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Sprawozdanie z realizacji „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 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie” przyjętego Uchwałą Nr XXV/236/2020 Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego z dnia 26 listopada 2020 r. 

 

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

i o wolontariacie zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego oraz do uchwalania rocznego lub wieloletniego programu 

współpracy. 

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

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz  

z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535) organ wykonawczy jednostki samorządu 

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

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie 

Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 

poprzedni. 

Formy współpracy oraz kierunki działań podejmowanych przez Powiat zostały 

określone w „Programie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku  

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

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, przyjętym Uchwałą 

Nr XXV/236/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 listopada 2020 r. 

Program był konsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

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

publicznego i o wolontariacie, działającymi na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego zgodnie 

z Uchwałą Nr LVI/742/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 września 

2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z powiatową radą działalności 

pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.  

Uprawnione podmioty mogły zgłaszać uwagi i opinie dotyczące Programu w okresie  

od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. 

W tym terminie do Starostwa Powiatowego w Łodzi wpłynął wniosek Fundacji Instytut 

Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, ul. Pomorska 40 o dopisanie do Rozdziału 5 - Formy 

współpracy następującej treści: „Współpraca z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej 

Centrum KLUCZ w zakresie organizacji bezpłatnych szkoleń i doradztwa dla organizacji 

pozarządowych, oraz o dopisanie pkt 25 w Rozdziale 6 – Priorytetowe zadania publiczne  

o treści: „Promocji ekonomii społecznej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego”.  

Po rozpatrzeniu ww. wniosku, odstąpiono od dopisania do projektu „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 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie” proponowanych treści, gdyż sfera zadań publicznych,  

o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), obejmuje ściśle 

określone zadania i nie przewiduje działań związanych z promocją ekonomii społecznej, 

natomiast projekt Programu zakładał realizację m.in. następujących zadań priorytetowych: 

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

wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

pkt 2) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

pkt 4) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, które wpisują się w założenia działalności ekonomii społecznej.  
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Uznano zatem, iż nie ma potrzeby dopisywania dodatkowego zadania do Rozdziału 6  

– Priorytetowe zadania publiczne. 

Program współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku z organizacjami 

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

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” przewiduje współpracę  

z nieograniczoną liczbą organizacji pozarządowych i nie wskazuje konkretnych  

organizacji. Nie wyklucza zatem możliwości podjęcia współpracy z Ośrodkiem Wsparcia 

Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ przez jednostki organizacyjne Powiatu, Wydziały  

i Referaty Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże.  

 

Za cel główny Programu postawiono budowanie partnerstwa pomiędzy Powiatem 

i organizacjami pozarządowymi, służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Powiatu oraz 

aktywizacji społeczeństwa lokalnego. 

Jako cele szczegółowe Programu wskazano: 

1) kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju 

społeczności lokalnych, w tym:  

a) zapewnienie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców, 

b) aktywizację społeczności lokalnej Powiatu służącą rozwiązywaniu lokalnych 

problemów, 

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

otoczenie, wspólnotę lokalną, jej tradycje i stan środowiska, 

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

społeczności lokalnych, 

e) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich,  

f) integrację podmiotów realizujących zadania publiczne, 

g) stworzenie możliwości wpływu podmiotów Programu na kreowanie polityki 

społecznej Powiatu, 

h) prezentację dorobku środowiska organizacji pozarządowych i promowanie jego 

osiągnięć. 

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

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

 

Biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg współpracy z organizacjami, Program obejmował 

w 2021 roku następujące zadania o charakterze priorytetowym:  

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

     wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

2) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

3) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej 

    społeczeństwa; 

4) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

    wykluczeniem społecznym; 

5) działalność charytatywna; 

6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

    rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

7) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia  

    15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;  

8) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

9) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

11) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 

12) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

14) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 
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15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

16) turystyka i krajoznawstwo; 

17) porządek i bezpieczeństwo publiczne; 

18) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 

19) ratownictwo i ochrona ludności; 

20) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

      między społeczeństwami; 

21) promocja i organizacja wolontariatu; 

22) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

      praw dziecka; 

23) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

24) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 

      ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

      o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Określone w Programie zadania publiczne realizowane były w 2021 roku poprzez: 

1) dofinansowanie ze środków Powiatu kosztów działalności Warsztatu Terapii 

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

2) wspólne z organizacjami rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne 

planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb, 

3) organizowanie imprez m. in. sportowych i kulturalno – promocyjnych dotyczących 

Powiatu,  

4) aktualizowanie witryny internetowej Powiatu w zakładce dotyczącej organizacji 

pozarządowych, 

5) współorganizowanie z organizacjami różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań, o których mowa w Rozdziale 6. Programu. 

 

W realizacji Programu w 2021 roku uczestniczyły niżej wymienione: 

− komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Łodzi: 

• Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 

• Wydział Organizacyjny 

• Referat Promocji i Informacji 

− jednostki organizacyjne Powiatu oraz służby, inspekcje i straże: 

• I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach 

• Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach 

• Zespół Szkół Nr 2 w Koluszkach 

• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach 

• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  

z siedzibą w Koluszkach 

 

Oceny realizacji Programu dokonano w oparciu o następujące wskaźniki: 

a) liczba wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje i Powiat, 

b) liczba zadań zrealizowanych w ramach Programu,  

c) beneficjenci zrealizowanych zadań (wielkość grupy odbiorców), 

d) wysokość środków finansowych wykorzystanych na realizację zadań publicznych 

objętych Programem, przeznaczonych z budżetu Powiatu. 

 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie działań zrealizowanych w 2021 roku w ramach 

Programu.
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Realizacja Programu przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Łodzi, jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach 

 
 

 

Nazwa komórki 

organizacyjnej 

Starostwa 

Powiatowego  

w Łodzi / jednostki 

organizacyjnej /  

straży  

Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego 

 

 

Nazwa organizacji  

z którą realizowane 

było zadanie / 

przedsięwzięcie 

 

Opis przedsięwzięcia / zadania 

realizowanego wspólnie  

z organizacjami 

pozarządowymi 

 

Wysokość 

środków 

przeznaczonych 

na realizację 

zadania 

 

 

Forma realizacji 

przedsięwzięcia / 

zadania  

(zgodnie  

z Rozdziałem V 

Programu) 

 

Nazwa zadania 

priorytetowego  

(zgodnie z Rozdziałem VI 

Programu) 

 

Sposób realizacji zadania  

(zgodnie z Rozdziałem VIII 

Programu) 

 

Beneficjenci 

zrealizowanych zadań 

oraz wielkość grupy 

odbiorców 

 

Wydział Edukacji            

i Spraw Społecznych 

Organizacje 

pozarządowe z terenu 

powiatu łódzkiego 

wschodniego,  

kluby sportowe 

Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi polegająca na  

udzielaniu im wsparcia przede 

wszystkim w usystematyzowaniu 

i poprawnym skompletowaniu 

dokumentacji koniecznej przy 

zakładaniu stowarzyszeń oraz 

innych, bieżących zmianach 

wynikających z ich statutów. 

Aktualizowanie na bieżąco 

witryny internetowej Starostwa, 

na której zamieszczano ważne  

dla organizacji pozarządowych 

informacje. Organizacje były na 

bieżąco informowane o zmianach 

w przepisach i wynikających  

z nich nowych obowiązków  

dla organizacji pozarządowych. 

 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań, 

- wzajemne 

informowanie się  

o planowanych 

kierunkach 

działalności, 

współdziałania  

w celu 

zharmonizowania 

tych kierunków 

oraz  

o realizowanych 

działaniach 

 

- działalność na rzecz 

organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 3, w zakresie 

określonym w pkt 1-32a 

- współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań, określonych  

w Rozdziale 6. Programu 

organizacje pozarządowe 

mające siedzibę  

na terenie powiatu 

łódzkiego wschodniego 

Stowarzyszenie 

Ludowy Zespół 

Sportowy  

w Justynowie 

Współorganizacja Mistrzostw 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

w plażowej piłce siatkowej kobiet 

i mężczyzn 

 

2 481,99 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

- działalność na rzecz dzieci  

i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży 

- współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań, określonych  

w Rozdziale 6. Programu 

 

mieszkańcy powiatu 

łódzkiego wschodniego – 

20 zawodników 

Gminny Ludowy 

Klub Sportowy 

„Miazga” Brójce 

Współorganizacja Powiatowego 

Rajdu Pieszego szlakami powiatu 

łódzkiego wschodniego 

1 768,62 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

- działalność na rzecz dzieci 

 i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży 

 

- współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań, określonych  

w Rozdziale 6. Programu 

 

 

mieszkańcy powiatu 

łódzkiego wschodniego 

- 34 uczestników 
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Wydział 

Organizacyjny 

 

Fundacja Młodzi 

Ludziom 

Prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz punktu 

nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie 

powiatu łódzkiego wschodniego 

(realizacja zadania zleconego  

z zakresu administracji rządowej 

związanego z nieodpłatną 

pomocą prawną, nieodpłatnym 

poradnictwem obywatelskim oraz 

edukacją prawną) 

 

126 060,00 zł  

dotacja  

z budżetu 

państwa 

- zlecanie 

organizacjom 

pozarządowym 

oraz podmiotom 

wymienionym  

w art. 3 ust. 3 

realizacji zadań 

publicznych na 

zasadach 

określonych  

w ustawie; 

- udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz 

zwiększanie świadomości 

prawnej społeczeństwa 

- udzielanie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego 

- współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań, określonych  

w Rozdziale 6. Programu 

 

mieszkańcy powiatu 

łódzkiego wschodniego, 

osoby uprawnione 

zgodnie z art. 4 ust.1 

ustawy z dnia 5 sierpnia 

2015 r. o nieodpłatnej 

pomocy prawnej, 

nieodpłatnym 

poradnictwie 

obywatelskim  

i edukacji prawnej (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 945) 

 

 

Referat Promocji  

i Informacji 

Stowarzyszenie  

Ludowy Zespół 

Sportowy  

w Justynowie 

Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w plażowej piłce 

siatkowej kobiet i mężczyzn – 

przekazanie materiałów 

promocyjnych Powiatu 

nagrodzonym zawodnikom 

 

552 zł 

 

- prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań  

- wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

- współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań, określonych  

w Rozdziale VI Programu 

 

mieszkańcy powiatu 

łódzkiego wschodniego  

i okolic  

 

I Liceum 

Ogólnokształcące  

im. H. Sienkiewicza  

w Koluszkach 

 

Towarzystwo  

„Nasz Dom” – 

koordynator akcji 

„Góra Grosza”  

pod patronatem 

Ministerstwa 

Edukacji Narodowej 

i Nauki 

 

Akcja „Góra grosza” –   zbiórka 

monet w celu pomocy  

dla najbardziej potrzebujących 

dzieci, które nie wychowują się  

w swojej rodzinie 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- pomoc społeczna, w tym 

pomoc rodzinom i osobom  

w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans  

tych rodzin i osób 

- działalność charytatywna 

- promocja i organizacja 

wolontariatu 

- współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale 6. Programu 

 

rodzinne domy dziecka 

Fundacja Wielka 

Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 

29 Finał Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy – 

zaangażowanie uczniów szkoły    

(wolontariuszy)  

w przeprowadzenie zbiórki 

pieniędzy do puszek  

i przekazanie ich do sztabu 

WOŚP 

 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- działalność charytatywna 

- promocja i organizacja 

wolontariatu 

- współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale 6. Programu 

 

osoby chore,  

potrzebujące 

specjalistycznej pomocy 

lekarskiej i medycznej 

Fundacja “Psie 

Serce” w Koluszkach 

Szkolna akcja „Pomóżmy 

zwierzętom przetrwać zimę” 

- zbiórka karmy i innych 

artykułów dla zwierząt 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- działalność charytatywna, 

- ekologia i ochrona zwierząt 

oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego, 

- promocja i organizacja 

wolontariatu 

 

- współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale 6. Programu 

 

zwierzęta w schronisku 

Stowarzyszenie 

Rodzin Dzieci 

Specjalnej Troski  

Stowarzyszenie wspólnie  

z uczniami Liceum 

zorganizowało   

i przeprowadziło zbiórkę 

pieniędzy na rzecz chorej 

niepełnosprawnej dziewczynki 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- działalność charytatywna, 

- działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

- promocja i organizacja 

wolontariatu 

 

- współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale 6. Programu 

osoba chora, mieszkanka 

powiatu łódzkiego 

wschodniego 
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Fundacja „Zbieramy 

razem” 

Udział w akcji charytatywnej 

„Uratujmy Karolinę” 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- działalność charytatywna, 

- promocja i organizacja 

wolontariatu 

 

- współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale 6. Programu 

 

poszkodowana  

w wypadku, mieszkanka 

powiatu łódzkiego 

wschodniego 

Łódzki Oddział 

CARITAS 

„Świąteczna paczka” - zbiórka 

żywności dla potrzebujących 

wsparcia uczniów 

 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- pomoc społeczna, w tym 

pomoc rodzinom i osobom  

w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans  

tych rodzin i osób 

- działalność charytatywna 

- promocja i organizacja 

wolontariatu 

 

- współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale 6. Programu 

uczniowie znajdujący się 

w trudnej sytuacji 

życiowej 

i materialnej 

 

Zespół Szkół  

nr 1 w Koluszkach 

 

 

Parafialne koło 

CARITAS 

Zbiórka artykułów spożywczych  

i artykułów gospodarstwa 

domowego dla osób 

potrzebujących 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- pomoc społeczna, w tym 

pomoc rodzinom i osobom  

w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans  

tych rodzin i osób 

- działalność charytatywna 

- promocja i organizacja 

wolontariatu 

 

- wspólne z organizacjami 

rozpoznawanie potrzeb 

społeczności lokalnej i wspólne 

planowanie działań służących 

zaspokojeniu tych potrzeb 

 

mieszkańcy Koluszek – 

osoby znajdujące  

się w trudnej sytuacji 

życiowej i materialnej 

 

Zespół Szkół nr 2  

w Koluszkach 

 

 

Fundacja Jaś 

i Małgosia 

Obchody Światowego Dnia 

Świadomości Autyzmu. 

Włączenie szkoły  

do ogólnopolskiej akcji 

solidarności z osobami chorymi  

na autyzm „Nie bądź zielony  

w sprawie autyzmu” 

  

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

- współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale 6. Programu 

 

92 uczniów szkoły 

Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji  

w Warszawie 

 

Realizacja, promocja  

i upowszechnianie rezultatów 

projektu „Zawodowcy  

w Europie”, finansowanego  

w formie dotacji przez Fundację 

Rozwoju Systemu Edukacji  

w Warszawie na podstawie 

umowy nr POWERVET-2020-1-

PL01-KA102-079033 w ramach 

Programu PO WER 

 

 - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- nauka, edukacja, oświata  

i wychowanie 

- turystyka i krajoznawstwo 

- współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale 6. Programu 

uczniowie, opiekunowie, 

mieszkańcy powiatu 

Fundacja SPUNK Organizacja zajęć dla uczniów  

w ramach zadania publicznego 

„Profilaktyka ciąż wśród 

nastolatek, chorób przenoszonych 

drogą płciową, w tym HIV” 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- ochrona i promocja zdrowia - współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale 6. Programu 

22 uczniów szkoły 

Fundacja Młodzi 

Ludziom 

Organizacja zajęć 

psychoedukacyjnych dla uczniów 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

- ochrona i promocja zdrowia - współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

60 uczniów szkoły 
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z zakresu cyberprzemocy przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale 6. Programu 

Fundacja Innopolis Organizacja zajęć edukacyjnych 

dla uczniów przygotowujących 

młodzież do bezpośredniego 

pomagania swoim rówieśnikom 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- działalność charytatywna 

- promocja i organizacja 

wolontariatu 

- współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale 6. Programu 

345 uczniów 

Fundacja 

Siepomaga.pl  

Fundacja Niosę 

Pomoc 

Zbiórka pieniędzy dla chorej 

niepełnosprawnej dziewczynki 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- działalność charytatywna 

- promocja i organizacja 

wolontariatu 

- współorganizowanie 

 z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale 6. Programu 

 

około 377 uczniów 

szkoły dla potrzebującej 

pomocy finansowej  

na leczenie i rehabilitację  

Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa  

w Łodzi 

Akcja Honorowego 

Krwiodawstwa - oddawanie krwi 

oraz pozyskanie książeczki 

Honorowego Krwiodawcy 

 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- ochrona i promocja zdrowia 

- ratownictwo i ochrona 

ludności 

- współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale 6. Programu 

 

uczniowie pełnoletni  

i nauczyciele 

– 6 osób 

Fundacja Wsparcia 

Psychospołecznego 

w Łodzi 

Indywidualne, nieodpłatne porady 

prawne i psychologiczne dla 

uczniów dotkniętych kryzysem 

psychicznym i ich rodzin 

świadczone przez Fundację 

 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- ochrona i promocja zdrowia - współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale 6 Programu 

 

1 rodzina 

oraz 2 uczniów 

Fundacja Wsparcia 

Psychospołecznego 

w Łodzi 

Organizacja zajęć z zakresu 

prewencji uzależnień w ramach 

zadania: „Dorastanie  

to wyzwanie” 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- ochrona i promocja zdrowia - współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale 6 Programu 

 

115 uczniów szkoły 

Fundacja Wsparcia 

Psychospołecznego 

w Łodzi 

Organizacja zajęć 

psychoedukacyjno – 

profilaktycznych w ramach 

zadania „Nie pozwól na 

zakażenie” oraz zadania „Kryzys 

psychiczny – „Nie poddaj się!” – 

przezwyciężysz kryzys” 

 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- ochrona i promocja zdrowia 

- nauka, edukacja, oświata  

i wychowanie 

- współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale 6. Programu 

 

136 uczniów szkoły 

 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno – 

Wychowawczy  

w Koluszkach 

 

Stowarzyszenie 

Rodzin Dzieci 

Specjalnej Troski  

w Koluszkach 

 

Stała współpraca  

ze stowarzyszeniem, wymiana 

informacji, doświadczeń 

0,00 zł - wzajemne 

informowanie się  

o planowanych 

kierunkach 

działalności, 

współdziałania  

w celu 

zharmonizowania 

tych kierunków 

- działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

- działalność na rzecz dzieci  

i młodzieży w tym wypoczynku 

dzieci i młodzieży,  

- ochrona i promocja zdrowia 

- wspólne z organizacjami 

rozpoznawanie potrzeb 

społeczności lokalnej i wspólne 

planowanie działań służących 

zaspokojeniu tych potrzeb 

- współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

podopieczni SOSW  

oraz ich rodzice, 

członkowie 

stowarzyszenia  

– około 60 osób 
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oraz  

o realizowanych 

działaniach 

- prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

w Rozdziale 6. Programu 

 

Parafie: NMP  

w Koluszkach,  

św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej  

w Koluszkach i św. 

Jana Chrzciciela  

w Świnach 

 

Udział podopiecznych SOSW  

w uroczystościach 

organizowanych przez parafie 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

 

- współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale 6. Programu 

 

podopieczni, rodzice, 

nauczyciele SOSW  

w Koluszkach 

Koło Gospodyń 

Wiejskich w 

Regnach 

Organizacja cyklicznych spotkań 

integracyjnych z mieszkańcami 

Regien, prezentacja przedstawień 

teatralnych w wykonaniu grupy 

teatralnej „Tacy sami” 

 - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

 

- współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale 6. Programu 

 

podopieczni, nauczyciele 

SOSW w Koluszkach, 

mieszkańcy Regien 

Stowarzyszenie 

Formacji 

Chrześcijańskiej 

„Sercówka” 

Udział uczniów Szkoły 

Specjalnej Przysposabiającej  

do Pracy w Koluszkach  

w praktykach uczniowskich 

Koszty przejazdu 

busem szkolnym 

około 250 zł 

- prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

- współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale 6. Programu 

 

uczniowie SPDP 

– 16 osób,  

nauczyciele – 2 osoby, 

pomoc nauczyciela  

– 1 osoba 

 

Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna  

w Koluszkach 

 

Stowarzyszenie 

Rodzin Dzieci 

Specjalnej Troski 

 

Wsparcie specjalistyczne - 

konsultacje i diagnozy 

przeprowadzane przez 

specjalistów Poradni, objęcie 

rehabilitacją osób 

niepełnosprawnych: dzieci  

i młodzieży, pomoc  

w wypełnianiu dokumentów, 

pozyskiwanie środków 

 

0,00 zł - wzajemne 

informowanie się  

o planowanych 

kierunkach 

działalności 

- działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

- wspólne z organizacjami 

rozpoznawanie potrzeb 

społeczności lokalnej i wspólne 

planowanie działań służących 

zaspokajaniu tych potrzeb 

osoby niepełnosprawne 

i ich rodziny 

- 10 osób 

Fundacja „Strefa 

inspiracji i rozwoju” 

Wsparcie specjalistyczne - 

współorganizacja warsztatów  

w ramach projektu „Pozamiejskie 

Centrum Arte i Horiterapii” 

0,00 zł - wzajemne 

informowanie się  

o planowanych 

kierunkach 

działalności 

- działalność na rzecz dzieci  

i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży 

 

- wspólne z organizacjami 

rozpoznawanie potrzeb 

społeczności lokalnej i wspólne 

planowanie działań służących 

zaspokajaniu tych potrzeb 

 

dzieci i młodzież  

8 osób 

Polskie Towarzystwo 

Walki  

z Kalectwem 

Wsparcie specjalistyczne - 

pozyskanie pomocy 

dydaktycznych oraz sprzętu 

rehabilitacyjnego 

0,00 zł - wzajemne 

informowanie się  

o planowanych 

kierunkach 

działalności 

- działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

- współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale 6. Programu 

 

osoby niepełnosprawne  

- 15 osób 
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Stowarzyszenie  

na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 

„Razem” 

Wsparcie specjalistyczne - 

konsultacje, diagnozy 

psychologiczne przeprowadzane 

przez specjalistów Poradni, 

objęcie rehabilitacją osób 

niepełnosprawnych: dzieci  

i młodzieży, pomoc 

w wypełnianiu dokumentów, 

pozyskiwanie środków 

 

0,00 zł - wzajemne 

informowanie się  

o planowanych 

kierunkach 

działalności 

- działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

- wspólne z organizacjami 

rozpoznawanie potrzeb 

społeczności lokalnej i wspólne 

planowanie działań służących 

zaspokajaniu tych potrzeb 

osoby niepełnosprawne         

i ich rodziny  

- 10  osób 

Fundacja  

Jaś i Małgosia 

„Światowy Dzień Świadomości 

Autyzmu”: 

 - prowadzenie działań 

informacyjno – edukacyjnych 

dotyczących autyzmu: 

zamieszczanie informacji  

na stronie internetowej Poradni, 

- kierowanie dzieci i młodzieży  

na pogłębione diagnozy 

 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- działalność na rzecz dzieci  

i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży 

- działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

- wspólne z organizacjami 

rozpoznawanie potrzeb 

społeczności lokalnej i wspólne 

planowanie działań służących 

zaspokajaniu tych potrzeb 

dzieci i młodzież  

40 osób 

Integracyjny Ośrodek 

Leczeń  

i Rehabilitacji  

im. Jana Pawła II 

Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej 

 

Wsparcie specjalistyczne - 

kierowanie dzieci i młodzieży  

na pogłębione diagnozy 

0,00 zł - wzajemne 

informowanie się  

o planowanych 

kierunkach 

działalności 

- działalność na rzecz dzieci  

i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży 

- działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

- wspólne z organizacjami 

rozpoznawanie potrzeb 

społeczności lokalnej i wspólne 

planowanie działań służących 

zaspokajaniu tych potrzeb 

dzieci i młodzież  

- 15 osób 

Fundacja „Poza 

Schematami” 

Promowanie działań w zakresie 

profilaktyki 

- rozpowszechnianie informacji  

w zakresie profilaktyki 

uzależnień wśród klientów 

Poradni i ich rodziców, 

działalność informacyjno-

edukacyjna 

 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- przeciwdziałanie 

uzależnieniom  

i patologiom społecznym 

- wspólne z organizacjami 

rozpoznawanie potrzeb 

społeczności lokalnej i wspólne 

planowanie działań służących 

zaspokajaniu tych potrzeb 

dzieci i młodzież, 

rodzice, osoby 

niepełnosprawne 

- 150 osób 

Parafialny Zespół 

Caritas w 

Koluszkach 

Wsparcie specjalistyczne – 

wsparcie rzeczowe 

podopiecznych Poradni 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- działalność na rzecz dzieci  

i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży 

- działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

- wspólne z organizacjami 

rozpoznawanie potrzeb 

społeczności lokalnej i wspólne 

planowanie działań służących 

zaspokajaniu tych potrzeb 

 

dzieci i młodzież, 

rodzice, osoby 

niepełnosprawne 

- 15 osób 

Fundacja Innopolis Wsparcie specjalistyczne - 

kierowanie dzieci i młodzieży 

oraz rodziców znajdujących się  

w sytuacjach kryzysowych, 

działalność informacyjno-

edukacyjna 

 

0,00 zł - wzajemne 

informowanie się  

o planowanych 

kierunkach 

działalności 

- nauka, edukacja, oświata  

i wychowanie 

 

- wspólne z organizacjami 

rozpoznawanie potrzeb 

społeczności lokalnej i wspólne 

planowanie działań służących 

zaspokajaniu tych potrzeb 

dzieci i młodzież, 

rodzice, osoby 

niepełnosprawne 

- 30 osób 

Polskie Towarzystwo 

Logopedyczne, 

Wsparcie specjalistyczne -  

udział w szkoleniach, 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

- nauka, edukacja, oświata  

i wychowanie 

- wspólne z organizacjami 

rozpoznawanie potrzeb 

dzieci i młodzież, 

osoby niepełnosprawne 
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Polskie Towarzystwo 

Neurologopedyczne 

konferencjach, warsztatach, 

działalność informacyjno -

edukacyjna, indywidualne 

konsultacje w tym w ramach 

zespołu ds. małego dziecka, 

konsultacje lekarzy specjalistów 

dot. problemów 

laryngologicznych dzieci  

i młodzieży 

 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- wzajemne 

informowanie się  

o planowanych 

kierunkach 

działalności 

 społeczności lokalnej i wspólne 

planowanie działań służących 

zaspokajaniu tych potrzeb 

- 65 osób 

 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej  

w Koluszkach 

prowadzony przez 

Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych 

„Razem”  

w Koluszkach 

 

Dofinansowanie ze środków 

Powiatu kosztów działalności 

Warsztatu Terapii Zajeciowej  

w Koluszkach 

132 077,00 zł - 

dofinansowanie 

ze środków 

Powiatu 

- prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

- dofinansowanie ze środków 

samorządu powiatowego kosztów 

działalności warsztatu terapii 

zajęciowej w wysokości  

co najmniej 10% tych kosztów 

osoby niepełnosprawne  

(mieszkańcy powiatu 

łódzkiego wschodniego  

i powiatu 

tomaszowskiego)  

ze wskazaniem do terapii 

zajęciowej - 50 osób 

 

Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży 

Pożarnej powiatu 

łódzkiego 

wschodniego 

 

Jednostki 

Ochotniczych Straży 

Pożarnych  

z terenu powiatu 

łódzkiego 

wschodniego 

 

Udział przedstawicieli PSP  

w walnych zebraniach członków 

OSP z terenu powiatu łódzkiego 

wschodniego 

 

 

Koszty zużycia 

paliwa – 

samochód 

służbowy 

 

 

- prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- ratownictwo i ochrona 

ludności 

- współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale 6. Programu 

 

jednostki OSP, KP PSP 

w Koluszkach, 

mieszkańcy powiatu 

łódzkiego wschodniego 

Jednostki 

Ochotniczych Straży 

Pożarnych  

z terenu powiatu 

łódzkiego 

wschodniego 

Konsultacje ustawy o OSP 

 

Koszty zużycia 

paliwa – 

samochód 

służbowy 

 

- wzajemne 

informowanie się  

o planowanych 

kierunkach 

działalności, 

współdziałania  

w celu 

zharmonizowania 

tych kierunków 

oraz  

o realizowanych 

działaniach 

 

- udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz 

zwiększanie świadomości 

prawnej społeczeństwa 

- wspólne z organizacjami 

rozpoznawanie potrzeb 

społeczności lokalnej i wspólne 

planowanie działań służących 

zaspokajaniu tych potrzeb  

około 120 druhów OSP 

Jednostki 

Ochotniczych Straży 

Pożarnych  

z terenu powiatu 

łódzkiego 

wschodniego 

 

Szkolenia podstawowe  

dla członków OSP, szkolenia 

Naczelników OSP, szkolenia 

KDR, szkolenie kierowców 

konserwatorów OSP 

 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- działalność wspomagająca 

rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych 

- ratownictwo i ochrona 

ludności 

- współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale 6. Programu 

 

członkowie 

Ochotniczych Straży 

Pożarnych na terenie 

powiatu łódzkiego 

wschodniego - 163 osoby 

Jednostki 

Ochotniczych Straży 

Pożarnych  

z terenu powiatu 

łódzkiego 

Rozliczenie dotacji w ramach:  

1) Zadania „Zapewnienie 

gotowości bojowej jednostki 

ochrony przeciwpożarowej 

włączonej do krajowego systemu 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- ratownictwo i ochrona 

ludności 

- współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale 6. Programu 

jednostki OSP z terenu 

powiatu łódzkiego 

wschodniego 
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wschodniego ratowniczo-gaśniczego”, 

2) Zadania publicznego 

„Przygotowanie jednostek 

ochotniczych straży pozarnych  

do działań ratowniczo-

gaśniczych”, 

3) Dofinansowania ze srodków 

funduszu przeciwdziałania 

COVID-19 „5000+”, MDP, 

4) Dofinansowania ze środków 

funduszu przeciwdziałania 

COVID-19 #SZCZEPIMYSIE  

Z OSP 

 

 

Klub Honorowych 

Dawców Krwi im. 

Św. Floriana przy KP 

PSP w Koluszkach 

Polski Czerwony 

Krzyż, Regionalne 

Centrum 

Krwiodawstwa  

w Łodzi 

 

Przeprowadzenie wśród 

funkcjonariuszy PSP  

i mieszkańców Powiatu  

5 akcji poboru krwi 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- ochrona i promocja zdrowia 

- działalność charytatywna 

- współorganizowanie  

z organizacjami różnych 

przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale 6. Programu 

 

funkcjonariusze PSP, 

mieszkańcy powiatu 

łódzkiego wschodniego,  

ogół ludności  

- 106 oób 

(krwiodawców) 
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Podsumowanie: 

 

 
W związku z wprowadzonym w 2020 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem pandemii 

koronawirusa, działalność Starostwa Powiatowego w Łodzi, jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego, służb, inspekcji i straży została ograniczona ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo 

mieszkańców Powiatu. Wiele z zaplanowanych do realizacji na 2021 rok zadań nie mogło zostać 

przeprowadzonych, natomiast zrealizowane zadania były prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego 

i obowiązującymi w danym czasie obostrzeniami. 

Jednostki organizacyjne Powiatu oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 

wschodniego z siedzibą w Koluszkach w tych nietypowych i utrudnionych warunkach dokładały wszelkich 

starań, aby założone cele Programu zostały zrealizowane. W realizację 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 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjętego 

Uchwałą Nr XXV/236/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 listopada 2020 r. włączyły się  

3 komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Łodzi, 6 jednostek organizacyjnych Powiatu oraz 

Komenda PSP powiatu łódzkiego wschodniego. Ze strony organizacji pozarządowych zaangażowanych  

w realizację Programu było 10 stowarzyszeń, 13 fundacji oraz 6 innych organizacji i jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej. Beneficjentami Programu byli mieszkańcy Powiatu, spośród których wodrębnić można min. 

następujące grupy: uczniowie, zawodnicy sportowi, osoby niepełnosprawne, osoby wymagające wsparcia,  

w tym w zakresie pomocy finansowej w związku z chorobą (pomoc w ramach działalności charytatywnej) oraz 

jednostki i członkowie OSP. Współpraca odbywała się na zasadach i w sposób określony w Programie. 

Zrealizowano 16 z 24 uwzględnionych w Programie priorytetowych zadań publicznych. Uznać zatem należy, 

że zrealizowany został wskazany w Programie cel główny zmierzający do budowy partnerstwa pomiędzy 

Powiatem i organizacjami pozarządowymi, służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Powiatu  

oraz aktywizacji społeczeństwa lokalnego.  

 

 


