 mężczyzn 

i 13 kobiet. Lista osób z rocznika starszego wezwanych do stawienia się dla celów kwalifikacji 

wojskowej zawierała 40 pozycji, przed Powiatową Komisją Lekarską stanęło 5 mężczyzn.  

 

21. Promocja Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
 

Działania promocyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2020 niestety były 

mocno ograniczone z uwagi na sytuację epidemiologiczną spowodowaną wirusem  

SARS-CoV-2. W związku z wprowadzonymi przepisami dotyczącymi zakazu organizowania 

zgromadzeń, imprez, spotkań lub zebrań coroczne wydarzenia takie jak: Święto Powiatu, 

Dożynki Powiatowo-Gminne oraz szereg imprez pod patronatem Starosty Łódzkiego 

Wschodniego, w porozumieniu z Gminami i organizatorami zostały także odwołane.  

 

Większość działań promocyjnych zostało przeniesionych do mediów 

społecznościowych i na stronę Powiatu gdzie były pokazywane m.in. rezerwaty przyrodnicze, 

szlaki turystyczne: piesze i rowerowe, mające na celu zachęcić mieszkańców do zapoznania się 

z walorami turystycznymi powiatu łódzkiego wschodniego.  
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Nowym działaniem promocyjnym, a jednocześnie aktywizującym samych 

mieszkańców było ogłoszenie konkursów fotograficznych w mediach społecznościowych 

Powiatu. Z sukcesem został przeprowadzony konkurs fotograficzny „Wakacje w Powiecie 

Łódzkim Wschodnim”, w którym mieszkańcy zaprezentowali różne formy aktywnego 

spędzania czasu wykorzystując walory turystyczne Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  

Zdjęcia zwycięzców konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej i w mediach 

społecznościowych Powiatu. 

Ponadto Powiat Łódzki Wschodni, w ramach „Programu Zapobiegania Przestępczości 

oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 - 2023 dla Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego”, zakupił i przekazał czujki czadu Komendzie Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach w celu 

nieodpłatnego rozdysponowywania wśród mieszkańców Powiatu.  

W celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa nieoznakowanych użytkowników ruchu 

drogowego  zakupiono materiały odblaskowe: breloki odblaskowe, kamizelki odblaskowe  

dla dzieci i dla dorosłych, smycze odblaskowe oraz opaski odblaskowe dla mieszkańców 

Powiatu. 

 

22. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych  

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 

Powiat Łódzki Wschodni w 2020 roku realizował „PROGRAM WSPÓŁPRACY  

POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2020 ROKU Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 

USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE”, w którym zostały określone kierunki i formy 

współpracy z w/w organizacjami. 

Uwzględniając założenia Programu w 2020 roku współpraca odbywała się m.in. 

poprzez następujące działania:  

1) zlecenie realizacji zadania publicznego na podstawie przepisów ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997 roku 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) uczestnictwo młodzieży szkolnej ze szkół prowadzonych przez Powiat 

w przedsięwzięciach organizowanych przez organizacje pozarządowe; 

3) bieżącą aktualizację witryny internetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego dotyczącej 

organizacji pozarządowych; 
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4) pomoc ze strony Powiatu w usystematyzowaniu i poprawnym skompletowaniu 

dokumentacji koniecznej przy zakładaniu stowarzyszeń oraz innych, bieżących 

zmianach wynikających z ich statutów; 

5) współorganizację ze stowarzyszeniami trzech imprez o charakterze ponadgminnym, 

w których udział brali mieszkańcy Powiatu: XIII Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał 

Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza, Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

w plażowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, Indywidualne Zawody Sportowo-

Pożarnicze dla dzieci i młodzieży; 

6) objęcie Patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego Imprezy Integracyjnej 

„Zaczarowany Świat”. 

 

W 2020 roku w realizację „Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 

włączyły się 3 komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Łodzi, 6 jednostek 

organizacyjnych Powiatu oraz Komenda PSP powiatu łódzkiego wschodniego. Ze strony 

organizacji pozarządowych zaangażowanych było 14 stowarzyszeń, 11 fundacji oraz 4 inne 

organizacje. Beneficjentami Programu byli mieszkańcy Powiatu, spośród których wyodrębnić 

można m.in. następujące grupy: uczniowie, zawodnicy sportowi, osoby niepełnosprawne, 

osoby wymagające wsparcia, w tym w zakresie pomocy finansowej w związku z chorobą 

(pomoc ramach działalności charytatywnej) oraz członkowie OSP. Zrealizowano  

16 z 21 uwzględnionych w Programie priorytetowych zadań publicznych.  

W związku z wprowadzonym w 2020 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

stanem pandemii COVID-19, ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Powiatu, 

wiele z zaplanowanych do realizacji na 2020 rok zadań nie mogło zostać przeprowadzonych. 

Zadania, które zostały zrealizowane były prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego  

i obowiązującymi w danym czasie obostrzeniami. 

Szczegółowa informacja z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

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

i o wolontariacie” znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego (BIP), w zakładce Programy powiatowe. 

 

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach 

Starosta Łódzki Wschodni prowadzi nadzór nad stowarzyszeniami mającymi siedzibę  

na terenie naszego Powiatu. W roku 2020 roku na terenie powiatu łódzkiego wschodniego 

funkcjonowało: 

− 68 stowarzyszeń (w tym klubów sportowych) zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze 

Sądowym (KRS), 

− 11 stowarzyszeń zwykłych zarejestrowanych w Rejestrze stowarzyszeń zwykłych 

Starosty Łódzkiego Wschodniego, 
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− 18 klubów sportowych zarejestrowanych w Ewidencji klubów sportowych 

nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonej przez Starostę Łódzkiego 

Wschodniego, 

− 47 ochotniczych straży pożarnych, 

− 17 fundacji, 

− 16 uczniowskich klubów sportowych wpisanych do Ewidencji uczniowskich klubów 

sportowych, prowadzonej przez Starostę Łódzkiego Wschodniego. 

 

W 2020 roku w KRS zarejestrowane zostały trzy nowe oraz wykreślona jedna fundacja.  

Do Ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń (nieprowadzących 

działalności gospodarczej) zostały wpisane dwa nowe kluby sportowe mające swoją siedzibę 

na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.  

W 2020 roku do Starostwa Powiatowego w Łodzi wpłynęła informacja o wykreśleniu  

z KRS i tym samym likwidacji jednego klubu sportowego działającego w formie 

stowarzyszenia oraz informacje z dwóch stowarzyszeń wpisanych do KRS o zmianie siedziby 

z terenu powiatu łódzkiego wschodniego na miasto Łódź. 

 

23. Działalność w zakresie telekomunikacji 
 

Powiat Łódzki Wschodni jako jednostka samorządu terytorialnego nie posiada węzłów, 

elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, zapewniających łączenie kabli 

telekomunikacyjnych, linii bezprzewodowych, punktów styku, budynków czy budowli,  

w których występuje zakończenie sieci, budynków, umożliwiających kolokację. Ponadto 

Powiat Łódzki Wschodni nie świadczy usług w budynkach, objętych zasięgiem sieci 

telekomunikacyjnej.  

Zgodnie z obowiązującym prawem każda jednostka samorządu terytorialnego posiadająca 

węzły itp. jest zobowiązana do inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych  

i przekazania informacji rocznej do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) w terminie 

do 30 marca następnego roku.  

Ponadto Powiat Łódzki Wschodni sporządza sprawozdanie SSI-03 do Głównego Urzędu 

Statystycznego. Sprawozdanie dotyczy wykorzystania technologii informacyjno –

komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej. 

 

24. Inne 
 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

 

Powiat Łódzki Wschodni w 2020 roku na realizację zadania zleconego z zakresu 

administracji rządowej polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, otrzymał dotację celową  

z budżetu Państwa w wysokości 198 000,00 zł. 
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W 2020 roku w Powiecie Łódzkim Wschodnim funkcjonowały dwa punkty nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które były 

zlokalizowane w 4 gminach: Andrespol, Koluszki, Rzgów i Tuszyn oraz w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Łodzi. 

Punkty zostały zlokalizowane w taki sposób, aby umożliwić wygodny dostęp  

do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wszystkim 

mieszkańcom powiatu. Osoby chcące skorzystać z pomocy mogły się udać do dowolnego 

punktu i nie były zobowiązane do zachowania zasad rejonizacji. 

 

 

Lokalizacja dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku była następująca: 

 

1) Punkt nr 1 posiadał dwie lokalizacje: 

a) punkt na terenie gminy Rzgów, zlokalizowany w budynku Urzędu Miejskiego  

w Rzgowie, 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22, działający przez 3 dni w tygodniu, 

b) punkt na terenie gminy Tuszyn, zlokalizowany w budynku Szkoły Podstawowej  

nr 1 w Tuszynie, ul. Piotrkowska 13, działający przez 2 dni w tygodniu. 

Porad prawnych w powyższym punkcie udzielali adwokaci i radcy prawni wskazani przez 

Okręgową Radę Adwokacką i Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Łodzi. 

 

2) Punkt nr 2 - na terenie gminy Koluszki, zlokalizowany w budynku Urzędu Miejskiego 

w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 65, działający przez 5 dni  

w tygodniu.  

Prowadzenie punktu zostało powierzone Fundacji „Młodzi Ludziom”. 

 

Lokalizacja punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku była następująca: 

 

3) Punkt posiadał trzy lokalizacje:  

a) punkt na terenie gminy Andrespol, zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka 

Kultury w Wiśniowej Górze, 95-020 Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 64, działający 

przez 3 dni w tygodniu, 

b) punkt na terenie gminy Tuszyn, zlokalizowany w budynku Szkoły Podstawowej  

nr 1 w Tuszynie, ul. Piotrkowska 13, działający przez 1 dzień w tygodniu.  

c) punkt w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi, 90-113 Łódź,  

ul. H. Sienkiewicza 3, działający przez 1 dzień w tygodniu. 

 

Prowadzenie punktu zostało powierzone Fundacji „Młodzi Ludziom”. Porad obywatelskich  

w punkcie udzielali doradcy obywatelscy, o których mowa w art. 11 ust. 3a ustawy  

z dnia 5 sierpnia 2015 r o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 

obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

 

Fundacja „Młodzi Ludziom” została wyłoniona przez Zarząd Powiatu w drodze konkursu 

ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku. 
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Razem w 2020 roku zostały udzielone 303 porady (w 2019 roku – 517 porad), w tym: 

1) 227 porad prawnych (w 2019 roku – 398 porad); 

2) 76 porad obywatelskich (w 2019 roku – 119 porad). 

 

Liczba porad prawnych i obywatelskich udzielanych w 2020 roku kształtowała się następująco: 

 

 

 

Analiza porad prawnych i obywatelskich wg dziedzin prawa wykazała, że najwięcej 

mieszkańców skorzystało z porad w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego oraz karnego. 

 

Zakres świadczonej pomocy dotyczył najczęściej poinformowania osoby uprawnionej  

o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o jej obowiązkach 

oraz wskazaniu osobie rozwiązania jej problemu prawnego.  

 

W celu upowszechnienia wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej  

i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wśród mieszkańców Powiatu informacje  

o systemie zostały zamieszczone w lokalnej prasie, na stronie internetowej Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego, na stronach Biuletynów Informacji Publicznej gmin z terenu powiatu łódzkiego 

wschodniego oraz zostały wysłane do jednostek organizacyjnych Powiatu i do gminnych 

ośrodków pomocy społecznej. 

 

W ramach zadań z zakresu edukacji prawnej Fundacja „Młodzi Ludziom”, której 

powierzono prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego, przeprowadziła e-szkolenia dla mieszkańców Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego oraz przygotowała e –poradniki.  

Zostały opracowane również plakaty i ulotki informacyjne, które rozpropagowano  

na terenie naszego powiatu. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku na realizację przedmiotowego zadania 

wydatkowano 197 988,35 zł, co stanowi 99,99% ustalonego planu.  

 

Rzgów; 69

Tuszyn; 33

Andrespol; 62
Łódź; 11

Koluszki; 128

LICZBA PORAD W 2020 ROKU

Rzgów Tuszyn Andrespol Łódź Koluszki



Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020 
 

str. 104 

VI. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 
 

Zgodnie z unormowaniami prawnymi zawartymi w art. 65 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w celu wspólnego wykonywania zadań 

publicznych, w tym wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji 

publicznej, powiaty mogą tworzyć związki z innymi powiatami.  

W związku z powyższym: 

1) Powiat Łódzki Wschodni przystąpił do Związku Powiatów Polskich w 1999 roku 

(Uchwała Nr 37/VII/99 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia  

15 marca 1999 roku).  

Celem działania stowarzyszenia Związku Powiatów Polskich jest m.in.: 

− reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym; 

− inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów 

terytorialnych; 

− propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych 

powiatów i zadań z zakresu administracji rządowej; 

− inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno – 

gospodarczemu rozwojowi powiatów; 

− wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin 

działalności samorządu terytorialnego. 

Składka członkowska Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Związku Powiatów Polskich  

w 2020 roku wynosiła 12 224,19 zł. 

2) Powiat Łódzki Wschodni należy do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny 

(Uchwała Zebrania Założycielskiego nr 1/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku  

o powołaniu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny).  

Celem działania Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny jest: 

− wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego; 

− kształtowanie wspólnej polityki stowarzyszonych jednostek samorządu 

terytorialnego; 

− zwiększenie wpływu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na kształt i sposób 

realizacji działań na jego obszarze, wspieranych w ramach polityki spójności. 

Składka członkowska Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Stowarzyszeniu Łódzki 

Obszar Metropolitalny w 2020 roku wynosiła 16 387,55 zł. 
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3) Powiat Łódzki Wschodni należy do stowarzyszenia Związek Powiatów Województwa 

Łódzkiego (Uchwała Nr XIII/138/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia  

15 października 2015 roku w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa 

Łódzkiego).  

Celem utworzenia stowarzyszenia było wspólne, przez 14 powiatów, złożenie wniosku  

o dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej 

świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego”, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, w ramach Osi 

priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie 

informacyjno – komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno – 

komunikacyjne.  

Bezpośrednim celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa 

jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną 

poprzez wdrożenie systemów informacji przestrzennej realizowanych przez zrzeszone 

powiaty. 

Składka członkowska Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Związku Powiatów 

Województwa Łódzkiego w 2020 roku wynosiła 14 436,00 zł. 
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VII. Podsumowanie realizacji uchwał Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w 2020 roku 
 

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku Rada Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego podjęła 85 uchwał. Podjęte w 2020 roku uchwały dotyczyły: 

1) budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i spraw okołobudżetowych  43 uchwały 

 

w tym: 

− w sprawie zmian budżetu i w budżecie  25 uchwał 

− w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego  

Wschodniego 11 uchwał 

− w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 1 uchwała 

− w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

wotum zaufania  1 uchwała 

− w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu za 2019 rok 1 uchwała 

− w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  

Finansowej za 2019 rok  1 uchwała 

− w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2020 roku 2 uchwały 

− w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających  

z upływem roku budżetowego 2020 1 uchwała 

 

2) spraw z zakresu udzielenia/otrzymania pomocy rzeczowej i finansowej pomiędzy 

jednostkami samorządu terytorialnego 7 uchwał 

3) spraw z zakresu pomocy społecznej i środków Państwowego Funduszu  

      Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 uchwał 

4) przystąpienia do programów, projektów i aplikowanie o środki  4 uchwały 

5) rozpatrzenia petycji 1 uchwała 

6) rozpatrzenia skargi 3 uchwały  

7) przekazania wniosku wg właściwości  1 uchwała 

8) pozostałych spraw 16 uchwał 

w tym: 

− w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych Rady Powiatu  

Łódzkiego Wschodniego 5 uchwał 

− w sprawie powierzenia zadań i zawarcia porozumień 5 uchwał 

− w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdów i statków 2 uchwały 
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− w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających  

Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu i jego jednostkom organizacyjnym  1 uchwała 

− w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 1 uchwała 

− w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy  

w Powiecie Łódzkim Wschodnim  1 uchwała 

− w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska  

dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 

z perspektywą na lata 2025 – 2028  1 uchwała 

 

Zgodnie z zapisem w art. 78 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym, podjęte uchwały w obowiązującym terminie były przekazywane organom 

nadzoru, tj. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, a w sprawach finansowych  

do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. 

W ramach sprawowanego nadzoru Wojewoda Łódzki stwierdził nieważność Uchwały  

Nr XXV/238/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 listopada 2020 roku 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie 

na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia 

od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2021 roku (Rozstrzygnięcie Nadzorcze PNIK-

I.4131.930.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku). 

Ponadto w 2020 roku Wojewoda Łódzki zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi Uchwałę Nr XII/137/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

z dnia 24 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie  

i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu  

łódzkiego wschodniego w 2020 roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi  

w dniu 10 lutego 2021 roku stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały (Wyrok WSA w Łodzi 

sygn. II SA/Łd 246/20).  

Wykaz uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjętych w 2020 roku 

z określeniem stopnia ich realizacji znajduje się w poniższej tabeli. 

 

L.p. Numer aktu Data aktu Tytuł 
Powierzenie 

wykonania 

Realizacja 

1.  XVI/178/2020 23.01.2020 r. 

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

na lata 2020 – 2023 

Zarząd Powiatu Zrealizowana 

2.  XVI/179/2020 23.01.2020 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na 2020 rok 
Zarząd Powiatu 

Zrealizowana 

Ogłoszona:  

Dz. Urz. Woj. Łódzk. 

z 2020 roku poz. 2809 

3.  XVI/180/2020 23.01.2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok 
Zarząd Powiatu 

Zrealizowana 

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. Łódzk. 

z 2020 roku poz. 2810 
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L.p. Numer aktu Data aktu Tytuł 
Powierzenie 

wykonania 

Realizacja 

4.  XVI/181/2020 23.01.2020 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na 2020 rok 
Zarząd Powiatu 

Zrealizowana 

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. Łódzk. 

z 2020 roku poz. 2811 

5.  XVI/182/2020 23.01.2020 r. 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 

zmiany przepisów prawa miejscowego 

Przewodniczący 

Rady 
Zrealizowana 

6.  XVII/183/2020 12.02.2020 r. 

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

na lata 2020 – 2023 

Zarząd Powiatu Zrealizowana 

7.  XVII/184/2020 12.02.2020 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na 2020 rok 
Zarząd Powiatu 

Zrealizowana 

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. Łódzk.  

z 2020 roku poz. 3212 

8.  XVII/185/2020 12.02.2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok 
Zarząd Powiatu 

Zrealizowana 

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. Łódzk.  

z 2020 roku poz. 3575 

9.  XVII/186/2020 12.02.2020 r. 

w sprawie niedochodzenia należności 

cywilnoprawnych przypadających Powiatowi 

Łódzkiemu Wschodniemu i jego jednostkom 

organizacyjnym 

Zarząd Powiatu 

Zrealizowana 

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. Łódzk.  

z 2020 roku poz. 1531 

10.  XVII/187/2020 12.02.2020 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

z działalności jednostki za rok 2019  

wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy 

społecznej na rok 2020 i zestawieniem potrzeb 

w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 

2020 

Zarząd Powiatu Zrealizowana 

11.  XVIII/188/2020 30.04.2020 r. 

w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego w roku 2020  

oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego do dokonywania zmian w planie 

finansowym Funduszu 

Zarząd Powiatu Zrealizowana 

12.  XVIII/189/2020 30.04.2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

zasad realizacji zadań finansowanych  

ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku 

Zarząd Powiatu Zrealizowana 

13.  XVIII/190/2020 30.04.2020 r. 

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy  

z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji 

na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w roku 2020 

Zarząd Powiatu 

Zrealizowana 

Zmieniona: 

Uchwałą Nr 

XXIII/218/2020 

z 24.09.2020 roku, 

Uchwałą Nr 

XXV/245/2020 

z 26.11.2020 roku 
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14.  XVIII/191/2020 30.04.2020 r. 

w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego do realizacji programu „Pomoc 

osobom niepełnosprawnym poszkodowanym  

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi” 

Zarząd Powiatu Zrealizowana 

15.  XVIII/192/2020 30.04.2020 r. 

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

na lata 2020 – 2023 

Zarząd Powiatu Zrealizowana 

16.  XVIII/193/2020 30.04.2020 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na 2020 rok 
Zarząd Powiatu 

Zrealizowana 

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. Łódzk.  

z 2020 roku poz. 3685 

17.  XVIII/194/2020 30.04.2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok 
Zarząd Powiatu 

Zrealizowana 

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. Łódzk. 

z 2020 roku poz. 3686 

18.  XVIII/195/2020 30.04.2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej 

funkcjonowania Starostwa Powiatowego  

w Łodzi i braku możliwości zarejestrowania 

pojazdu ze względu na zamknięcie stanowiska 

ds. rejestracji pojazdów w Koluszkach 

Przewodniczący 

Rady 
Zrealizowana 

19.  XIX/196/2020 28.05.2020 r. 
w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Koluszkach za 2019 rok 
Zarząd Powiatu Zrealizowana 

20.  XIX/197/2020 28.05.2020 r. 

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

na lata 2020 – 2023 

Zarząd Powiatu Zrealizowana 

21.  XIX/198/2020 28.05.2020 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na 2020 rok 
Zarząd Powiatu 

Zrealizowana 

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. Łódzk.  

z 2020 roku poz.3758 

22.  XX/199/2020 18.06.2020 r. 
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania 

Przewodniczący 

Rady 
Zrealizowana 

23.  XX/200/2020 18.06.2020 r. 

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego za rok 2019 

 Zrealizowana 

24.  XX/201/2020 18.06.2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego za rok 2019 

 Zrealizowana 

25.  XX/202/2020 18.06.2020 r. 
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok 
 Zrealizowana 

26.  XX/203/2020 18.06.2020 r. 

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

na lata 2020 – 2023 

Zarząd Powiatu Zrealizowana 

27.  XX/204/2020 18.06.2020 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na 2020 rok 
Zarząd Powiatu 

Zrealizowana 

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. .Łódzk.  

z 2020 roku poz. 3977 
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28.  XX/205/2020 18.06.2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok 
Zarząd Powiatu 

Zrealizowana 

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. Łódzk.  

z 2020 roku poz. 3978 

29.  XX/206/2020 18.06.2020 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na 2020 rok 
Zarząd Powiatu 

Zrealizowana 

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. Łódzk.  

z 2020 roku poz. 3979 

30.  XX/207/2020 18.06.2020 r. 

w sprawie przekazania środków finansowych 

na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 

Pożarnej 

Zarząd Powiatu Zrealizowana 

31.  XXI/208/2020 27.07.2020 r. 
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt 

w Dziennym Domu Pomocy 
Zarząd Powiatu 

Zrealizowana 

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. Łódzk.  

z 2020 roku poz. 4329 

32.  XXI/209/2020 27.07.2020 r. 

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

na lata 2020 – 2023 

Zarząd Powiatu Zrealizowana 

33.  XXI/210/2020 27.07.2020 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na 2020 rok 
Zarząd Powiatu 

Zrealizowana 

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. Łódzk.  

z 2020 roku poz. 4685 

34.  XXI/211/2020 27.07.2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok 
Zarząd Powiatu 

Zrealizowana 

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. Łódzk.  

z 2020 roku poz. 4638 

35.  XXII/212/2020 31.08.2020 r. 

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

na lata 2020 – 2023 

Zarząd Powiatu Zrealizowana 

36.  XXII/213/2020 31.08.2020 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na 2020 rok 
Zarząd Powiatu 

Zrealizowana 

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. Łódzk.  

z 2020 roku poz. 5143 

37.  XXII/214/2020 31.08.2020 r 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok 
Zarząd Powiatu 

Zrealizowana 

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. Łódzk.  

z 2020 roku poz. 5144 

38.  XXIII/215/2020 24.09.2020 r. 

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

na lata 2020 – 2023 

Zarząd Powiatu Zrealizowana 

39.  XXIII/216/2020 24.09.2020 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na 2020 rok 
Zarząd Powiatu 

Zrealizowana 

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. Łódzk.  

z 2020 roku poz. 5388 

40.  XXIII/217/2020 24.09.2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok 
Zarząd Powiatu 

Zrealizowana 

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. Łódzk.  

z 2020 roku poz. 5389 
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41.  XXIII/218/2020 24.09.2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2020 

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 

30 kwietnia 2020 roku w sprawie upoważnienia 

Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach  

i przekazania dotacji na działalność Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w roku 2020 

Zarząd Powiatu Zrealizowana 

42.  XXIII/219/2020 24.09.2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok 
Zarząd Powiatu 

Zrealizowana 

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. Łódzk.  

z 2020 roku poz. 5390 

43.  XXIII/220/2020 24.09.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji 

projektu pn. „Zawodowcy w Europie” 

dofinansowanego przez Fundację Rozwoju 

Systemu Edukacji ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach 

projektu „Międzynarodowa mobilność 

edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry 

kształcenia zawodowego” 

Zarząd Powiatu 
Realizacja w latach  

2020 – 2022  

44.  XXIV/221/2020 22.10.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 

Gminie Brójce zadania zarządzania drogami 

powiatowymi na obszarze gminy Brójce 

Zarząd Powiatu Zrealizowana 

45.  XXIV/222/2020 22.10.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 

Gminie Koluszki zadania zarządzania drogami 

powiatowymi na obszarze gminy Andrespol 

Zarząd Powiatu Zrealizowana 

46.  XXIV/223/2020 22.10.2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Gminie Koluszki w postaci surowca drzewnego 

pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych 

w pasach drogowych dróg powiatowych 

na terenie gminy Koluszki w 2020 roku 

Zarząd Powiatu Zrealizowana 

47.  XXIV/224/2020 22.10.2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Gminie Nowosolna w postaci surowca 

drzewnego pozyskanego z wycinki drzew 

zlokalizowanych w pasach drogowych dróg 

powiatowych na terenie gminy Nowosolna  

w 2020 roku 

Zarząd Powiatu Zrealizowana 

48.  XXIV/225/2020 22.10.2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Gminie Rzgów w postaci surowca drzewnego 

pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych 

w pasach drogowych dróg powiatowych  

na terenie gminy Rzgów w 2020 roku 

Zarząd Powiatu Zrealizowana 

49.  XXIV/226/2020 22.10.2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Gminie Tuszyn w postaci surowca drzewnego 

pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych 

w pasach drogowych dróg powiatowych 

na terenie gminy Tuszyn w 2020 roku 

Zarząd Powiatu Zrealizowana 

50.  XXIV/227/2020 22.10.2020 r. 

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

na lata 2020 – 2023 

Zarząd Powiatu Zrealizowana 
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51.  XXIV/228/2020 22.10.2020 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na 2020 rok 
Zarząd Powiatu 

Zrealizowana 

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. Łódzk.  

z 2020 roku poz. 5764 

52.  XXIV/229/2020 22.10.2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok 
Zarząd Powiatu 

Zrealizowana 

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. Łódzk.  

z 2020 roku poz. 5765 

53.  XXIV/230/2020 22.10.2020 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na 2020 rok 
Zarząd Powiatu 

Zrealizowana 

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. Łódzk.  

z 2020 roku poz. 5766 

54.  XXIV/231/2020 22.10.2020 r. 

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2020 

roku 

 Zrealizowana 

55.  XXIV/232/2020 22.10.2020 r. 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego za I półrocze 2020 roku 

 Zrealizowana 

56.  XXIV/233/2020 22.10.2020 r. 
w sprawie przekazania wniosku według 

właściwości 

Przewodniczący 

Rady 
Zrealizowana 

57.  XXIV/234/2020 22.10.2020 r. 

w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej 

Rady Rynku Pracy w Powiecie Łódzkim 

Wschodnim 

Starosta Zrealizowana 

58.  XXV/235/2020 26.11.2020 r. 

w sprawie ustalenia na okres od dnia 

1.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

mających swoją siedzibę na terenie powiatu 

łódzkiego wschodniego 

Zarząd Powiatu 

Realizacja w 2021 

roku 

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. Łódzk.  

z 2020 roku poz. 6476 

59.  XXV/236/2020 26.11.2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku 

z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie" 

Zarząd Powiatu 
Realizacja w 2021 

roku 

60.  XXV/237/2020 26.11.2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Gminie Brójce w postaci surowca drzewnego 

pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych 

w pasach drogowych dróg powiatowych  

na terenie gminy Brójce i gminy Andrespol  

w 2020 roku 

Zarząd Powiatu Zrealizowana 
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61.  XXV/238/2020 26.11.2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat  

za usunięcie pojazdów z drogi  

i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 

oraz o wysokości kosztów powstałych 

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 

obowiązujących w 2021 roku 

Zarząd Powiatu 

Stwierdzona została 

nieważność uchwały: 

 

Rozstrzygnięcie 

Nadzorcze Wojewody 

Łódzkiego  

PNIK-

I.4131.930.2020 

 

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. Łódzk.  

z 2020 roku poz. 6477 

62.  XXV/239/2020 26.11.2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat  

za usunięcie i przechowywanie statków  

lub innych obiektów pływających na terenie 

powiatu łódzkiego wschodniego 

obowiązujących w 2021 roku 

Zarząd Powiatu 

Realizacja w 2021 

roku 

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. Łódzk.  

z 2020 roku poz. 6478 

63.  XXV/240/2020 26.11.2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Brzezińskiemu z przeznaczeniem  

na walkę z COVID-19 w 2020 roku 

Zarząd Powiatu Zrealizowana 

64.  XXV/241/2020 26.11.2020 r. 

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

na lata 2020 – 2023 

Zarząd Powiatu Zrealizowana 

65.  XXV/242/2020 26.11.2020 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na 2020 rok 
Zarząd Powiatu 

Zrealizowana  

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. Łódzk.  

z 2021 roku poz. 1517 

66.  XXV/243/2020 26.11.2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok 
 

Zrealizowana 

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. .Łódzk.  

z 2021 roku poz. 210 

67.  XXV/244/2020 26.11.2020 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność 

Starosty Łódzkiego Wschodniego 

Przewodniczący 

Rady 
Zrealizowana 

68.  XXV/245/2020 26.11.2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2020 

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 

30 kwietnia 2020 roku w sprawie upoważnienia 

Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach  

i przekazania dotacji na działalność Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w roku 2020 

Zarząd Powiatu Zrealizowana 

69.  XXVI/246/2020 29.12.2020 r. 

w sprawie realizacji programów finansowanych 

ze środków Funduszu Solidarnościowego: 

programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej" – edycja 2021 i programu 

„Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021 

Zarząd Powiatu 
Realizacja w 2021 

roku 

70.  XXVI/247/2020 29.12.2020 r. 

w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej w 2021 roku 

Zarząd Powiatu 
Realizacja w 2021 

roku 
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71.  XXVI/248/2020 29.12.2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań 

finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji 

społecznej dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w 2021 roku 

Zarząd Powiatu 
Realizacja w 2021 

roku 

72.  XXVI/249/2020 29.12.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  

na 2021 rok porozumienia z Miastem Łódź  

w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie 

kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego, orzeczeń  

o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii  

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności 

do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 

niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, 

słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym 

z zespołem Aspergera z terenu powiatu 

łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną 

Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami 

Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard.  

S. Wyszyńskiego 86 

Zarząd Powiatu 
Realizacja w 2021 

roku 

73.  XXVI/250/2020 29.12.2020 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Koluszki  

do realizacji w 2021 roku zadania w zakresie 

prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 

dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

Zarząd Powiatu 
Realizacja w 2021 

roku 

74.  XXVI/251/2020 29.12.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Wojewodą Łódzkim 

dotyczącego powierzenia i finansowania 

niektórych zadań związanych  

z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej  

w 2021 roku 

Zarząd Powiatu 
Realizacja w 2021 

roku 

75.  XXVI/252/2020 29.12.2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na lata 2021 - 2024  

z perspektywą na lata 2025 - 2028 

Zarząd Powiatu 
Realizacja w latach  

2021 - 2024 

76.  XXVI/253/2020 29.12.2020 r. 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego 

2020 

Zarząd Powiatu Zrealizowana 

77.  XXVI/254/2020 29.12.2020 r. 

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

na lata 2020 – 2023 

Zarząd Powiatu Zrealizowana 

78.  XXVI/255/2020 29.12.2020 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na 2020 rok 
Zarząd Powiatu 

Zrealizowana 

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. Łódzk.  

z 2021 roku poz. 271 

79.  XXVI/256/2020 29.12.2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok 
Zarząd Powiatu 

Zrealizowana 

Ogłoszona: 

Dz. Urz. Woj. Łódzk.  

z 2021 roku poz. 322 
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L.p. Numer aktu Data aktu Tytuł 
Powierzenie 

wykonania 

Realizacja 

80.  XXVI/257/2020 29.12.2020 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność 

Starosty Łódzkiego Wschodniego 

Przewodniczący 

Rady 
Zrealizowana 

81.  XXVI/258/2020 29.12.2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok 

Przewodniczący 

Komisji 

Realizacja w 2021 

roku 

82.  XXVI/259/2020 29.12.2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na 2021 rok 

Przewodniczący 

Komisji 

Realizacja w 2021 

roku 

83.  XXVI/260/2020 29.12.2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok 

Przewodniczący 

Komisji 

Realizacja w 2021 

roku 

84.  XXVI/261/2020 29.12.2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na 2021 rok 

Przewodniczący 

Komisji 

Realizacja w 2021 

roku 

85.  XXVI/262/2020 29.12.2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Statutowo - Regulaminowej Rady Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok 

Przewodniczący 

Komisji 

Realizacja w 2021 

roku 
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VIII. Realizacja budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

w 2020 roku 

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 uchwalony został Uchwałą 

Nr XV/156/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 roku 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian budżetu na podstawie decyzji Ministra 

Finansów, Wojewody Łódzkiego, podpisanych porozumień z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego, przyznanych środków na realizację projektów unijnych, czy przeprowadzonej 

analizy wykonania w zakresie planu dochodów i wydatków. 

Ostatecznie budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r. ustalony i wykonany 

został w następujących wielkościach: 

 

Lp. Wyszczególnienie  

Plan na 2020 r.  

wg uchwały 

budżetowej 

Plan 

po zmianach 

na dzień 

31 grudnia 

2020 r. 

Wykonanie 

na dzień 

31 grudnia 

2020 r. 

Wskaźnik 

% 

1 2 3 4 5 6 

I. DOCHODY 68 773 845,87 78 161 635,58 77 113 414,98 98,66% 

  w tym:         

1.1 Dochody bieżące 65 210 411,76 73 704 843,38 72 798 808,87 98,77% 

1.2 Dochody majątkowe 3 563 434,11 4 456 792,20 4 314 606,11 96,81% 

II PRZYCHODY 487 631,02 0,00 10 712 643,75 0,00% 

2.1. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00% 

2.2. Wolne środki 0,00 0,00 126 189,00 0,00% 

2.3. Nadwyżki z lat ubiegłych 487 631,02 0,00 10 586 454,75 0,00% 

A. OGÓŁEM (I+II) 69 261 476,89 78 161 635,58 87 826 058,73 112,36% 

            

III. WYDATKI 69 189 368,89 78 089 527,58 68 317 168,43 87,49% 

  w tym:         

3.1 Wydatki bieżące 58 840 297,75 68 802 090,82 61 343 293,56 89,16% 

3.2 Wydatki majątkowe 10 349 071,14 9 287 436,76 6 973 874,87 75,09% 

IV. ROZCHODY 72 108,00 72 108,00 72 108,00 100,00% 

4.1 Spłata rat zaciągniętych 

kredytów i pożyczek 

72 108,00 72 108,00 72 108,00 100,00% 

4.2 Inne 0,00 0,00 0,00 0,00% 

B. OGÓŁEM (III+IV) 69 261 476,89 78 161 635,58 68 389 276,43 87,50% 

            

V. WARTOŚĆ 

UDZIELONYCH 

PORĘCZEŃ 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

VI. DEFICYT (-) -415 523,02 72 108,00 8 796 246,55   

NADWYŻKA (+) 

6.1 Wynik bieżący (1.1 - 3.1) 6 370 114,01 4 902 752,56 11 455 515,31   

6.2 Wynik majątkowy (1.2 - 3.2) -6 785 637,03 -4 830 644,56 -2 659 268,76   
 

           
OGÓŁEM A-B     19 436 782,30   
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W 2020 roku w trakcie realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowane 

dochody na poziomie 78 161 635,58 zł zostały zrealizowane w 98,66%, tj. w wysokości 

77 113 414,98 zł. 

Na zrealizowane dochody składają się: 

o dochody bieżące 72 798 808,87 zł 

co stanowi 98,77% planu po zmianach 

o dochody majątkowe 4 314 606,11 zł 

co stanowi 96,81% planu po zmianach 

 

 
 

Głównym źródłem dochodów bieżących w wysokości 72 798 808,87 zł były: 

− dochody z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku  

dochodowego od osób fizycznych i prawnych 26 924 351,32 zł 

co stanowi 36,98% dochodów bieżących 

− dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 19 494 807,33 zł 

co stanowi 26,78% dochodów bieżących 

− subwencja ogólna 13 598 740,00 zł 

co stanowi 18,68% dochodów bieżących 

− pozostałe dochody własne 12 780 910,22 zł 

co stanowi 17,56% dochodów bieżących 

 

 
 

 

 

 

0

50 000 000

100 000 000

dochody bieżące dochody majątkowe

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. plan po zmianach na 2020 r. wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.

37%

27%

19%

17%

ŹRÓDŁA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

udział Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

dotacje i środki na cele bieżące

subwencja ogólna

pozostałe dochody własne



Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020 
 

str. 118 

Na dochody majątkowe w wysokości 4 314 606,11 zł składają się: 

− dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych  3 819 885,92 zł 

na inwestycje co stanowi 88,53% dochodów majątkowych 

− wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 494 720,19 zł 

co stanowi 11,47% dochodów majątkowych 

 

 
 

Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok został ustalony  

na poziomie 78 089 527,58 zł. Na realizację zaplanowanych zadań poniesione zostały wydatki 

w wysokości 68 317 168,43 zł, co stanowi 87,49% ustalonego planu wydatków po zmianach. 

Na wydatki te składają się: 

o wydatki bieżące 61 343 293,56 zł 

co stanowi 89,16% planu po zmianach w tym wydatki  

na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 4 326 825,13 zł 

o wydatki majątkowe 6 973 874,87 zł 

co stanowi 75,09% planu po zmianach 

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 366 399,16 zł 

 

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem w 2020 roku wyniosły 4 693 224,29 zł. 
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Wydatki bieżące zrealizowane w 2020 roku w wysokości 61 343 293,56 zł zostały 

poniesione na: 

o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37 870 259,01 zł 

o zadania statutowe 12 375 951,47 zł 

o dotacje na zadania bieżące 3 177 867,39 zł 

o świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 590 900,74 zł 

o projekty unijne 4 326 825,13 zł 

o obsługę długu 1 489,82 zł 
 

 
 

Wydatki majątkowe w 2020 roku zrealizowane w wysokości 6 973 874,87 zł zostały 

poniesione na realizację zadań sklasyfikowanych w ramach działu: 

o 600 – Transport i łączność 5 505 446,67 zł 

o 710 – Działalność usługowa 172 588,65 zł 

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 172 588,65 zł 

o 750 – Administracja publiczna 83 300,00 zł 

o 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 317 500,00 zł 

o 801 – Oświata i wychowanie 79 814,70 zł 

o 852 – Pomoc społeczna 738 253,98 zł 

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 193 810,51 zł 

o 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 76 970,87 zł 
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Wydatki poniesione na realizację zadań Powiatu mieściły się w planie finansowym 

ustalonym na 2020 roku. Każda jednostka była i jest zobowiązana do dokonywania wydatków 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi wszystkich rodzajów wydatków 

publicznych. 

 

W 2020 roku wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego został zaplanowany  

na poziomie + 72 108,00 zł zabezpieczającym spłatę rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej  

w 2018 r. w wysokości 216 325,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku 

w Lisowicach”. Z uwagi na osiągnięte dochody oraz realizację wydatków w 2020 roku 

osiągnięty wynik wyniósł + 8 796 246,55 zł. 

Dokonując rozliczenia ogółem dochodów i przychodów Powiatu oraz wydatków  

i rozchodów Powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku otrzymaliśmy również wynik 

dodatni w wysokości + 19 436 782,30 zł. 

 

DOCHODY 77 113 414,98 

PRZYCHODY 10 712 643,75 

RAZEM (I) 87 826 058,73 

WYDATKI 68 317 168,43 

ROZCHODY 72 108,00 

RAZEM (II) 68 389 276,43 

RÓŻNICA (I - II) 19 436 782,30 

 

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 

roku wyniosło 54 081,00 zł i wynikało z zaciągniętej pożyczki, o której mowa powyżej. 

W stosunku do zrealizowanych dochodów w 2020 roku w wysokości 77 113 414,98 zł 

zadłużenie stanowiło 0,07%. 

 

Szczegółowe rozliczenia roku budżetowego 2020 oraz zrealizowane i prognozowane 

wskaźniki zostały przedstawione i omówione w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego za 2020 rok” oraz w „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku”. Przedmiotowe 

opracowania przekazane zostały przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 

 




