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WSTĘP 

Zgodnie z zapisem punktu 6.2 „Monitoring” Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2015 – 2022 przyjętej Uchwałą Nr XVI/189/2015 Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 17 grudnia 2015 r., Rada Powiatu przynajmniej raz w roku 
otrzymuje raport z realizacji Strategii. 

Treść „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015-2022”  
jest dokumentem obowiązującym w szerszej perspektywie czasowej. „Strategia” jest jednym  
z narzędzi wyznaczających cele i zadania ważne dla rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które zostały sformułowane w sposób ogólny tak, aby można było je realizować nawet  
w przypadku wystąpienia zmian w stanie faktycznym czy prawnym. 

Mając na uwadze powyższe, w przedstawionym Raporcie za 2021 rok z realizacji 
„Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015-2022” każdorazowo używa 
się nazwy „szkoły ponadpodstawowe”, w miejsce wskazanych w treści „Strategii” – „szkół  
ponadgimnazjalnych”, stosując w ten sposób aktualne nazewnictwo. Jest to spójne  
z obowiązującym stanem prawnym i faktycznym oraz postawionymi w „Strategii” celami 
realizowanymi przez Powiat Łódzki Wschodni. 

Niniejszy raport obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 
Przedmiotowy raport został sporządzony w oparciu o materiały źródłowe opracowane  
i przekazane przez Kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łodzi 
oraz Dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, a także Komendy Powiatowej 
Policji powiatu łódzkiego wschodniego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach. 

 
 Informacje zawarte w raporcie przedstawione są w następującym układzie:  
w pierwszej części przywołane są cele strategiczne i operacyjne wymienione w „Strategii 
Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, zaś w części drugiej przedstawione  
są poszczególne cele wraz z odnoszącą się do nich informacją opisową, dotyczącą 
realizowanych w ich ramach zadań. Opisy realizowanych zadań zaprezentowano na poziomie 
Powiatu. Strategia Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmuje lata 2015-2022,  
a w niniejszym raporcie przedstawiamy jedynie zadania zrealizowane w 2021 roku. 
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1 – CELE WYMIENIONE W „STRATEGII ROZWOJU POWIATU ŁÓDZKIEGO 
WSCHODNIEGO NA LATA 2015 – 2022” 

 
 
Lp. 
 

 
Cele strategiczne 
 

 
Cele operacyjne 
 

I. 
Rozwój 
infrastruktury 
technicznej 

I.1 Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej 
I.2 Modernizacja budynków użyteczności publicznej 
I.3 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska  
i odnawialnych źródeł energii 
I.4 Tworzenie systemu informacji o nieruchomościach 

II. Poprawa jakości życia 
mieszkańców 

II.1 Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców 
II.2 Promocja zdrowia 
II.3 Wzmocnienie polityki prorodzinnej 
II.4 Zapobieganie dysfunkcjonalności, wykluczeniu 
społecznemu i marginalizacji mieszkańców Powiatu 
II.5 Rozwiązywanie problemów społecznych 

III. Rozwój szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego 

III.1 Dostosowanie szkolnictwa do potrzeb lokalnego 
rynku pracy i popularyzacja szkolnictwa zawodowego 
III.2 Promocja szkolnictwa ponadgimnazjalnego  
III.3 Współpraca z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną  
i uczelniami wyższymi 

IV. Aktywizacja 
lokalnego rynku pracy 

IV.1 Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej w celu 
tworzenia miejsc pracy 
IV.2 Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy 
ze szkołami ponadgimnazjalnymi i przedsiębiorcami  
w zakresie rynku pracy 

V. Promocja Powiatu 
V.1 Kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu 
V.2 Wspieranie działań służących umocnieniu tożsamości 
poprzez rozwój kultury, turystyki, rekreacji i sportu 

VI. Rozwój demokracji 
lokalnej 

VI.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
VI.2 Wspieranie rozwoju i działalności organizacji 
pozarządowych 
VI.3 Rozwój instytucji samorządu społecznego 
 i gospodarczego 
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2 – REALIZACJA CELÓW STRATEGII POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 
NA PRZESTRZENI 2020 R. 

Cel strategiczny I: Rozwój infrastruktury technicznej 

Podmioty 
odpowiedz. 
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) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Powiat Łódzki Wschodni w ramach budżetu realizowanego w 2021 roku zrealizował  

12 inwestycji drogowych, w tym: 
1)     zrealizowanych przez Powiat: 5 inwestycji; 
2)   zrealizowanych przez Gminy na drogach powiatowych: 7 inwestycji, na które została 
udzielona dotacja Powiatu. 
 

Inwestycje drogowe zrealizowane przez Powiat Łódzki Wschodni: 
 

1) „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)” 
W ramach zadania wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 2923E w zakresie 

budowy chodnika (ul. Górna i ul. Dolna) w miejscowości Bukowiec, gm. Brójce, na łącznej 
długości 1315 m poprzez wykonanie m.in. jednostronnego chodnika oraz miejscowo 
obustronnego, zjazdów z kostki brukowej, ścieków podchodnikowych z elementów 
prefabrykowanych w poprzek chodnika, wymiane hydrantów nadziemnych na podziemne, 
oczyszczenia i odmulenia istniejących rowów z wyprofilowaniem dna i skarp  
wraz z fragmentarycznym umocnieniem dna i skarp płytami ażurowymi z wypełnieniem 
otworów betonem, urządzenie terenów zielonych. Nad zadaniem prowadzony był nadzór 
inwestorski.  
 

Poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 557 005,67 zł, w tym: 
553 555,34 zł - wykonanie robót budowlanych 
1 826,73 zł - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
1 623,60 zł - wykonanie, transport i montaż 2 szt. zewnętrznych tablic informacyjnych 
 

Zadanie pn. ,,Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej 
w Bukowcu)” zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w kwocie 351 493,28 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 205 512,39 zł zostały pokryte środkami 
pochodzącymi z budżetu Powiatu. 
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2) „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” 
W ramach zadania wykonano nakładkę bitumiczną oraz pobocza dwustronne z tłucznia 

kamiennego na odcinku długości 463 m, poprzez m.in.: frezowanie nawierzchni  
oraz korytowanie poboczy; wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni jezdni 
o szer. 5,2 m; wykonanie poboczy dwustronnych o szer. 0,75 m z tłucznia kamiennego; 
oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych z wyprofilowaniem dna i skarp; wymianę 
istniejącego oznakowania drogowego. Nad zadaniem prowadzony był nadzór inwestorski. 
 

Poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 193 786,19 zł, w tym: 
192 155,78 zł - wykonanie robót budowlanych 
634,11 zł - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
996,30 zł - wykonanie, transport i montaż 1 szt. zewnętrznej tablicy informacyjnej 
 

Na realizację przedmiotowego zadania Powiat Łódzki Wschodni w 2021 r. otrzymał 
dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu 
wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn. ,,Modernizacja drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych” w kwocie: 88 600,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 105 186,19 zł 
zostały pokryte środkami pochodzącymi  z budżetu Powiatu.    

 
3)  „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW na 714 w kierunku 

Pałczewa” 
W ramach zadania, w drodze powiatowej nr 2926E – ul. Południowej w Woli Rakowej, 

gm. Brójce od DW nr 714 w kierunku Pałczewa wykonano m.in.: jednostronny chodnik 
(fragmentarycznie, w miejscach przejść dla pieszych -  obustronny), zjazdy z kostki brukowej 
betonowej; regulację wysokościową istniejących zjazdów utwardzonych i nieutwardzonych; 
ścieki podchodnikowe z elementów prefabrykowanych 15 x 60 x 50 cm w poprzek chodnika; 
oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów z wyprofilowaniem dna i skarp; wymianę 
istniejących przepustów fi 300 mm i fi 400 mm, polegającą na zastąpieniu istniejących rur 
rurami PP SN 8 oraz na zabezpieczeniu wlotów i wylotów przepustów żelbetowymi ściankami 
czołowymi wraz z umocnieniem dna i skarp rowów płytami ażurowymi 40 x 60 x 10 cm  
z wypełnieniem otworów betonem a także montaż 2 studni rewizyjnych z kręgów betonowych 
fi 1000 mm; stałą organizacji ruchu o peron z płytami prowadzącymi dla niewidomych po obu 
stronach projektowanego przejścia dla pieszych. 

Chodnik został wykonany na długości 1 139 m (łączna długość wykonanego chodnika 
wraz ze zjazdami wynosi 1 161 m). Nad zadaniem prowadzony był nadzór inwestorski. 
 

Poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 563 917,03 zł, w tym: 
15 375,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej 
546 737,80 zł - wykonanie robót budowlanych  
1 804,23 zł - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  
 

Na realizację przedmiotowego zadania Powiat Łódzki Wschodni w 2021 r. otrzymał 
pomoc finansową z budżetu Gminy Brójce w kwocie 250 000,00 zł. Pozostałe wydatki 



6 | S t r o n a  
 

w kwocie 313 917,03 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego.   
  
4)  ,,Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa” 

W ramach zadania, w drodze powiatowej nr 2912E – ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej,  
gm. Brójce wykonano budowę chodnika na łącznej długości 942 m poprzez wykonanie m.in.: 
jednostronnego chodnika; zjazdów z kostki brukowej; wymiany hydrantów nadziemnych  
na podziemne; wymiany istniejącego przepustu fi 500 mm, polegającą na zastąpieniu 
istniejących rur rurami PEHD SN 8. Nad zadaniem prowadzony był nadzór inwestorski. 
 

Poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 533 592,52 zł, w tym: 
20 910,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej  
510 996,23 zł - wykonanie robót budowlanych  
1 686,29 zł - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
 

Na realizację przedmiotowego zadania Powiat Łódzki Wschodni w 2021 r. otrzymał 
pomoc finansową z budżetu Gminy Brójce w kwocie 250 000,00 zł. Pozostałe wydatki 
w kwocie 283 592,52 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego.    
 
5)  „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1150E od granicy m. Łodzi 

do skrzyżowania z drogą 1186E” 
W ramach zadania wykonano jednostronny chodnik na długości 790 m poprzez 

wykonanie m.in: zjazdów z kostki brukowej; chodnika z kostki brukowej; ścieków 
podchodnikowych z elementów prefabrykowanych w poprzek chodnika oraz ścieków 
skarpowych trapezowych w obrębie rowów; oczyszczenia i odmulenia istniejących rowów  
z wyprofilowaniem dna i skarp wraz z fragmentarycznym umocnieniem dna i skarp płytami 
ażurowymi z wypełnieniem otworów betonem. Nad zadaniem prowadzony był nadzór 
inwestorski. 
 

Poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 330 357,59 zł, w tym: 
329 271,00 zł - wykonanie robót budowlanych  
1 086,59 zł - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
 

Zadanie w całości zostało sfinansowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
 
Inwestycje drogowe realizowane na drogach powiatowych przez Gminy Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z udziałem finansowym Powiatu: 

Gmina Andrespol 

1) „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy 
Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian  
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za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat A w km 18,175 linii kolejowej nr 25  
i w km 13,162 linii kolejowej nr 17”. 

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 r. zapisano dotację celową  
dla Gminy Andrespol w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania.  
Źródła finansowania przedstawiają się następująco: 
144 037,72 zł - z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (dotacja celowa) 
144 037,73 zł - z budżetu Gminy Andrespol (środki własne) 

Przedmiotowe zadanie jest realizowane przez Gminę Andrespol latach w 2019-2023. 
 

Gmina Brójce 

1) ,,Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec 
gm. Brójce”  

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 r. zapisano dotację celową  
dla Gminy Brójce w wysokości 83 891,99 zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania. 
Wydatki poniesione w zadaniu przez Gminę Brójce w kwocie 83 891,99 zł w całości 
pochodziły z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego jako dotacja celowa. 
 
Gmina Koluszki 

1) „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy 
Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” 

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 r. zapisano dotację celową  
dla Gminy Koluszki w wysokości 728 446,49 zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania. 
W 2021 r. roku na realizację zadania zostały poniesione wydatki w kwocie 1 553 976,27 zł 
za poniesione przez Wykonawcę robót koszty ogólne budowy i roboty przygotowawcze  
dla w/w zadania. Współfinansowanie przedmiotowego zadania w 2021 r.: 
728 446,49 zł - z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (dotacja celowa)  
825 529,78 zł - z budżetu Gminy Koluszki (środki własne)  

Przedmiotowe zadanie realizowane jest przez Gminę Koluszki latach w 2019-2023. 
 

Gmina Rzgów 

1) „Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej nr 2916E (odcinek Guzew 
DK 71)” 

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 r. zapisano dotację celową  
dla Gminy Rzgów w wysokości 918 687,83 zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania. 
Gmina Rzgów, przedłożyła dokumenty stanowiące rozliczenie z wykonania części 
przedmiotowego zadania w okresie od 20.09.2021 r. do 26.10.2021 r. na kwotę 413 954,96 zł. 
Inwestycja została zrealizowana w 40%. Dokończenie realizacji zadania zostało zaplanowane 
w 2022 r. 
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2) „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941E w miejscowości 
Grodzisko” 

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 r. zapisano dotację celową  
dla Gminy Rzgów w wysokości 125 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania. 

Współfinansowanie zadania:  
81 505,81 zł - budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego (dotacja celowa)  
92 022,53 zł - budżet Gminy Rzgów 
 
Gmina Tuszyn 
 
1) ,,Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego  
w kierunku od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej" - dokumentacja projektowa 

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 r. zapisano dotację celową  
dla Gminy Tuszyn w wysokości 21 525,00 zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania. 
Dokumentacja została odebrana od Wykonawcy protokołem zdawczo - odbiorczym bez uwag 
w dniu 25 maja 2021 r.    

Współfinansowanie zadania: 
21 525,00 zł - budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego (dotacja celowa)  
21 525,00 zł - budżet Gminy Tuszyn (środki własne)  
 
2) ,,Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego 
w kierunku od Tuszyna do Żeromina" - dokumentacja projektowa 

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 r. zapisano dotację celową  
dla Gminy Tuszyn w wysokości 21 525,00 zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania. 
Dokumentacja została odebrana od Wykonawcy protokołem zdawczo - odbiorczym bez uwag 
w dniu 25 maja 2021 r.    

Współfinansowanie zadania: 
21 525,00 zł - budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego (dotacja celowa)  
21 525,00 zł - budżet Gminy Tuszyn (środki własne)  
 
Rozpoczęte inwestycje drogowe realizowane na drogach powiatowych planowane  
do wykonania w cyklu dwuletnim (2021-2022):  

 
1) ,,Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg 
nr 2912E/1130E w Stróży” 

Poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 42 163,55 zł, w tym: 
39 975,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej  
1 100,00 zł - opracowanie map d/c projektowych  
1 088,55 zł - wykonanie i transport tablicy informacyjnej dwustronnej  

W ramach zadania zostały także udzielone zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych na kwotę 412 243,60 zł  i na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
na kwotę 5 904,00 zł. Na realizację przedmiotowego zadania Powiat Łódzki Wschodni  
w 2021 r. otrzymał dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach 
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zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 
oddziaływania przejść dla pieszych w województwie łódzkim w kwocie 32 850,84 zł. Pozostałe 
wydatki w kwocie 9 312,71 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Powiatu. 

 
2) ,,Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie 
gm. Andrespol” 

Poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 19 538,55 zł, w tym: 
18 450,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej  
1 088,55 zł - wykonanie i transport tablicy informacyjnej dwustronnej  

W ramach zadania zostały także udzielone zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych na kwotę 302 908,60 zł  i na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
na kwotę 3 444,00 zł. Na realizację przedmiotowego zadania Powiat Łódzki Wschodni  
w 2021 r. otrzymał dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach 
zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 
oddziaływania przejść dla pieszych w województwie łódzkim w kwocie 15 630,84 zł. Pozostałe 
wydatki w kwocie 3 907,71 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Powiatu. 
 
3) ,,Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej 

w Wiśniowej Górze” 
  Poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 24 828,55 zł, w tym: 
22 140,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej  
1 600,00 zł - opracowanie map d/c projektowych   
1 088,55 zł - wykonanie i transport tablicy informacyjnej dwustronnej 

W ramach zadania zostały także udzielone zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych na kwotę 126 823,97 zł  i na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
na kwotę 5 904,00 zł. Na realizację przedmiotowego zadania Powiat Łódzki Wschodni  
w 2021 r. otrzymał dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach 
zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 
oddziaływania przejść dla pieszych w województwie łódzkim w kwocie 18 582,80 zł. Pozostałe 
wydatki w kwocie 6 245,75 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Powiatu. 
 
4) ,,Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy 
Brójce”  

W ramach zadania w 2021 r. została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy 
drogi powiatowej nr 2925E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 713 do Folwarku Kotliny 
w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej oraz dokumentacja projektowa przebudowy 
drogi powiatowej nr 2926E na odcinku od zakrętu drogi w Woli Rakowej do skrzyżowania  
z drogą powiatową nr 1512E w Modlicy.  

Koszt wykonania obu dokumentacji wyniósł 69 000,00 zł.  
Wykonanie robót budowlanych przewidziane jest w 2022 r. przy dofinansowaniu 

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  
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5) ,,Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu 
gm. Brójce”;  
  Poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 17 078,55 zł, w tym: 
15 990,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej  
1 088,55 zł - wykonanie i transport tablicy informacyjnej dwustronnej  

W ramach zadania zostały także udzielone zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych na kwotę 116 850,00 zł  i na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
na kwotę 3 444,00 zł. Na realizację przedmiotowego zadania Powiat Łódzki Wschodni  
w 2021 r. otrzymał dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach 
zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 
oddziaływania przejść dla pieszych w województwie łódzkim w kwocie 13 662,84 zł. Pozostałe 
wydatki w kwocie 3 415,71 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Powiatu. 
 
6) ,,Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917 w Stefanowie 
gm. Koluszki” 
  Poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 17 078,55 zł, w tym: 
15 990,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej  
1 088,55 zł wykonanie i transport tablicy informacyjnej dwustronnej  

W ramach zadania zostały także udzielone zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych na kwotę 172 200,00 zł  i na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
na kwotę 3 444,00 zł. Na realizację przedmiotowego zadania Powiat Łódzki Wschodni  
w 2021 r. otrzymał dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach 
zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 
oddziaływania przejść dla pieszych w województwie łódzkim w kwocie 13 662,84 zł. Pozostałe 
wydatki w kwocie 3 415,71 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Powiatu. 
 
7) „Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu  
w Gałkowie Małym” 
  Poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 42 163,55 zł, w tym: 
39 975,00 zł - opracowaniem dokumentacji projektowej  
1 100,00 zł - opracowaniem map d/c projektowych  
1 088,55 zł - wykonaniem i transportem tablicy informacyjnej dwustronnej  

W ramach zadania zostały także udzielone zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych na kwotę 443 707,74 zł  i na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
na kwotę 5 904,00 zł. Na realizację przedmiotowego zadania Powiat Łódzki Wschodni  
w 2021 r. otrzymał dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach 
zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 
oddziaływania przejść dla pieszych w województwie łódzkim w kwocie 32 850,80 zł. Pozostałe 
wydatki w kwocie 9 312,75 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Powiatu. 
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8) „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 
Nowosolna” 

W 2021 r. wykonano:  
- roboty budowlane (zaawansowanie robót na dzień 20.09.2021 r.) za kwotę 154 159,07 zł  
z umowy nr 102/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. zmienionej aneksem nr 1/2020  
z dnia 13 listopada 2020 r., aneksem nr 2/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., aneksem nr 3/2021 
z dnia 17 czerwca 2021 r. oraz aneksem nr  4/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.,  
- pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 508,72 zł, 
- wzmocnienia podpór istniejącego obiektu mostowego z zabezpieczeniem odsłoniętego 
zbrojenia kładki za kwotę 4 305,00 zł,  
- dokumentację geologiczno – inżynierską  za kwotę 20 910,00 zł.  
- przeniesienia własności na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzonych 
do gruntu pasa drogowego 18 szt. brusów Larsena za kwotę 70 884,75 zł  
- zastępcze zabezpieczenie terenu robót za kwotę 9 741,60 zł   
- aktualizację kosztorysów inwestorskich dla przedmiotowego zadania za kwotę 1 968,00 zł 
 

Powiat Łódzki Wschodni w dniu 20.09.2021 r. odstąpił od umowy nr 102/2020  
z dnia 5 sierpnia 2020 r. zmienionej aneksem nr 1/2020 z dnia 13 listopada 2020 r., aneksem 
nr 2/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., aneksem nr 3/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.  
oraz aneksem nr 4/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. o wykonanie robót budowlanych z winy 
Wykonawcy.  

W dniu 20 października 2021 r. wykonano zabezpieczenie placu budowy w zadaniu 
poprzez ustawienie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, które zostanie 
utrzymane do momentu przekazania terenu budowy nowemu Wykonawcy robót. 
Koszt wykonania zastępczego zabezpieczenia terenu budowy w związku z przerwaniem robót 
poniesiony przez Powiat Łódzki Wschodni w 2021 r. został uregulowany przez Wykonawcę 
robót.  

W dniu 19 listopada 2021 r. sporządzono protokół ,,inwentaryzacji robót w toku” 
wg stanu na dzień odstąpienia od umowy tj. na dzień 20.09.2021 r., na podstawie którego 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty budowlane została ustalona 
w kwocie: 154 159,07 zł. Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy nr 102/2020 z dnia 
5.08.2020 r. o roboty budowlane w zadaniu  zostało przyjęte Uchwałą nr 1546/2021 Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dniu 1 grudnia 2021 r.  

W dniu 30 listopada 2021 r. zostało zawarte porozumienie nr 22/2021 r. w sprawie 
przeniesienia własności na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzonych do gruntu 
pasa drogowego drogi powiatowej nr 1150E 18 szt. brusów Larsena GU16N L9. Brusy Larsena 
GU16N L9 zostały wprowadzone do gruntu w ramach zadania pn. ,,Wykonanie ciągu pieszo – 
jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” i służą jako zabezpieczenie 
istniejącego obiektu mostowego w ciągu w/w drogi, zgodnie z opracowaną dokumentacją 
geologiczno – inżynierską.  

Poniesione wydatki w 2021 r. w kwocie 262 477,14 zł zostały pokryte środkami 
pochodzącymi z budżetu Powiatu.  

Dokończenie realizacji zadania zostało zaplanowane na 2022 r.  
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9) „Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu 
Dolnym gm. Nowosolna” 

Poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 20 638,55 zł, w tym: 
18 450,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej  
1 100,00 zł - opracowanie map d/c projektowych  
1 088,55 zł - wykonanie i transport tablicy informacyjnej dwustronnej  

W ramach zadania zostały także udzielone zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych na kwotę 209 100,00 zł  i na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
na kwotę 3 444,00 zł. Na realizację przedmiotowego zadania Powiat Łódzki Wschodni  
w 2021 r. otrzymał dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach 
zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 
oddziaływania przejść dla pieszych w województwie łódzkim w kwocie 15 630,84 zł. Pozostałe 
wydatki w kwocie 5 007,71 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Powiatu. 
 
 
10) ,,Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance 
gm. Nowosolna” 

Poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 19 538,55 zł, w tym: 
18 450,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej  
1 088,55 zł - wykonanie i transport tablicy informacyjnej dwustronnej  

W ramach zadania zostały także udzielone zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych na kwotę 104 550,00 zł  i na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
na kwotę 3 444,00 zł. Na realizację przedmiotowego zadania Powiat Łódzki Wschodni  
w 2021 r. otrzymał dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach 
zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 
oddziaływania przejść dla pieszych w województwie łódzkim w kwocie 15 630,84 zł. Pozostałe 
wydatki w kwocie 3 907,71 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Powiatu. 
 
11) ,,Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie 
cmentarza w Starej Gadce” 

Poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 19 538,55 zł, w tym: 
18 450,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej  
1 088,55 zł - wykonanie i transporte tablicy informacyjnej dwustronnej  

W ramach zadania zostały także udzielone zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych na kwotę 172 200,00 zł  i na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
na kwotę 3 444,00 zł. Na realizację przedmiotowego zadania Powiat Łódzki Wschodni  
w 2021 r. otrzymał dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach 
zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 
oddziaływania przejść dla pieszych w województwie łódzkim w kwocie 15 630,84 zł. Pozostałe 
wydatki w kwocie 3 907,71 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Powiatu. 
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12) „Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E – ul. Żeromskiego w Tuszynie 
od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej” 
  Poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 8 364,00 zł, w tym: 
5 904,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w zakresie wykonania 
nakładki bitumicznej w istniejącym śladzie jezdni 
2 460,00 zł - badanie podłoża gruntu w drodze powiatowej nr 2900E – ul. Żeromskiego  
w Tuszynie poprzez wykonanie czterech odwiertów geologicznych wraz ze sporządzeniem 
dokumentacji geologicznej z wykonania odwiertów  

Poniesione wydatki  w kwocie 8 364,00 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi 
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonanie robót budowlanych 
przewidziane jest w 2022 r. 
 
 

 Powiat Gmina Środki 
zewnętrzne Razem 

Inwestycje zrealizowane 
przez Powiat w 2021 r. 

1 238 565,72 500 000,00 440 093,28 2 178 659,00 

Inwestycje zrealizowane 
przez Gminę w 2021 r. 1 494 886,97 1 104 640,04 0,00 2 599 527,01 

Rozpoczęte inwestycje 
drogowe realizowane na 
drogach powiatowych 

planowane  
do wykonania w cyklu 
dwuletnim (2021-2022) 

379 910,61 0,00 182 497,48 581 408,09 

W 2021 r. na realizację 
zadań inwestycyjnych  

na drogach 
powiatowych 

wydatkowano: 

5 359 594,10 

 

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

 
  Przedmiotowe zadanie było zrealizowane w 2021 roku w ramach Zadania I.1.1 Budowa 
i przebudowa dróg, chodników, pomocniczej infrastruktury drogowej w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, ujętego w celu operacyjnym I.1 Modernizacja i rozwój 
infrastruktury drogowej i celu strategicznym I Rozwój infrastruktury technicznej,  
w zakresie następujących zadań: 
1) „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)”; 
2) „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW na 714 w kierunku Pałczewa”; 
3) ,,Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa”;  
4) „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1150E od granicy m. Łodzi  

do skrzyżowania z drogą 1186E”. 
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Cel 
operacyjny 

I.2 
Modernizacja budynków użyteczności publicznej 

Zadanie  
I.2.1 –I.2.3 

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

JST (Powiat, 
Gminy) 

 
1) W 2021 r. została opracowana dokumentacja projektowa dostosowania budynku 

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach do wymagań ochrony 
pożarowej w zadaniu pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach 
– dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Koluszkach. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 30 750,00 zł.  
Roboty budowlane będą realizowane w 2022 r.   

2) Ponadto Powiat w roku 2021 w ramach Zadania I.2.1 – I.2.3 zaplanowanował zadanie 
inwestycyjne pn. ,,Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem  
na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II”. Wykonano przebudowę wschodniej części 
pawilonu administracyjno – biurowego ze zmianą przeznaczenia na Warsztat Terapii 
Zajęciowej, zlokalizowanego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 
Podstawowy zakres robót obejmował: 

  - demontaże i rozbiórki; 
  - roboty budowlane, w tym m.in.: wykonanie ław fundamentowych żelbetowych; 

wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych na zaprawie cementowej; 
wykonanie ścian konstrukcyjnych i osłonowych murowanych; wieńców i nadproży; 
montaż kompletnej konstrukcji dachowej; poszycie pokrycie dachu z izolacją termiczną; 
montaż stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych; 
ocieplenie ścian zewnętrznych; wykonanie i wykończenie posadzek i podłóg; wykonanie 
sufitów podwieszanych; odtworzenie nawierzchni wokół budynku; roboty instalacyjne 
elektryczne i sanitarne. Nad zadaniem prowadzony był nadzór inwestorski. 

 
Poniesione nakłady na to zadanie w 2021 roku wyniosły 1 805 593,38 zł, w tym: 

1 787 450,88 zł - wykonanie robót budowlanych  
811,80 zł - wykonanie, transport i montaż  1 szt. tablicy informacyjnej  
1 476,00 zł - wykonanie opracowania dokumentacji projektowej w części elektrycznej  
15 854,70 zł - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  
 

Zadanie zrealizowane zostało przy udziale środków pochodzących z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 769 232,71 zł. Pozostałe wydatki w kwocie  
36 360,67 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Powiatu. 
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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 

W 2021 roku Powiat Łódzki Wschodni kontynuował realizację „Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 
2021 – 2024”, który zawiera diagnozę stanu środowiska na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego, cele główne do osiągnięcia w perspektywie do 2024 roku, a także szczegółowe 
zestawienia zadań/ kierunków działań do realizacji. W obrębie obszarów priorytetowych 
w tym Programie wykonano: 
1) gospodarka wodna:  

- konserwację rowów przydrożnych w ramach bieżącego utrzymania dróg,  
- odmulanie, profilowanie i budowa rowów w ramach realizacji zadań inwestycyjnych,  
- przebudowę odwodnienia dróg;  

2) ochrona przyrody, krajobrazu i lasów:  
- nakładanie obowiązku nasadzeń kompensacyjnych za wycięte drzewa z pasów 

drogowych; 
3) ochrona powietrza atmosferycznego:  

- stworzenie warunków do rozwoju ruchu rowerowego - budowa ścieżek rowerowych; 
4) ochrona przed hałasem:  

- budowę i przebudowę dróg na terenie powiatu łódzkiego wschodniego,  
- wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek o niskiej emisji hałasu. 

Zadanie I.3.4 Przeciwdziałanie skutkom anomalii pogodowych 
JST 

(Powiat, 
Gminy) 

W celu przeciwdziałania skutkom anomalii pogodowych w Powiecie Łódzkim 
Wschodnim wykonano w 2021 roku pięć inwestycji z zakresu budowy systemu odwadniania 
dróg, które przedstawiono w Zadaniu I.1.2 – Budowa systemów odwodnienia dróg.  

Zadanie I.3.5 
Ochrona i rewaloryzacja zasobów naturalnych i 
krajobrazowych Powiatu 

JST 
(Powiat, 
Gminy) 

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

W ramach tych działań wydano: 
- 13 decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania terenu; 
- 58 decyzji dotyczących wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej; 
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- 459 zaświadczeń dotyczących wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej  
o braku konieczności wydawania decyzji. 

Prowadzone działania wpisują się jednocześnie w realizację „Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 
2021 – 2024” Cel 4.3 – Ochrona gleb, Działanie 4.3.1 – Rekultywacja nieczynnych składowisk 
i wysypisk odpadów. 

 

Cel operacyjny 
1.4 Tworzenie systemu informacji o nieruchomościach 

Zadanie I.4.1 Aktualizacja danych przestrzennych dotyczących 
nieruchomości Powiat 

W 2021 roku aktualizacja danych przestrzennych dotyczących nieruchomości była 
realizowana w ramach bieżącej działalności Wydziału Geodezji i Kartografii w oparciu 
o dokumenty przedłożone przez zainteresowanych oraz opracowania geodezyjne sporządzone 
przez wykonawców prac geodezyjnych. Powiat w 2021 roku nie wykonywał w tym zakresie 
działań z urzędu polegających na weryfikacji danych. 

 

Zadanie I.4.2 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Powiat 

 

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 20 stycznia 2021 roku, Powiat 
Łódzki Wschodni otrzymał kwotę 150 000,00 zł na realizację zadań z zakresu geodezji  
i kartografii. Z uwagi na konieczność wdrożenia na obszarze Polski układu wysokościowego  
PL-EVRF2007-NH do dnia 31 grudnia 2023 roku, całość tej kwoty została przeznaczona  
na modernizację osnowy wysokościowej na terenie Powiatu.  

Ponadto, Starosta Łódzki Wschodni zawarł porozumienie z Głównym Geodetą Kraju 
na refundację kosztów ww. zadania do kwoty 73 000,00 zł. W ramach przyznanych środków 
przez Wojewodę Łódzkiego oraz Głównego Geodetę Kraju w 2021 roku zrealizowano dwa 
etapy modernizacji, tj.: opracowanie projektu modernizacji oraz stabilizacja punktów osnowy 
wysokościowej. Koszt poniesiony w celu opracowania projektu modernizacji wyniósł  
69 495,00 zł. Drugi etap prac związanych z modernizacją osnowy wysokościowej obejmujący 
stabilizację punktów został wykonany za kwotę 146 116,62 zł. Całość kosztów prac w zakresie 
pierwszego i drugiego etapu została pokryta ze środków budżetu państwa oraz poprzez 
refundację na podstawie porozumienia zawartego z Głównym Geodetą Kraju. 
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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 Kotliny 
1 Brójce Wardzyn 
1 Brójce Wola Rakowa 
2 Tuszyn Modlica 
2 Tuszyn Wola Kazubowa 
2 Tuszyn Dylew 
2 Tuszyn Górki Małe 
2 Tuszyn Górki Duże 
2 Tuszyn Jutroszew 

Obręby te są w trakcie modernizacji, a zakończenie prac przewidziano na pierwsze 
półrocze 2022 roku. 

W 2021 roku ogłoszono przetargi oraz podpisano umowy na dostawę bazy danych EGiB  
dla niżej wymienionych obrębów ewidencyjnych: 

Nazwa gminy Nazwa obrębu  Nazwa gminy Nazwa obrębu 
Koluszki Lisowice  Tuszyn Garbów 
Koluszki Przanowice Majątek  Tuszyn Szczukwin 
Koluszki Przanowice  Tuszyn Wodzin Prywatny 
Koluszki Różyca  Tuszyn Wodzin Majoracki 
Koluszki Gałków Parcela  Tuszyn Syski 
Koluszki Gałków Duży  Tuszyn Wodzinek 
Koluszki Borowo I  Tuszyn Mąkoszyn 
Koluszki Borowo II  Tuszyn Żeromin 
Koluszki Katarzynów  Wartość brutto 638 572,95 zł 
Koluszki Długie  
Koluszki Wierzchy  
Koluszki Turobowice  
Koluszki Świny  
Koluszki Stefanów  
Koluszki Słotwiny  
Koluszki Redzeń Nowy  
Koluszki Redzeń Stary  
Koluszki Regny  
Wartość brutto 1 219 220,28 zł  
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Zakończenie modernizacji ww. obrębów ewidencyjnych planowane jest na pierwszą 
połowę 2022 roku. Łączny koszt realizacji wynosi 1 857 793,23 zł brutto. 

Zadanie I.4.3 Regulacja stanów prawnych nieruchomości 
JST 

(Powiat, 
Gminy) 

 
Powiat Łódzki Wschodni w ramach tego zadania w roku 2021 prowadził szereg 

procedur zmierzających do wskazania aktualnego stanu prawnego nieruchomości należących 
do Skarbu Państwa oraz należących do Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  
Prowadzone działania: 
1) Publikacje ogłoszeń w prasie o toczących się 4 postępowaniach sądowych o stwierdzenie 
zasiedzenia nieruchomości Skarbu Państwa. Poniesiony nakład: 2 133,32 zł. 
2) Składanie wniosków wieczystoksięgowych (16 wniosków). Wnioski do Sądu zostały 
złożone w celu ujawnienia prawa własności Skarbu Państwa zgodnie z wyrokami Sądu.  
Powiat nie poniósł kosztów dotyczących składanych wniosków. 
3) Pokrycie kosztów złożenia wniosków wieczystoksięgowych (31 wniosków).  
Wnioski do Sądu zostały złożone w celu ujawnienia prawa własności Powiatu.  
Poniesiony nakład: 12 000,00 zł. 
 

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

Tworzenie cyfrowych baz danych i systemów udostępniania danych jest 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.  

 
Ponadto Związek Powiatów ogłosił przetargi oraz zawarł umowy z wykonawcami na:  
1) dostawę baz danych GESUT dla niżej wymienionych jednostek administracyjnych: 
 
Jednostka administracyjna Kwota brutto 
m. Rzgów, gm. Rzgów 136 871,01 zł 
gm. Brójce, gm. Andrespol 152 520,00 zł 
gm. Tuszyn 111 896,00 zł 
gm. Koluszki 107 010,00 zł 
Razem 508 297,01 zł 
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2) dostawę baz danych BDOT500:  
- wybrane obręby ewidencyjne z gmin: Koluszki, Tuszyn – kwota brutto: 180 810,00 zł. 
 
 Zamówienie na dostawę ww. baz jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie 
przewidywane jest na koniec 2022 i początek 2023 roku. 
 

Cel strategiczny II: Poprawa jakości życia mieszkańców 
Podmioty 
odpowiedz.  
za realizację 

Cel 
operacyjny II.1 Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 

Zadanie II.1.1 Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych  
i promocyjnych dotyczących bezpieczeństwa 

Powiat, Policja, 
PSP 

 
Powiat Łódzki Wschodni w ramach budżetu realizowanego w 2021 roku w dziale  

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa prowadził następujące działania: 
1) Zakup materiałów odblaskowych 

Celem działań dotyczących promocji bezpieczeństwa Powiatu zakupiono materiały 
promocyjne z nadrukiem również promującym Powiat Łódzki Wschodni, m.in.: worki 
odblaskowe, plecaki odblaskowe, czapki odblaskowe dla dzieci i dla dorosłych. Wydatkowano 
kwotę 4 333,91 zł.  
 
2) Zakup czujników czadu w ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” 

W ramach działań realizowanych w 2021 roku przez Komendę Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach mających na celu podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Powiecie zakupiono 20 szt. czujników czadu. 
Zakupione materiały zostały przekazane Komendzie celem ich nieodpłatnego 
rozdysponowania mieszkańcom Powiatu w ramach działań określonych w Powiatowym 
Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 
Obywateli na lata 2018 – 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Dokonano wydatków  
na kwotę 2 180,00 zł. 

Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego 
 

W celu przeciwdziałania zjawiskom patologicznym Komenda Powiatowa Policji 
powiatu łódzkiego wschodniego prowadziła akcje prewencyjne mające na celu zapobieganie 
tym zjawiskom i ich zwalczanie. Działania te nastawione były głównie na prowadzenie 
prelekcji, spotkań i pogadanek na terenie placówek oświatowych z uczniami szkół 
podstawowych i szkół średnich oraz zajęć online. W 2021 roku na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego przeprowadzono w tym zakresie spotkania z młodzieżą w ramach następujących 
działań: 
1) bezpieczne ferie; 
2) uzależnienia – narkotyki, nowe narkotyki, alkohol; 
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3) cyberzagrożenia; 
4) handel ludźmi; 
5) mowa nienawiści, w tym hejt, przestępstwa z nienawiści; 
6) bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania; 
7) bezpieczeństwo dzieci i młodzieży; 
8) przemoc w rodzinie; 
9) bezpieczne wakacje; 
10) bezpieczna droga do szkoły;  
11) kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. 

 
Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego  

prowadzili konsultacje ze społeczeństwem, w trakcie których poruszali tematykę: 

a) efektywne metody i środki zabezpieczania mienia, 
b) zasady bezpiecznego zachowania seniorów, 
c) zadbaj o bezpieczeństwo swoich ,,czterech kółek”, 
d) dzielnicowy bliżej nas. 

 
W 2021 roku Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji powiatu 

łódzkiego wschodniego przeprowadził 28 akcji na drodze, ukierunkowanych na poprawę 
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, zrealizowanych w ramach działań pn. „Niechronieni 
uczestnicy ruchu drogowego”. Przeprowadzono jednocześnie 18 działań skierowanych 
przeciwko kierującym przekraczającym prędkość pn. „Prędkość” i „Kaskada”,  22 działania 
polegające na ujawnianiu i eliminowaniu z ruchu drogowego kierujących znajdujących się  
pod wpływem alkoholu, np. „Alkohol i Narkotyki” i „Trzeźwy Poranek”.  

Ponadto trzykrotnie zostały przeprowadzone działania „Pasy” oraz pięciokrotnie  
działania „Bezpieczna droga do szkoły”, zaś 8 razy działania ASF z Państwową Inspekcją 
Weterynaryjną, a także 2 razy działania SMOG oraz TRUCK&BUS ukierunkowane przede 
wszystkim na ujawnianie i eliminowanie z ruchu pojazdów niesprawnych technicznie,  
w szczególności wykonujących transport drogowy. 

 
Od początku trwania pandemii policjanci przeciwdziałają rozprzestrzenianiu się wirusa 

SARS-CoV 2. Prowadzone były kontrole placówek handlowych na terenie naszego Powiatu, 
także wspólne kontrole z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  
w Łodzi. Sprawdzano stosowanie się przez osoby przebywające w sklepach do obowiązku 
zakrywania ust i nosa, utrzymywanie dystansu społecznego, odpowiedniej liczby osób  
w lokalach, a także wyposażenie w środki dezynfekcji. Policjanci przypominali również  
o zasadach bezpieczeństwa podczas przeprowadzanych zakupów, o właściwym zabezpieczeniu 
swojego mienia, jak i przeciwdziałaniu kradzieżom. W przypadku rażących naruszeń stróże 
prawa stosowali postępowanie mandatowe bądź kierowali sprawę do sądu czy Sanepidu.  
W celu zadbania o bezpieczeństwo podróżujących, dzielnicowi KPP w Koluszkach pełnili 
służby w pociągu, nadzorując zastosowanie się do zaleceń noszenia maseczek i zachowania 
dystansu przez pasażerów w patrolu rajdującym na odcinku Koluszki-Bedoń-Koluszki.  
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Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  
z siedzibą w Koluszkach  
 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  
z siedzibą w Koluszkach w 2021 roku prowadziła następujące działania informacyjne, 
edukacyjne i promocyjne dotyczące bezpieczeństwa: 
1) strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (JRG) przeprowadzili spotkania i pogadanki  

z dzieci i młodzieżą z okazji Dnia Dziecka, prelekcji w przedszkolach i szkołach. 
Odwiedzono dzieci ze szkół podstawowych w Będzelinie i Woli Rakowej, przedszkole 
„Mali Odkrywcy” w Andrespolu. W lipcu i sierpniu odbyły się 4 spotkania z dziećmi  
w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje” w MOK w Koluszkach oraz w OSIR  
w Koluszkach. Udzielono wskazówek nt. bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
bezpiecznego korzystania ze zbiorników wodnych, zasad korzystania z numerów 
alarmowych. Omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego oraz sposoby 
postępowania w czasie wystąpienia pożaru czy też innego zagrożenia;  

2) salkę Edukacyjną odwiedziły grupy przedszkolne i szkolne: 15 grup zorganizowanych  
(296 dzieci, 31 opiekunów). Dzieci uczyły się jak postępować w sytuacjach 
zagrażających życiu i zdrowiu, również nabywały umiejętności zachowania się  
w przypadku ich wystąpienia, korzystania z numerów alarmowych oraz udzielania 
pierwszej pomocy i mogły zaobserwować potencjalne zagrożenia w domach – scenariusz 
sytuacji prezentowanych w poszczególnych pomieszczeniach  w domku ogniowym, 
przekazanym przez KW PSP w Łodzi; 

3) udział JRG w Koluszkach w 9 ćwiczeniach ewakuacyjnych: Szkoła Podstawowa  
w Rzgowie, I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach, 
Bukowiec, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach oraz Zespół Szkół 
nr 2 w Koluszkach, DPS, Centrum Logistyczne Transfer Multisort Elektronik, Passage 
Cosmetics Laboratory S.A., Aflofarm Zakład Produkcji Leków; 

4) w grudniu strażacy z tut. komendy otrzymali ze Starostwa Powiatowego w Łodzi czujki 
tlenku węgla, następnie przekazano je do OSP Leśne Odpadki; 

5) w prasie, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych zamieszczono  
artykuły prasowe na temat propagowania akcji strażaków w zakresie zapobiegania 
zagrożeniom oraz  zachowania zasad bezpieczeństwa.  

 
 Ponadto informowano urzędy, instytucje, zakłady pracy o zagrożeniach występujących  

na terenie działania Komendy oraz o konieczności sprawowania prawidłowego nadzoru 
właścicielskiego nad budynkami. Współpracowano w tym zakresie z organami Policji  
oraz z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony 
Środowiska i Państwową Inspekcją Pracy. 
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I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 
 
Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych dotyczących 

bezpieczeństwa: 

1) Spotkania informacyjne dla młodzieży realizowane przez wychowawców klas, 
dotyczące omówienia zachowań ryzykownych podczas ferii i wakacji oraz na terenie 
szkoły, z uwzględnieniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa: 
a) Bezpieczeństwo w drodze do i w szkole, 
b) Bezpieczne wakacje, 
c) Omówienie zasad BHP oraz bezpieczeństwa i zachowań wskazanych podczas 
epidemii COVID – 19, 
d) Zasady ewakuacji szkoły w sytuacji zagrożenia; 

2) Przedstawienie nauczycielom, uczniom i rodzicom obowiązujących w szkole  
regulaminów: ewakuacji, regulaminu prowadzenia zajęć w czasie zagrożenia 
epidemicznego, regulaminu wycieczki; 

3) Przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły we współpracy z Komendą Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach; 

4) Przeszkolenie uczniów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, umiejętności 
zachowania w sytuacji ewakuacji z powodu zagrożenia pożarowego (pogadanka po 
przeprowadzonej próbnej ewakuacji przez przedstawiciela PSP w Koluszkach); 

5) Zajęcia praktyczne ze strażakami ochotnikami, podczas których uczniowie pogłębiali 
swoją wiedzę na temat podstawowych zagrożeń pożarowych, a także wypadków 
komunikacyjnych. W trakcie spotkań młodzież uczyła się obsługi gaśnic, opatrywania 
ran i złamań, ćwiczyła resuscytację krążeniowo – oddechową z użyciem defibrylatora 
ćwiczebnego; 

6) Popularyzacja wśród młodzieży wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy  
na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa: 
a) „Organizacja pierwszej pomocy na miejscu wypadku”, 
b) „Kontrola funkcji życiowych”, 
c) „Utrata przytomności”, 
d) „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa”, 
e) „Krwawienia i krwotoki”, 
f) „Uszkodzenia kości i stawów”, 
g) „Oparzenia termiczne i chemiczne”, 
h) „Ciała obce w organizmie”, 
i) „Wstrząs pourazowy”; 

7) Przekazywanie społeczności szkolnej ważnych informacji o dostępnych formach 
pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez umieszczanie ich na stronie 
internetowej szkoły oraz przesyłanie za pośrednictwem dziennika elektronicznego 
Librus; 

8) Zorganizowanie Rady Szkoleniowej nt. „Szkolna Interwencja Kryzysowa” 
(prowadzona przez psychoterapeutę Tomasza Bilickiego z Fundacji Innopolis w Łodzi); 
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9) Pogłębianie wiedzy i umiejętności nauczycieli poprzez uczestnictwo w różnych 
formach doskonalenia zawodowego , np. 
a) „Zatroskani – XXI Konferencja o zdrowiu psychicznym polskich nastolatków  
w czasie nauki zdalnej”, 
b) Szkolenie dla nauczycieli w trosce o własny dobrostan „Tylko na żyznej glebie 
kwitną cuda! O tym jak zadbać o siebie i wrócić do szkoły na nowo” zorganizowane 
przez wydawnictwo OPERON, 
c) Filmowa lekcja wychowawcza o stresie, 
d) „Asertywność w pracy nauczyciela – trudna droga między agresją a uległością” – 
szkolenie organizowane przez Nową Erę, 
e) „Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie”, 
f) „Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży”, 
g) „Zaburzenia depresyjne, samouszkodzenia oraz próby samobójcze w wieku 
rozwojowym”, 
h) „Strategie pracy z uczniami przejawiającymi zachowania trudne”, 
i) „Tożsamość seksualna dzieci i młodzieży”, 
j) Szkolenie dla nauczycieli w-fu w ramach programu „Aktywny powrót do szkoły”, 
k) „Trudne zachowania w grupie. Działania socjoterapeutyczne dla dzieci”. 

 

Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach 

Zespół Szkół nr 2 w 2021 roku zrealizował powyższe zadanie poprzez prowadzenie 
działań profilaktycznych i wychowawczych w niżej określonych formach i zakresach 
tematycznych: 

1) 3 działania informacyjne propagujące wśród młodzieży i rodziców możliwości 
korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń; 

2) 1 spotkanie identyfikujące i analizujące problemy bezpieczeństwa i zagrożeń w szkołach 
i placówkach oświatowych oraz w ich bezpośrednim otoczeniu; 

3) Przesłanie rodzicom za pomocą e-dziennika wykazu osób i instytucji, do których można 
zgłosić się o wsparcie i pomoc w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-
pedagogicznej; 

4) 1 zajęcia edukacyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów w zakresie 
bezpieczeństwa cyfrowego; 

5) 17 spotkań informacyjnych , podczas których przedstawione zostały rodzicom porcedury 
bezpieczeństwa na terenie szkoły; 

6) 1 spotkanie organizowane we współpracy z Policją na temat skutków konsekwencji 
wynikających z demoralizacji i przestępczości, w tym cyberprzestępczości i przemocy 
rówieśniczej; 

7) 1 szkolenie online dla rodziców i nauczycieli nt. Nawyk, zły wybór, uzależnienie.  
Jak i dlaczego tracimy kontakt nad nowymi technologiami?; 

8) Rozpowszechnienie informacji o platformie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
wśród rodziców, uczniów i nauczycieli o Internetowej Platformie Specjalistyczno-
Doradczej; 
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9) Intensyfikacja działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
młodzieży w szkole i poza szkołą oraz w ramach profilaktyki zachowań ryzykownych 
młodzieży, poprzez: 

a) zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły/ zakładka pedagog szkolny  
na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowania papierosów 
elektronicznych, 

b) rozesłanie informacji na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowania 
papierosów elektronicznych zarówno do rodziców, wychowawców, jak i uczniów, 

c) przygotowanie materiału edukacyjnego dla uczniów nt. Nikotynizmu, skutków palenia 
papierosów i e-papierosów, w związku z nadchodzącym dniem 31 maja - Światowy 
Dzień Bez Papierosa! Święto to stanowi okazję do zwrócenia uwagi uczniów  
na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne. 
Obchodzony Dzień 31 maja ma zachęcić wszystkich do 24-godzinnego okresu 
abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na całym świecie, 

d) przesłanie prezentacji multimedialnej uczniom oraz wychowawcom klas poprzez 
dziennik elektroniczny - zakładkę wiadomości oraz przygotowanie krótkiej informacji  
na w/w temat na stronę szkoły. 

 
Zadanie 

II.1.2 Zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich Szkoły, Policja 

 
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego 

 
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego  

w toku działań ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, a w szczególności mających na celu zapobieganie przestępczości  
i demoralizacji nieletnich, w 2021 roku ujawnili: 
1) 16 nieletnich, którzy dopuścili się czynów karalnych; 
2) 58 nieletnich zagrożonych demoralizacją, w tym: 30 nieletnich pod wpływem alkoholu;  
3) 4 nieletnich uciekinierów z domu rodzinnego; 
4) 2 nieletnich uciekinierków z MOW/MOS.  

Ponadto, w ramach zwalczania zjawisk patologicznych w 2021 roku do pomieszczeń 
dla osób zatrzymanych w jednostce Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego 
wschodniego doprowadzono w celu wytrzeźwienia łącznie 101 osób dorosłych, w tym 5 kobiet. 
 

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 
 

Szkoła aktywnie działała w zakresie zapobiegania przestępczości oraz demoralizacji 
nieletnich. Zapobieganiu przestępczości służą: 

1) realizowanie na godzinach wychowawczych oraz godzinach do dyspozycji pedagoga, 
elementów programów profilaktycznych tj. „Saper, czyli jak rozminować agresję”, 
„Bezpieczna szkoła”’ „Unplugged” oraz programu wychowawczego – „Powrót  
do szkoły. Akcja Integracja”; 
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2) identyfikacja i analiza występujących problemów wychowawczych na terenie szkoły 
poprzez badania ankietowe oraz bieżącą obserwację prowadzoną przez nauczycieli, 
pedagoga szkolnego oraz wychowawców; 

3) zapoznanie uczniów z obowiązującymi w szkole procedurami postępowania 
nauczycieli i pracowników szkoły w sytuacji zagrożenia demoralizacją  
i przestępczością dzieci i młodzieży; 

4) reagowanie na wszelkie zachowania niezgodne z regulaminem i statutem szkoły,  
tj. zachowania agresywne, podejrzenie eksperymentowania z substancjami 
psychoaktywnymi tj. nikotyna, e-papierosy, itp.; 

5) systematyczne kontrolowanie frekwencji uczniów podczas nauki zdalnej i stacjonarnej; 
6) otoczenie pomocą psychologiczną uczniów wymagających wsparcia i znajdujących się 

w sytuacji kryzysowej; 
7) współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę w zakresie bezpieczeństwa  

i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, tj. Komenda Powiatowa 
Policji w Koluszkach, Państwowa Straż Pożarna w Koluszkach, PCPR w Łodzi, Sąd 
Rejonowy w Brzezinach, MGOPS w Koluszkach, Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna w Koluszkach, Centrum Medyczne „MEDINEA” w Kraszewie; 

8) współpraca z kuratorami społecznymi i sądowymi, pracownikami socjalnymi; 
9) spotkanie z funkcjonariuszami KPP w Koluszkach nt. „Odpowiedzialności nieletnich w  

świetle przepisów prawa. Cyberprzemoc, handel ludźmi”; 
10) warsztaty psychoedukacyjne z uczniami klasy drugiej „Jak dbać o układ nerwowy? 

Metody skutecznej koncentracji” prowadzone przez terapeutę Magdalenę Kryźbę; 
11) podejmowanie działań służących lepszej integracji klasowej:  

a) wycieczki klasowe, 
b) uroczystości szkolne tj. Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Dzień Edukacji Narodowej, 

Mikołajki, Szkolne Jasełka i wigilie klasowe, 
c) akcja społeczna „Sprzątanie świata”;, 
d) rajd rowerowy, 
e) gra terenowa „Podchody szkolne”, 
f) konkursy i imprezy sportowe: Dzień Kibica, Integracyjny Mecz Piłkarski. 
Działalność Szkolnego Koła Caritas – odbyło się wiele akcji charytatywnych  

i społecznych, m.in. akcje zbiórki nakrętek dla chorych dzieci, zbiórka karmy i produktów 
przemysłowych dla zwierząt ze schroniska, akcja „Świąteczna paczka” przeprowadzona wśród 
społeczności szkolnej w celu przygotowania paczek dla osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej i materialnej. 

Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach 

Działania Zespołu Szkół nr 2 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania: 
1) 7 zajęć edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie demoralizacji  

i niedostosowaniu społecznemu młodzieży; 
2) 3 zajęcia edukacyjno – profilaktyczne w celu zmniejszenie występowania sytuacji 

ryzykownych (wagary, kontakt z nikotyną, alkoholem, narkotykami, zachowaniami 
agresywnymi); 
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3) 17 spotkań informacyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów w szkole; 
4) 3 zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów z zakresu cyberprzemocy; 
5) 1 seminarium eksperckie dla nauczycieli i rodziców pt. „Wszystko gra? Wpływ gier 

cyfrowych na dzieci i młodzież”; 
6) 13 pogadanek na rzecz poprawy bezpieczeństwa młodzieży podczas wakacji; 
7) 14 pogadanek edukacyjnych popularyzujących wiedzę o zagrożeniach wynikających  

z nieodpowiedniego korzystania z internetu; 
8) realizacja elementów programu profilaktycznego „Saper” – czyli jak rozminować 

agresję; 
9) realizacja elementów programu profilaktycznego „Bezpieczna Szkoła” mającego na celu 

podnoszenie bezpieczeństwa uczniów, likwidowanie agresji oraz integrację zespołu 
klasowego; 

10) realizacja programu wychowawczego „Powrót do szkoły: Akcja – Integracja”; 
11) 17 zajęć edukacyjnych na podstawie poradnika pt. „Rówieśnicza Interwencja 

Kryzysowa” autorstwa Tomasza Bilickiego; 
12) 3 zajęcia edukacyjno – informacyjne dla klas pierwszych – „Powiedz NIE wszelkim 

używkom”; 
13) 5 warsztatów profilaktycznych z wykorzystaniem elementów programu profilaktycznego 

Freed Goes Net. Profilaktyka szkód alkoholowych i narkotykowych wzbogacona  
o dopalacze; 

14) 9 szkoleń dla nauczycieli; 
15) uczestnictwo nauczycieli w 16 konferencjach, seminariach, szkoleniach, webinarach; 
16) 7 zajęć z zakresu prewencji uzależnień; 
17) 2 kampanie informacyjne: „Przemoc w Internecie zostawia niewidzialne rany”  

oraz „Rodzicu reaguj, to może być depresja”. 
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach 

W 2021 roku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach realizował 
przedmiotowe zadanie w niżej określonych formach i zakresach tematycznych: 

 
1) 28 pogadanek, warsztatów profilaktycznych dotyczących szkodliwości stosowania 

substancji psychoaktywnych; 
2) przestrzeganie zakazu używania substancji psychoaktywnych na terenie Ośrodka; 
3) 71 warsztatów, zajęć edukacyjnych na temat prawidłowej komunikacji, wzmacniających 

samoocenę i samoświadomość; 
4) promowanie i akcentowanie zachowań akceptowanych społecznie poprzez stosowanie 

klasowych i grupowych systemów motywacyjnych;  
5) 32 spotkania zespołów nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami 

z rodzicami/opiekunami w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej 
w placówce, w trakcie których na bieżąco oraz okresowo omawiane  
są postępy edukacyjne, wychowawcze i planowany zakres dalszych oddziaływań wobec 
ucznia; 
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6) współpraca Ośrodka z sądem – kuratorami zawodowymi i społecznymi  
oraz pracownikami pomocy społecznej; 

7) ścisła współpraca z przedstawicielami MOPS, GOPS; 
8) udział uczniów w konkursach zewnętrznych i wewnętrznych mające na celu wzrost 

samoakceptacji, kształtowanie adekwatnej samooceny, kształtowanie pozytywnych 
wzorców aktywności, spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań. 
 

Zadanie 
II.1.3 

Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w miejscach 
publicznych 

Policja 

 
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego 

 
W celu zwiększenia bezpieczeństwa na podległym terenie Komenda Powiatowa Policji 

powiatu łódzkiego wschodniego podejmowała w 2021 roku działania we współpracy  
z jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach współpracy z organami administracji 
terenowej oraz w celu zwiększenia stanu bezpieczeństwa na podległym terenie, pomiędzy 
Komendą Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego a gminami Tuszyn, Rzgów, 
Andrespol i Nowosolna zawarto porozumienia w sprawie zorganizowania w 2021 roku służb 
ponadnormatywnych policjantów ze środków finansowych samorządu terytorialnego. Gmina 
Koluszki na wyżej wskazany cel przeznaczyła 25 000,00 zł, gmina Tuszyn przeznaczyła 
20 000,00 zł, gmina Andrespol 7 000,00 zł, a gmina Nowosolna 10 000,00 zł. 
Dzięki temu w 2021 roku odbyło się 114 służb ponadnormatywnych: 

1) Koluszki - 51 
2) Tuszyn – 34 
3) Nowosolna - 17 
4) Andrespol – 12 

 
Ponadto w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Komenda 

Powiatowa Policji w 2021 roku kontynuowała porozumienia w sprawie pokrycia kosztów 
utrzymania dodatkowych etatów policyjnych (koszt utrzymania I etatu w skali roku to kwota 
ok. 65 000,00 zł). 
- Gmina Rzgów - 2 etaty, 
- Gmina Andrespol - 3 etaty. 
 

Mając na względzie bezpieczeństwo na obszarach kolejowych oraz realizację zadań, 
jakie wynikają z planu zabezpieczenia tych obszarów na terenie działania Komendy 
Powiatowej Policji w 2021 roku kontynuowano współpracę z SOK (Strażą Ochrony Kolei)  
w Koluszkach. Współpraca ta opierała się na zapewnieniu bezpieczeństwa w środkach 
komunikacji publicznej, gdzie odbywają się łączone patrole rajdujące w pociągach. Działania 
takie mają na celu poprawę bezpieczeństwa w pociągach, przeciwdziałanie kradzieżom 
kieszonkowym oraz niszczeniu mienia kolejowego. Wspólne działania prowadzono również, 
na terenach kolejowych (na dworcach, bocznicach, itp.) i zmierzały one do wykrycia 
przypadków łamania prawa, a także działań operacyjno – prewencyjnych, mających na celu 
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wyeliminowanie procederów kradzieży paliwa z wagonów typu cysterna na terenie stacji 
Koluszki.  

Ponadto Komenda Powiatowa Policji współpracowała ze Strażą Miejską funkcjonującą 
przy Urzędzie Miasta w Tuszynie. Współpraca z funkcjonariuszami SM polegała na wymianie 
informacji o zagrożeniach, wspólnym planowaniu służb, podczas których funkcjonariusze mieli 
za zadanie kontrolować osoby przebywające na kwarantannie. Należy wspomnieć również  
o funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB), która służy  
do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Ponadto 
istnieje możliwość zgłoszenia poprzez naniesienie na mapę zaobserwowanych zagrożeń. 
KMZB zweryfikuje informację i wywoła odpowiednią reakcję Policji. W 2021 roku 
na KMZB naniesionych zostało 1466 zagrożeń, 1259 w ruchu drogowym. Z naniesionych 
zagrożeń potwierdzonych było 85, 281 w ruchu drogowym. Największą liczbę zgłaszanych  
i nanoszonych zagrożeń na KMZB ma: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, 
dzikie wysypiska śmieci oraz przekroczenie prędkości. 

 

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

Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego 

Wykonując statutowe działania policji, a jednocześnie realizując założenia celów 
strategicznych i operacyjnych „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2015 - 2020 w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w Komendzie Powiatowej 
Policji powiatu łódzkiego wschodniego oraz podległych komisariatach wszczęto 1072 
postępowania przygotowawcze, w tym: 
- w Koluszkach - 569 postępowań (rok 2020 - 604), 
- KP Tuszyn - 256 (rok 2020 - 258), 
- KP Rzgów - 247 (rok 2020 - 238).  

Dynamika w tym zakresie wyniosła 97%, czyli 28 postępowań mniej 
niż w 2020 roku. Stwierdzono 1179 przestępstw, z czego 629 odnotowano na terenie podległym 
KPP w Koluszkach, 342 na terenie KP Tuszyn, a pozostałych 208 przestępstw  
na terenie KP Rzgów.  

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego 2020 roku nastąpił spadek 
stwierdzonych przestępstw o 161, a wskaźnik dynamiki przestępstw stwierdzonych wyniósł 
87,99 %. 
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W poszczególnych kategoriach dynamika przestępstw stwierdzonych na terenie 
Powiatu przedstawiała się następująco: 

 
Kategoria Dynamika Wykrywalność 

kradzież rzeczy cudzej 103% 40% (+3) 

kradzież z włamaniem 79% 56% (+2) 

kradzież pojazdów 91% 15% (+2) 

uszkodzenie mienia 118% 35% (-9) 

bójka i pobicie 120% 100% (0) 

uszczerbek na zdrowiu 90% 100% (0) 
 

  W 2021 roku w związku z przestępczością narkotykową na terenie działania Komendy 
Powitowej Policji wszczęto 30 postępowań przygotowawczych, a zatrzymano  
29 podejrzanych, tj. o 7 mniej niż w roku 2020. Zatrzymano także kilkanaście osób, które 
posiadały przy sobie środki odurzające w ilości około od  1 do 3 gram amfetaminy  
lub marihuany. Wzorem lat ubiegłych prowadzone były działania prewencyjne w zakresie 
zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich pod nazwą „NIELAT”.  
Działanie te były ukierunkowane na przeciwdziałanie zagrożeniom oraz ujawnianie 
przypadków dotyczących naruszania prawa: obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu  
i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do uzależnień.  

 
 

Zadanie 
II.1.5 

Skuteczne zarządzanie kryzysowe w sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa publicznego 

Powiat, 
Policja, PSP, 

OSP 
 

W celu realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym tworzone są centra 
zarządzania kryzysowego. Stanowią one główny punkt koordynacyjny i ośrodek łączności 
ze służbami ratowniczymi oraz komunalnymi, które w sytuacjach kryzysowych uczestniczą 
w akcjach ratowniczych. Ważną funkcją centrów jest zapewnienie skutecznego przepływu 
informacji w celu odpowiednio wczesnego alarmowania ludności.  

W związku z koniecznością realizacji powyższych zadań w ramach struktury Starostwa 
Powiatowego w Łodzi funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.  
W 2021 roku pracownicy PCZK przyjęli 58 zgłoszeń dotyczących zagrożeń występujących  
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego  
w 2021 roku realizowało działania głównie w dwóch obszarach. Przede wszystkim realizowane 
były działania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19. 

Podobnie, jak w roku poprzednim dystrybuowano środki ochrony osobistej.  
Powiat Łódzki Wschodni przekazał środki ochrony osobistej przeznaczone do walki  
z COVID-19 do Domów Pomocy Społecznej. Były to m.in. zestawy ochronne, w skład których 
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wchodzą maseczki ochronne FFP2 i FFP3, specjalistyczne kombinezony ochronne, nakładki 
na obuwie oraz gogle. Przekazano również płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni. Materiały 
zostały przekazane w celu zapewnienia bezpośredniej ochrony mieszkańców i pracowników 
Domów Pomocy Społecznej. 

Dystrybuowano płyn do dezynfekcji przeznaczony do walki z COVID-19, który został 
przekazany przez Wojewodę Łódzkiego dla szkół, placówek oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Łódzki Wschodni oraz domów pomocy społecznej z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego. Płyny zostały dostarczone do siedziby Starostwa Powiatowego w Łodzi przez 
Wojska Obrony Terytorialnej. Pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
zajęli się rozładunkiem i podziałem środków na ww. jednostki.  

Prowadzono również dystrybucje środków ochrony osobistej przekazanych przez 
Agencję Rezerw Materiałowych do punktów podstawowej opieki zdrowotnej. Były to maseczki 
ochronne, gogle ochronne, rękawiczki nitrylowe, fartuchy oraz płyny. Materiały w ilości kilku 
palet zgromadzono w magazynie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Koluszkach skąd zostały przekazane bezpośrednio do POZ.  

W związku z wprowadzeniem w ramach Narodowego Programu Szczepień organizacji 
Punktów Szczepień Powszechnych, Wojewoda Łódzki zwrócił się z wnioskiem do Starosty 
Łódzkiego Wschodniego o utworzenie na terenie powiatu łódzkiego wschodniego co najmniej 
dwóch punktów szczepień w dwóch możliwych wariantach: 
− punkt prowadzony przez populacyjny punkt szczepień, 
− punkt zorganizowany i prowadzony przez samorząd we współpracy z wybranym podmiotem 

prowadzącym działalność leczniczą.  
Określona została ilość dziennych szczepień w ilości minimum 670, a na wykonanie zadania 
wyznaczony został termin do dnia 2 kwietnia 2021 r.  

Po przeprowadzonej analizie ilości osób szczepionych na terenie powiatu  
we wszystkich 11 populacyjnych punktach szczepień, która gwarantowała wyszczepialność  
na poziomie zaproponowanym przez Wojewodę Łódzkiego, podjęto decyzję o utworzeniu 
dwóch powszechnych punktów szczepień w oparciu o już funkcjonujący punkt populacyjny 
(Centrum Medyczne MED-KOL w Koluszkach, Samorządowa Przychodnia Zdrowia  
w Tuszynie). Ostatecznie z uwagi na malejące zainteresowanie wstrzymano funkcjonowanie 
powszechnych punktów szczepień.  

Obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki w 2021 roku wynikał  
z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Starosta Łódzki Wschodni  
na podstawie rozporządzenia wydał Zarządzenie, w którym zobowiązał pracowników 
Starostwa Powiatowego w Łodzi do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki  
na stanowiskach pracy, jeżeli w pomieszczeniach przebywa więcej niż jedna osoba, podczas 
bezpośredniej obsługi interesanta, w przypadku korzystania z przestrzeni wspólnej w budynku 
oraz podczas kontaktów z innymi pracownikami poza swoim stanowiskiem pracy. Pracownicy 
Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa na bieżąco zaopatrywali pracowników 
Starostwa Powiatowego w zakupione maseczki.  

W dniu 19 czerwca 2021 r. na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego Powiatowy 
Lekarz Weterynarii w Łodzi wskazał ognisko choroby zakaźnej zwierząt afrykańskiego 
pomoru świń (ASF) w gospodarstwie w Kruszowie, gm. Tuszyn.  
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W związku z zaistniałą sytuacją w dniu 20 czerwca 2021 r. Starosta Łódzki Wschodni 
zwołał  posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w którym udział wzięli 
Starosta Łódzki Wschodni, przedstawiciele Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, Urzędu Miasta Tuszyn, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi, 
Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego oraz Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie spotkania poczyniono szereg ustaleń związanych  
z koniecznością szybkiego reagowania w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową.  

W celu wykluczenia możliwości rozprzestrzeniania się choroby jednym z działań 
zapobiegawczych jest zbadanie możliwości zarażenia dzików na terenach leśnych w okolicy 
gospodarstwa na którym wystąpiło ognisko ASF. W tym celu zarządzono poszukiwania 
padłych dzików na obszarach gminy Tuszyn – kompleks leśny w miejscowości Żeromin 
oraz kompleks leśny w miejscowości Szczukwin.  

W dniu 26 czerwca 2021 r. odbyła się odprawa służb zaangażowanych w poszukiwania 
w trakcie której przekazano uczestnikom ustalenia dotyczące prowadzonej akcji, w tym 
lokalizacji punktów dekontaminacji zarówno w Żerominie jak i w Szczukwinie.  

Dla osób biorących udział w poszukiwaniach Powiat Łódzki Wschodni zapewnił ciepły 
posiłek oraz wodę. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne rozstawiono namioty, które 
odpowiednio wyposażono.  

W poszukiwaniach wzięło udział 46 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, 
przedstawiciele kół łowieckich, pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz przedstawiciele służb 
Weterynaryjnych. Przeszukano łącznie ponad 1100 hektarów lasów. W wyniku 
przeprowadzonych poszukiwań nie odnaleziono padłych dzików. 

Na podstawie Rozporządzenia Nr 12/2021 Wojewody Łódzkiego w sprawie zwalczania 
afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa łódzkiego określone zostały obszary 
zapowietrzone oraz zagrożone. Wyłączono z ruchu drogę powiatowa nr 3313E - ul. Wolborska 
m. Kruszów na odcinku od DK12 do granic gm. Tuszyn od strony powiatu piotrkowskiego.  

Na podstawie Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1090 z dnia  
2 lipca 2021 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 
ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, na terenie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego wprowadzono strefy czerwone i niebieskie. Gminy Tuszyn, Rzgów 
i Brójce znalazły się strefie czerwonej, natomiast pozostałe Gminy Andrespol, Koluszki, 
Nowosolna w strefie niebieskiej.  

W celu analizy zagrożeń bezpieczeństwa publicznego oraz w celu realizacji zadań 
Starosty Łódzkiego Wschodniego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, 
inspekcjami i strażami, na podstawie art. 38 a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym działa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim 
Wschodnim.  

W 2021 roku odbyły się dwa posiedzenia Komisji: 
1) W dniu 7 maja 2021 r. Komisja rozpatrzyła sprawozdania z działalności za 2020 rok 

złożone przez Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego, Komendan
ta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą  
w Koluszkach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi,  Powiatowego 
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Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu łódzkiego wschodniego. Dokonano również 
oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej z uwzględnieniem ogłoszonego stanu 
epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej (zakażenia wirusem SARS-COV-2 na terenie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego), zagrożenia innymi chorobami zakaźnymi.  

Przedstawiono także informację na temat realizacji „Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014-2020” za 2020 rok 
oraz realizacji w 2020r. zadań wpisanych w „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości 
oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018-2023 dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego” 

2) W dniu 9 grudnia 2021 r. Komisja rozpatrzyła sprawozdanie z działalności pracy 
Inspekcji Weterynaryjnej wykonywanej przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi  
za rok 2020. 

Komisja zapoznała się również z informacją:  
1) o stanie dróg powiatowych; 
2) o stanie bezrobocia w Powiecie Łódzkim Wschodnim w roku 2021 w związku  

z zaistniałą sytuacją epidemiczną w Rzeczpospolitej Polskiej wywołaną 
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2; 

3) o sytuacji weterynaryjnej i zagrożeniach chorobami zakaźnymi zwierząt na terenie  
4) o zagrożeniach dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli  

na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
Komisja przyjęła stosowną uchwałę dotyczącą pozytywnej opinii Komisji w sprawie 

projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok w części dotyczącej porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego 

 
W ramach skutecznego zarządzania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa publicznego 

Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego przeprowadziła ćwiczenia 
sztabowo – dowódcze mające na celu integracją i koordynację działań poszczególnych służb 
ratowniczych i policji. Przeprowadzone ćwiczenia miały za zadanie wykonywanie 
postawionych działań, aż do osiągnięcia pożądanego stopnia ich opanowania, dotyczących: 
zbierania, studiowania i analizowania danych, kalkulacji i sposobów użycia sił, współdziałania 
i zabezpieczenia działań, doskonalenie umiejętności kadry w dziedzinie organizacji  
i prowadzenia działań oraz zgrywanie działalności zespołu w toku wykonywania zadań, 
sprawdzenie stopnia przygotowania do pracy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, 
sprawdzenia przyjętych procedur postępowania, obiegu i wymiany informacji z innymi 
służbami oraz realizację ustawowych zadań podczas działań. 
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Zadanie II 1.6 
 
Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Powiecie 
 

PSP,OSP 

 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 

Dbając o wysoki standard przygotowania strażaków ratowników OSP do bezpośredniego 
udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych Komenda Powiatowa przeprowadziła w roku 
2021 dwa szkolenia podstawowe strażaków ratowników OSP, które ukończyło 78 strażaków, 
dwa szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP (dowódców)  
– 38 strażaków, jedno szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP  
– 38 strażaków oraz szkolenie naczelników, w którym udział wzięło 9 strażaków. 

W 2021 roku przeprowadzono 22 inspekcje gotowości operacyjnej jednostek OSP 
 w KSRG (IGO). W trakcie tych kontroli zwracano uwagę na: sprawność i konserwację sprzętu 
silnikowego, aktualność badań technicznych pojazdów samochodowych, posiadanie uprawnień 
do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych przez kierowców, aktualnych badań lekarskich 
członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo gaśniczych, 
wyposażenie jednostek w sprzęt pożarniczy, sprawność środków łączności  
i alarmowania, stan pomieszczeń garażowych. Wszystkie przeprowadzone inspekcje 
zakończyły się oceną pozytywną, a średnia uzyskanych ocen wyniosła 4,91.  

Dodatkowo Komenda Powiatowa przeprowadziła cztery wideokonferencje  
o następującej tematyce: 
- zasady i procedury bezpieczeństwa dotyczące  COVID – 19, 
- zasady dowożenia na szczepienie i rozwożenie ulotek po miejscowościach, 
- zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy dojazdach do akcji , 
- realizacja i taktyka działań miejscowych zagrożeń- wybrane zagadnienia., 
- plany szkoleń i ćwiczeń na 2021 rok, 
- samochody i sprzęt dla OSP, 
- dotacje OSP – nowy SOD, 
- zasady bhp podczas przygotowania się do wyjazdu, dojazdu do miejsca zdarzenia, w tym 
zasady zachowania się w kabinie pojazdu, zapięcia pasów bezpieczeństwa, 
- plany Szkoleniowe na 2022, 
- analiza błędów popełnionych podczas akcji ratowniczo – gaśniczych oraz wnioski w tym 
zakresie. 

W wideokonferencjach brali udział przedstawiciele jednostek OSP, Zarządu 
powiatowego ZOSPRP, władz samorządowych. 

Jednostkom OSP przekazano dwa samochody operacyjne (OSP Stare Skoszewy  
i OSP Kalino) oraz nożyco-rozpieracz - OSP Przyłęk Duży. OSP. Jednostki OSP zakupiły 
łącznie w roku 2021 sześć nowych samochodów pożarniczych (OSP Długie, OSP Koluszki, 
OSP Gałków Duży, OSP Pałczew, OSP Romanów. OSP Stara Gadka) oraz pozyskały trzy 
używane (OSP Kurowic, OSP Justynów, OSP Wodzinek). 
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Zostały zakupione przez jednostki OSP ubrania specjalne, hełmy strażackie, buty 
strażackie, kominiarki, rękawice specjalne, aparaty powietrzne. Zakupiono tor przeszkód  
dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Koluszki.  

 

Cel operacyjny 
II.2 Promocja i ochrona zdrowia 

Zadanie II.2.1 
Promowanie realizacji programów wynikających 
z Narodowego Programu Zdrowia (akcje 
informacyjne i szkolenia) 

JST (Powiat, 
Gminy) 

 Powiat Łódzki Wschodni promując realizację programów wynikających  
z Narodowego Zdrowia Programu Zdrowia prowadził w 2021 roku następujące działania: 

1) na bieżąco zamieszczał na stronie internetowej Starostwa, w zakładce „Aktualności”, 
informacje na temat działań podejmowanych przez inne podmioty zajmujące  
się promocją i ochroną zdrowia. W utworzonej na stronie internetowej zakładce  
„Profilaktyka zdrowotna” umieszczał informacje dla mieszkańców dotyczące badań 
profilaktycznych, zdrowego sposobu odżywiania i stylu życia oraz promocji zdrowia 
fizycznego i psychicznego; 

2) kontynuował współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice 
Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie Badawczym  
(SKN ONKOMA) przy realizacji ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka  
w edycji 2021/2022. Głównym celem adresowanego do uczniów szkół 
ponadpodstawowych oraz klas 7 i 8 szkoły podstawowej programu jest zwiększenie 
świadomości społecznej na temat czerniaka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej 
profilaktyki. W ramach programu został opracowany scenariusz zajęć lekcyjnych 
przeznaczonych do przeprowadzenia 1 godziny lekcyjnej w każdej klasie objętej 
programem wraz z całą obudową dydaktyczną – ulotka, plakat, materiały dla nauczyciela, 
filmy na temat samobadania skóry; 

3) realizował przyjęty Uchwałą nr XIII/127/2019 z dnia 24 października 2019 r. Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2019 – 2022. 

 
 Program jest dokumentem strategicznym w zakresie realizacji wszechstronnych działań 
na rzecz promocji zdrowia psychicznego, jego zachowania i utrzymania na każdym etapie życia 
człowieka. W 2021 r. w trakcie realizacji Programu kładziono nacisk zarówno na bezpośrednią 
pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi jak i kształtowanie (szkoły i placówki 
oświatowe) zachowań prospołecznych, empatycznych oraz postaw tolerancji i integracji 
społecznej. W zakresie pomocy bytowej i mieszkaniowej Powiat świadczył pomoc przede 
wszystkim poprzez prowadzenie dwóch Domów Pomocy Społecznej: w Lisowicach  
i w Wiśniowej Górze. Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizował 
również funkcjonujący na terenie Powiatu Warsztat Terapii Zajęciowej, prowadzony przez 
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Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Koluszkach oraz Dzienny 
Dom Pomocy znajdujący się w Wiśniowej Górze. 

 Udzielana była pomoc w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej, działającego przy 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.  

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach 
 
W celu realizacji tego zadania Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach 

przeprowadziła następujące działania: 
1) 6 zajęć warsztatowych pn.: „Zaburzenia depresyjne”, w których wzięło udział 98 osób; 
2) umieszczenie na stronie internetowej Poradni rekomendacji pn.: „Depresja – rekomendacje 

postępowania w zakresie zapobiegania, wykrywania i leczenia depresji”; 
3) 2 prelekcje dla nauczycieli i rodziców pn.: „Funkcjonowanie społeczne dziecka  

z autyzmem”, w których wzięło udział 20 osób; 
4) 1 szkolenie dla nauczycieli pn.: „Uczeń z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją”,  

w którym wzięło udział 35 osób; 
5) 1 szkolenie dla nauczycieli pn.: „Analiza funkcjonalna zachowań trudnych i relacji 

społecznych ucznia z niepełnosprawnością”, w którym wzięły udział 43 osoby; 
6) 1 szkolenie dla nauczycieli pn.: „Seksualność dzieci – okres przedszkolny”, w którym 

wzięło udział 10 osób; 
7) 1 szkolenie dla nauczycieli pn.: „Tożsamość seksualna – wyzwania seksualne nastolatków”, 

w którym wzięły udział 42 osoby. 
 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 
 

PSSE w Łodzi w 2021 roku podejmowała następujące działania: 
1) Realizacja zadań wynikających z Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia 

Tytoniu w Polsce: Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół 
nas” oraz „Światowy Dzień Bez Tytoniu”, „Bieg po zdrowie”. 

Cel prowadzonych działań: 
- ukazanie związku pomiędzy paleniem tytoniu i występowaniem chorób układu krążenia, 
- wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne 
osoby palą przy nich papierosy, 
- zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnejm nauczycieli oraz opiekunów, 
- edukacja osób palących, aby nie palili papierosów w miejscach objętych zakazem palenia. 

Działania podjęte przez PSSE: 
- 1 zadeklarowany udział placówki w „Czyste powietrze wokół nas” na rok szkolny 2021/2022, 
- 1 zadeklarowany udział placówki  w „Bieg po zdrowie” na rok szkolny 2021/2022,  
- 2 umieszczenia informacji na profilu Facebook PSSE w Łodzi. 
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2) Realizacja zadań w zakresie kształtowania postaw i zachowań zdrowotnych dotyczących 
prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w oparciu o założenia programu 
edukacyjnego „Trzymaj formę”. 

Celem prowadzonych działań była edukacja w zakresie trwałego kształtowania 
prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin przez promocję zasad 
aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.  

Działania podjęte przez PSSE: 
- 2 zdeklarowane udziały placówek na rok szkolny 2021/2022 

 
3) Realizacja zadań w zakresie zwiększania świadomości i wiedzy na temat rolnictwa 

ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. 
Program edukacyjny „Skąd się biorą produkty ekologiczne”. 
 

Celem prowadzonych działań było: 
- zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, 
- kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych, 
- propagowanie zdrowego stylu życia, 
- zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno - żywieniowych 
Działania podjęte przez PSSE: 
- udział 25 dzieci z 1 placówki. 
 
4) Realizacja zadań w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych. Realizacja 

„Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV. 
 

Celem prowadzonych działań była promocja edukacji na temat HIV/AIDS oraz chorób 
przenoszonych drogą płciową. Zachęcano również do wykonywania badań w kierunku HIV 
oraz upowszechniano informacje o sposobach ryzyka zakażenia. 
Działania podjęte przez PSSE: 

- 14 umieszczeń informacji na profilu Facebook PSSE w Łodzi. 
 
5) Interwencja nieprogramowa „Kampania #SZCZEPIMYSIĘ”. 

 
Celem prowadzonych działań było informowanie o szczepieniach ochronnych i profilaktyce 
COVID-19 
Działania podjęte przez PSSE: 
- umieszczenie na profilu Facebook PSSE w Łodzi 420 informacji. 
 
Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach 
 
Działania Zespołu Szkół nr 2 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania: 

1) edukacja zdrowotna. Poprawa sposobu żywienia i stanu odżywania oraz aktywności 
fizycznej społeczeństwa. Współpraca z pielęgniarką szkolną; 
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2) 3 zajęcia edukacyjno – informacyjne w ramach realizacji Kampanii pn.: „Znamię! Znam 
je?”, w których wzięło udział 92 uczniów; 

3) 3 spotkania edukacyjno – doradcze – indywidualne konsultacje „Zasady zdrowego 
odżywiania – korzyści płynące dla prawidłowego rozwoju wynikające ze stosowania 
zbilansowanej diety”. W spotkaniach wzięło udział 68 uczniów; 

4) kampania informacyjna w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki  
z Depresją 23.02.2021 r.; 

5) zajęcia psychoedukacyjne realizowane przy współpracy z Fundacją SPUNK w ramach 
zadania publicznego „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą 
płciową, w tym HIV”. W zajęciach wzięło udział 22 uczniów; 

6) 3 zajęcia psychoedukacyjne z zakresu ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka 
HIV/AIDS. W spotkaniach wzięło udział 68 uczniów; 

7) 3 zajęcia psychoedukacyjne z zakresu ochrony i promocji zdrowia – Kryzys psychiczny 
– „Nie poddawaj się! – przezwyciężysz kryzys”. W zajęciach wzięło udział 68 uczniów. 

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 
 

Liceum uczestniczyło w realizacji Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka 
w edycji 2021/2022 we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym ONKOMA przy Klinice 
Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej – 
Curie w Warszawie oraz w Programie edukacyjno- profilaktycznym w zakresie próchnicy 
zębów dla młodzieży „ Zęby na lux- program profilaktyki próchnicy”. Realizacja tych 
programów profilaktycznych polegała na: 
- przeprowadzaniu lekcji  oraz warsztatów edukacyjnych dla uczniów liceum przez 

nauczycieli biologii, przyrody oraz wychowawców w ramach prowadzonych zajęć; 
- organizowaniu spotkań ze specjalistami z zakresu profilaktyki nowotworowej  

oraz stomatologicznej ( zajęcia w formie zdalnej); 
- przekazaniu uczniom przesłanych materiałów edukacyjnych. 

 

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

 
Nadrzędnym celem w 2021 roku, w związku ze stanem epidemii spowodowanej 

wirusem SARS-COV-2, było zachowanie właściwych zabezpieczeń sanitarno-
epidemiologicznych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego.Wprowadzono zaostrzone rygory sanitarne, opracowano zasady postępowania  
w tym okresie czasu, zakupiono i stosowano odpowiednio w jednostkach niezbędne środki 
ochrony osobistej – płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawiczki jednorazowe, maseczki 
ochronne, fartuchy ochronne, przyłbice i inne produkty mające na celu właściwe 
zabezpieczenie sanitarno – epidemiologiczne. 

Praca jednostek odbywała się zgodnie z wytycznymi, które były na bieżąco 
nowelizowane w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 
 
1) Kontrola stanu sanitarno-technicznego i higienicznego placówek oświatowo-

wychowawczych. 
Celem prowadzonych działań było zapewnienie właściwych warunków sanitarno – 
higienicznych w placówkach oświatowych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży. 

Działania podjęte przez PSSE: 
- 16 kontroli stanu sanitarno – technicznego i higienicznego w placówkach oświatowo – 

wychowawczych i wypoczynku zimowego. 
- Prowadzenie działań związanych z monitorowaniem i zapobieganiem 

rozprzestrzeniania się epidemii SARS-CoV-2 
 

Łącznie w celu realizacji tego zadania objęto działaniem 814 osób. 

Państwowy Inspektorat Weterynarii 
 

Prowadzony był stały monitoring chorób zwierząt, mający na celu zabezpieczenie 
terenu powiatu łódzkiego wschodniego w aspekcie: 
- zwalczania wścieklizny; 
- zwalczania gruźlicy, białaczki i brucelozy bydła; 
- zwalczania pryszczycy; 
- zwalczania choroby niebieskiego języka; 
- zwalczania afrykańskiego i klasycznego pomoru świń; 
- wysoce zjadliwej grypy ptaków; 
- Salmonelli. 
 

W dniu 27 października 2021 r. zorganizowano ćwiczenia terenowe obrony cywilnej  
w zakresie postępowania w gospodarstwie z podejrzeniem wybuchu ASF. 
 

Powyższe przekłada się pośrednio lub bezpośrednio na zagrożenie zdrowia ludzi. 
 
Domy Pomocy Społecznej w Powiecie Łódzkim Wschodnim 
 

W okresie sprawozdawczym na podstawie umów zawartych pomiędzy Narodowym 
Funduszem Zdrowia – Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim w Łodzi a Powiatem Łódzkim 
Wschodnim o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014 – 2020 na realizację przez Domy Pomocy Społecznej w Lisowicach i Wiśniowej Górze 
projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 
personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 
pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, dokonano zwiększenia planu 
dochodów i wydatków o kwotę 53 292,48 zł. 
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W ramach projektu, który został zrealizowany w całości wydatkowano kwotę  
53 292,48 zł na wypłatę dodatków do wynagrodzeń osób pracujących bezpośrednio  
z mieszkńcami domów pomocy społecznej. 

Poniesione zostały nakłady w 2021 r. przez: 
− Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 28 918,13 zł; 
− Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 24 374,05 zł. 

Powiat Łódzki Wschodni w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych otrzymał dotację w wysokości 100 000,00 zł w związku z ogłoszonym 
stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV 2. Środki te zostały przeznaczone przez 
DPSy na zakup m. in. bielizny osobistej dla mieszkańców, ręczników, kocy, stacji  
do dezynfekcji rąk i mat dezynfekcyjnych. 
 

Cel operacyjny II.3 Wzmocnienie polityki rodzinnej  

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dla 4 usamodzielniających  
się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze pochodzących  
z Powiatu Łódzkiego Wschodniego przyznano świadczenie pieniężne z tytułu kontynuacji 
nauki, usamodzielnienia oraz zagospodarowania w łącznej wysokości 17 315,73 zł. 

Wydatki Powiatu ponoszone za umieszczenie średniorocznie 6 dzieci w placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych (na dzień 31.12.2021 r. 5 dzieci w placówkach) na terenie 
innego Powiatu pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, wynosiły 
340 356,68 zł. 

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiat 
otrzymał dochody z Gmin (Gmina Andrespol 27 314,94 zł, Gmina Nowosolna – 36 205,20 zł, 
Gmina Tuszyn 6 862,55 zł) pochodzenia dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy 
zastępczej w łącznej wysokości 70 382,69 zł. 

Plan w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze wynosił kwotę 4 246 840,69 zł, z czego 
wykonanie wyniosło 4 125 847,79 zł 

Kwota 2 209 924,58 zł (w tym wkład własny „WISIENKA = C.D” w kwocie 
173 828,61 zł) przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem pokryła wydatki 
na: 
1) bieżące świadczenia na utrzymanie w rodzinnej pieczy zastępczej – 1 885 562,35 zł (w tym 

wkład własny „WISIENKA = C.D” w kwocie 173 828,61 zł), 
2) dodatki z tytułu niepełnosprawności – 42 008,94 zł, 
3) jednorazowe świadczenie w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 

– 40 225,40 zł, 
4) pomoc losowa – 16 006,15 zł, 
5) wypoczynek letni – 6 700,00 zł, 
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6) świadczenie na utrzymanie lokalu w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka 
– 88 057,18 zł, 

7) środki finansowe na nieprzewidziane koszty funkcjonowania dla rodzinnych domów 
dziecka – 16 000,00 zł, 

8) świadczenie na pokrycie kosztów niezbędnego remontu domu jednorodzinnego 
 dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzących rodzinne domy dziecka 
 – 27 400,00 zł, 

9) świadczenia przeznaczone dla wychowanków na usamodzielnienie, pomoc rzeczową 
i kontynuację naukę – 87 964,56 zł, 

10) dodatek wychowawczy - plan dotacji przeznaczony na dodatek wychowawczy i obsługę 
1% wynosił 855 173,00 zł; wypłacono 1 713 dodatków wychowawczych w wysokości 
miesięcznej 500,00 zł. na łączną kwotę 837 472,89 zł (kwota dodatku zostaje zmniejszona 
za niepełny miesiąc); koszty obsługi Programu (dodatek specjalny dla trzech pracowników) 
wyniosły ogółem 8 378,74 zł. Razem wydatkowano kwotę 845 851,63 zł, 

 
Dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów opieki i wychowania średniorocznie  

dla 23 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego umieszczonych  
w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zostały przekazane w wysokości 
400 081,21 zł. 

W okresie 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego w rodzinach zastępczych było umieszczonych 59 dzieci, za które Powiat otrzymał 
dochody w łącznej kwocie 953 749,12 zł. 

Za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, Gminy pochodzenia: Tuszyn, 
Andrespol, Koluszki, Nowosolna, Brójce, Rzgów pokrywały część kosztów opieki  
i wychowania w wysokości zależnej od okresu pobytu w pieczy zastępczej. Łącznie Powiat 
otrzymał z tego tytułu kwotę 681 593,05 zł. 

W Powiecie Łódzkim Wschodnim liczba rodzin zastępczych według stanu na dzień 
31 grudnia 2021 r. wynosiła 100 rodzin.  

W ciągu roku sądy rodzinne ustanowiły 9 nowych rodzin zastępczych, 22 rodziny 
zostały rozwiązane, pięcioro dzieci powróciło pod opiekę rodziców biologicznych, dwoje 
dzieci zostało przysposobionych, siedemnastu wychowanków usamodzielniło się opuszczając 
rodziny zastępcze. Łącznie w 2021 r. umieszczonych zostało 21 dzieci, z tego  
19 wychowanków umieszczono po raz pierwszy w pieczy zastępczej.  
Struktura rodzin zastępczych na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiała się następująco: 

a) rodziny zawodowe - 6; liczba dzieci – 16, w tym 1 pełnoletni wychowanek, 
b) rodzinny dom dziecka - 4; liczba dzieci – 31, w tym 2 pełnoletnich wychowanków, 
c) rodziny niezawodowe – 32; liczba dzieci – 38, w tym 11 pełnoletnich wychowanków, 
d) rodziny spokrewnione – 58; liczba dzieci 76, w tym 10 pełnoletnich wychowanków;  

Łącznie 100 rodzin zastępczych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni zapewniało 
opiekę i wychowanie 161 wychowankom (w tym 24 pełnoletnim). Z tego 102 dzieci pochodzi 
z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i 59 dzieci spoza Powiatu. 
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Zadanie 
II.3.2 

Pomoc rodzinom biologicznym, zastępczym i 
wychowankom usamodzielniającym się 

JST, PCPR, 
(Powiat Gminy) 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

Funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Łódzkim Wschodnim 
pełni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Bezpośrednim realizatorem zadań związanych z organizacją zastępczych form opieki 
nad dziećmi pozbawionymi opieki i wychowania ze strony rodziców biologicznych jest – 
powołany przez Dyrektora PCPR – zespół do spraw pieczy zastępczej i nadzorujący pracę 
zespołu koordynator zespołu. 

 
Do zadań zespołu ds. pieczy zastępczej w 2021 roku należało:  

1) Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 
niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

W roku 2021 propagowana była idea rodzicielstwa zastępczego (poprzez plakaty  
i ogłoszenia, a także bezpośrednie spotkania z kandydatami). Efektem tych działań było 
zwiększone zainteresowanie pieczą zastępczą mieszkańców Powiatu.  

W roku 2021 udało się pozyskać w drodze naboru 8 kandydatów (3 małżeństwa)  
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Z uwagi na fakt, iż jedni kandydaci 
zgłosili się w listopadzie 2021 r. szkolenie rozpoczną w lutym 2022 r. Pozostałe osoby 
ukończyły szkolenie i otrzymały kwalifikację do pełnienia rodziny zastępczej niezawodowej.  

Zgodnie z art. 43 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przed 
skierowaniem kandydatów na szkolenie przygotowujące do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej, dokonano analizy sytuacji rodzinnej, materialnej i osobistej kandydatów 
sprawdzając spełnianie takich warunków, jak np. brak przeciwwskazań zdrowotnych, brak 
ograniczeń w wypełnianiu władzy rodzicielskiej, niekaralność, posiadanie odpowiednich 
warunków mieszkaniowych itp. Wszystkie zgłaszające się osoby spełniały powyższe wymogi.  

2) Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  
oraz wydawanie zaświadczeń zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia i opinię.  

Przeszkoleni kandydaci zostali zakwalifikowani do pełnienia funkcji niezawodowej 
rodziny zastępczej. Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego wydane zostały, 
na wniosek kandydatów, zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, zaświadczenia kwalifikacyjne, potwierdzające spełnianie 
warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (świadectwo ukończenia szkolenia, opinia 
psychologiczna, opinia pracownika socjalnego potwierdzająca spełnianie warunków 
określonych w art. 42 ust. 1 – 3 ww. ustawy).  

 

3) Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

W roku 2021 przeszkolone zostały 3 rodziny (6 osób), które uzyskały świadectwo 
ukończenia szkolenia PRIDE lub RODZINA. Szkolenie prowadzone było przez trenerów 
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z Ośrodka Rodzin Zastępczych TRAD „Szansa” w Łodzi zgodnie z umowami, zawartymi  
na podstawie art. 43 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej pomiędzy PCPR w Łodzi a Oddziałem Terenowym TRAD w Łodzi. 

4) Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń 
mających na celu podnoszenie kwalifikacji z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych 
rodzin. 

Z uwagi na pandemię COVID-19 w 2021 r. odbyło się jedno szkolenie kierowane  
do zawodowych rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Tematyka 
szkolenia oddawała aktualne problemy występujące w rodzinach – „Znaczenie więzi z rodziną 
biologiczną w życiu dziecka. Współpraca z rodziną podopiecznego”. Szkolenie odbyło się 
12 października 2021 r. prowadzone było przez psychologa z Ośrodka Rodzin Zastępczych 
TRAD „Szansa” w Łodzi. Uczestniczyło w nim 7 osób.  

5) Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, 
w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych. 

Pomoc rodzinom zapewnia 2 psychologów, którzy oferują stałą współpracę, jak również 
doraźne wsparcie. W przypadku trudności wykraczających poza kompetencje zatrudnionych 
specjalistów dla rodzin zastępczych poszukiwana jest pomoc w innych instytucjach.  

Obecnie osoby chętne uczestniczą również w terapii zapewnianej  
w ramach projektu „WISIENKA CD”.   

6) Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy 
wolontariuszy.  

Funkcjonujące w Powiecie rodziny zastępcze nie korzystały z pomocy wolontariuszy. 

7) Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, 
sądami rodzinnymi, kuratorami sądowymi, szkołami, przedszkolami, poradniami 
pedagogiczno-psychologicznymi. 

W celu zapewnienia właściwej opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców 
biologicznych Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Łódzkim Wschodnim 
systematycznie współpracował ze środowiskiem lokalnym: sześcioma ośrodkami pomocy 
społecznej, czterema sądami rodzinnymi, przedszkolami, szkołami podstawowymi  
oraz szkołami ponadpodstawowymi, do których uczęszczają dzieci przebywające w pieczy 
zastępczej, a także z organizacjami pozarządowymi, a także urzędami miast oraz urzędem 
pracy. Współpraca ta dotyczyła najczęściej następujących kwestii:  

- diagnozowania sytuacji rodzin biologicznych, w których często występują problemy 
 z alkoholem, bezrobocie, przemoc, problemy wychowawcze, niewydolność 
wychowawcza; 
W przypadku braku możliwości skutecznej pomocy ze strony asystentów rodzin, 

występowano z wnioskiem o pozbawienie władzy rodzicielskiej rodziców biologicznych,  
w 2021 roku złożono 7  tego typu wniosków.  

Współpraca z sądami dotyczyła także przekazywania sądom informacji o sytuacji dzieci 
przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, określenia zasadności dalszego pobytu  
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w pieczy bądź wskazania możliwości powrotu do rodziny biologicznej oraz przygotowywania 
opinii o kandydatach na rodzinę zastępczą (6 rodzin). W roku sprawozdawczym skierowano 
do sądów rodzinnych 291 takich informacji o dzieciach; 282 spośród nich zawierały opinię 
dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej. 

- podejmowania działań na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin naturalnych  
i ewentualnego powrotu dzieci do domu rodzinnego;  

– w tym zakresie największą rolę pełnić powinni asystenci rodzinni (pracownicy socjalni)  
w gminach. Ośrodki pomocy społecznej informują o trudnej sytuacji rodzin biologicznych 
najczęściej wtedy, kiedy jedyną formą pomocy dla dzieci jest konieczność zorganizowania 
opieki zastępczej. W takich przypadkach dzieci trafiają zwykle do pogotowia rodzinnego,  
a następnie sąd rodzinny wydaje postanowienie w sprawie dalszej opieki nad nimi.  
W roku 2021 do rodzin biologicznych powróciło 5 dzieci.  

- umożliwiania rodzinom biologicznym kontaktu z dziećmi przebywającymi w pieczy 
zastępczej;  
Ustalanie zasad kontaktów rodziny biologicznej z wychowankiem pieczy zastępczej jest 

zadaniem rodzica zastępczego, jednak z uwagi na częste konflikty stron, pracownicy  
Zespołu ds. pieczy zastępczej poprzez mediacje i nadzór wspomagają rodziców zastępczych  
w tej kwestii. Kontakty z rodziną biologiczną maja służyć podtrzymaniu więzi emocjonalnej,  
a przede wszystkim być zgodne z dobrem dziecka. W przypadku, gdy kontakty mogą wpływać 
negatywnie na stan psychiczny dziecka organizator informuje o tym sąd właściwy.  
W roku 2021 r. wystosowano 2 opinie o braku zasadności kontaktów.  

Kontakt z dziećmi utrzymywały 62 rodziny naturalne, nie wszystkie kontakty  
są regularne. 

- poprawy sytuacji szkolnej dzieci – w tym zakresie podejmowano współpracę  
ze szkołami uzyskując informacje o zachowaniu dziecka i postępach w nauce, a także 
wypełnianiu obowiązków opiekuńczo – wychowawczych przez rodziców zastępczych; 
Według opinii dyrektorów bądź pedagogów szkolnych dzieci z rodzin zastępczych 

funkcjonują w szkołach na przeciętnym poziomie. Zdarza się jednak, że mają trudności  
w nauce, wynikające głównie z zaniedbań środowiskowych, a czasami z deficytów 
rozwojowych. Występują także problemy wychowawcze. Poza nielicznymi przypadkami 
współpraca rodzin zastępczych i koordynatorów pieczy zastępczej ze szkołami układa się 
pozytywnie. 

- wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci i likwidowania zaburzeń zachowania 
wychowanków;  

– w tym celu współpracowano z rodzinami zastępczymi wskazując im możliwość podjęcia 
współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi bądź pośredniczono w uzyskaniu 
przez rodzinę wsparcia w zakresie likwidowania występujących u dziecka zaburzeń 
(42 przypadki).  
 
8) Zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, 

w szczególności w zakresie prawa rodzinnego. 
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Rodziny zastępcze mają możliwość korzystania z pomocy prawnej. W roku 
sprawozdawczym z konsultacji prawnych skorzystała 1 rodzina sprawująca pieczę zastępczą 
nad dziećmi. 

9) Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 
zastępczej. 

W roku 2021 na 26 posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka  
pod kątem zaspokojenia potrzeb, oceny jego rozwoju, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej 
dziecka, funkcjonowania w rodzinie zastępczej, w szkole, analizy stosowanych metod pracy  
z dzieckiem, zasadności dalszego pobytu w pieczy zastępczej. Łącznie dokonano 291 opinii  
(w przypadku dzieci w wieku do 3 lat podlegają oceną nie rzadziej niż co 3 miesiące, sytuacja 
starszych dzieci jest oceniana nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy). Po dokonaniu oceny sytuacji 
dziecka Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej wydał opinie dotyczące dalszego pobytu 
dziecka w pieczy zastępczej. Wydano 9 opinii dotyczących braku zasadności pobytu dzieci 
w dotychczasowej pieczy zastępczej.  
 
10) Dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. 

W roku 2021 dokonano 24 ocen rodzin zastępczych pod kątem jakości pracy 
opiekuńczo-wychowawczej i predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  
Dwie rodziny zostały ocenione negatywnie – jedna rodzina spokrewniona i jedna 
niezawodowa.  
 
11) Wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. 

W roku sprawozdawczym wsparciem psychologiczno-pedagogicznym objętych było  
40 dzieci z rodzin zastępczych. 5 dzieci zostało zdiagnozowanych rzez RCPS w kierunku 
FASD. 59 dzieci objętych jest specjalistyczną opieką lekarską. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej jest zobowiązany przekazywać rodzicom 
zastępczym diagnozę psychofizyczną dziecka, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, udziału w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz konieczności objęcia 
dziecka pomocą profilaktyczno – wychowawczą lub resocjalizacyjną albo leczeniem 
i rehabilitacją. Dlatego też w stosunku do 30 dzieci wydano ww. diagnozy. 
 
12) Zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącemu 

rodzinny domy dziecka poradnictwa, które ma na celu wzmocnienie kompetencji 
i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. 

Okazją do wzmacniania kompetencji zawodowych i przeciwdziałania wypaleniu 
zawodowemu są kontakty pracowników merytorycznych PCPR z rodzinami (odwiedzanie 
rodzin w domach, zapraszanie rodzin z dziećmi do siedziby Centrum). Na szczególną uwagę 
zasługuje współpraca rodzin zastępczych z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej. 
Wszystkie rodziny zastępcze są objęte opieką koordynatora, po złożeniu przez nie wniosku, 
o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  
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13) Zgłaszanie do ośrodka adopcyjnego informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną 

w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. 

Do końca 2021 r. zgłoszono do Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego  
w Łodzi 11 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. Dwoje dzieci zostało przysposobionych.  
W stosunku do sześciorga dzieci postępowanie zostało zakończone, jedno dziecko zostało 
niezakwalifikowane, dwa postępowania są w toku. 
 
14) Koordynowanie planów pracy z rodziną i dzieckiem we współpracy z rodziną zastępczą, 

asystentem rodziny, przygotowywanie sprawozdań dla sądu o sytuacji dziecka  
raz na 6 miesięcy. 

W wyniku dokonywanej oceny sytuacji dziecka ustalane są kierunki pracy z dzieckiem 
i rodziną. Wskazywane są obszary, w których konieczna jest praca z dzieckiem, aby poprawić 
jakość życia dziecka, np. wyrównywanie opóźnień szkolnych, poprawa społecznego 
funkcjonowania, nawiązanie kontaktu z rodziną biologiczną, likwidowanie negatywnych 
emocji, zaburzeń zachowania itp. Proponowane działania są uzgadniane z rodziną zastępczą, 
a w niektórych przypadkach także z asystentem rodziny biologicznej dziecka.  W realizacji 
zadań rodziny zastępcze są wspierane przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej  
oraz pracownika socjalnego. 

W roku 2021 opieką 8 koordynatorów objętych było 121 (9 nowych rodzin zastępczych 
i 13 rozwiązanych rodzin) rodziny zastępcze, 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 
1038 wizyt w domach. Dodatkowo koordynatorzy wielokrotnie kontaktowali się z  instytucjami 
(szkoła, OPS, sądy, kuratorzy). Zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej co pół roku Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informował sądy 
o sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Zespół ds. Pieczy Zastępczej 
spotka się regularnie, raz w miesiącu, aby dokonać omówienia bieżącej sytuacji podopiecznych 
i ocenić efekty pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W okresie epidemii spotkania 
odbywają się w dwóch turach. Ponadto koordynatorzy są zobowiązani do tego, aby pełnić 
dyżury w siedzibie Powiatowego Centrum. Osoby zatrudnione na półetatu dyżurują 
przynajmniej 8 godzin w miesiącu. 
 

Zadanie II.3.3 Aktywizacja społeczna rodzin, integracja ze 
środowiskiem lokalnym PCPR 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

W celu realizacji tego zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2021 roku 
nadzorowało współpracę psychologów z rodzinami biologicznymi podczas oceny zasadności 
pobytu dziecka w pieczy zastępczej.   
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Cel operacyjny 
II.4 

Zapobieganie dysfunkcjonalności, wykluczeniu społecznemu i 
marginalizacji mieszkańców Powiatu 

Zadanie II.4.1 Zabezpieczenie środków materialnych na 
zaspokojenie podstawowych potrzeb rodzin 

JST (Powiat, 
Gminy) 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego osiedlili się cudzoziemcy, którzy posiadają 
Kartę Polaka. W roku 2021 z rezerwy celowej dla 4 osób zostały przyznane świadczenia 
pieniężne w łącznej kwocie 34 320,00 zł. Zarówno decyzje, jak i środki finansowe  
są przyznawane przez Wojewodę, Powiat jedynie przekazuje pomoc pieniężną i sporządza 
sprawozdania. 

W roku 2021 na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego na terenie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego osiedliło się 2 repatriantów. Ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie 
poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, 
adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego przyznano świadczenie w łącznej wysokości 
19 390,60 zł. 

 

Zadanie II.4.2 Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz 
osób dorosłych zagrożonych patologią społeczną 

JST (Powiat, 
Gminy) 

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach 

W celu realizacji tego zadania Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  
w Koluszkach prowadziła działania związane z integracją zespołów klasowych w formie zajęć 
wspierających uczniów w procesie powrotu do szkoły po okresie edukacji zdalnej. W ramach 
tych działań zorganizowano 27 zajęć integracyjnych, których celem było odbudowywanie 
relacji pomiędzy uczniami, skierowanych na zmniejszanie napięcia i obaw. W zajęciach wzięło 
udział 463 uczniów. 
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Zadanie II.4.4 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej  
dla osób uzależnionych i ich rodzin 

JST (Powiat, 
Gminy, PCPR) 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
 

W ramach realizacji programu pomocy osobom w kryzysie w Powiecie Łódzkim 
Wschodnim działa Punkt Interwencji Kryzysowej, w którym pomocy udzielają specjaliści: 
psycholog, prawnik, specjalista pracy socjalnej. W 2021 r. udzielono łącznie  129  porad 
w ramach spotkań ze specjalistami, w tym 90 to porady o charakterze prawnym,  
30 psychologicznych i 9 konsultacji z pracownikiem socjalnym. Porady prawne dotyczyły 
przede wszystkim spraw z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego (sprawy 
rozwodowe, zasądzenia alimentów oraz spadkowe). Porady prawne, na prośbę interesantów, 
bardzo często  maja charakter telefoniczny (takich porad w minionym roku kalendarzowym 
udzielono 67). Porady psychologiczne zawsze są udzielane podczas bezpośredniego spotkania. 
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach 

W celu zwiększenia dostępu informacji o instytucjach świadczących pomoc 
terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  
w Koluszkach prowadziła konsultacje oraz udzielała informacji za pomocą strony internetowej 
Poradni. Łącznie z konsultacji skorzystało ok. 150 osób. 

 
Cel operacyjny 

II.5 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 

 
Na terenie powiatu funkcjonują dwa Domy Pomocy Społecznej: 

1. Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 
Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach posiada 59 miejsc statutowych. Na dzień  
31 grudnia 2021 r. umieszczonych było 59 mieszkańców, z czego 35 osób było przyjętych  
na nowych zasadach, a 24 osoby wg tzw. „starych zasad”. Koszt utrzymania mieszkańca 
w 2021 roku wyniósł 4 593,00 zł. 

 
Plan finansowy jednostki w roku 2021 wynosił 3 619 620,08 zł. Wydatki Domu Pomocy 
Społecznej w Lisowicach wyniosły kwotę 3 606 721,61 zł. Źródłami finansowania 
powyższych wydatków były: 
- dotacja celowa z budżetu państwa – 1 103 149,00 zł; 
- odpłatność pensjonariuszy – 2 289 065,34 zł; 
- pozostałe dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej – 72 754,21 zł; 
- środki powiatu – 6 391,29 zł; 
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- środki PFRON – Moduł IV – 29 274,00 zł; 
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 37 424,09 zł; 
- powierzenie Grantu COVID-19 – 24 374,05 zł. 
 
Na dzień 31 grudnia 2021 r. placówka spełniała standardy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i posiada wpis stały Wojewody Łódzkiego z dnia 14 marca 2011 r.  
nr PS.III.9013/27/2011.  

2. Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – dla osób przewlekle psychicznie 
chorych 

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Wiśniowej Górze posiada 
133 miejsca statutowe. Na dzień 31 grudnia 2021 roku umieszczonych było  
132 mieszkańców, w tym na nowych zasadach – 101 osób, a na tzw. „starych zasadach” 
– 31 osób. Koszt utrzymania mieszkańca wynosił 4 675,00 zł. 
Plan finansowy jednostki w roku 2021 wynosił 8 202 198,81 zł, w tym wydatki majątkowe 
– 314 270,00 zł. W Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze wg stanu na dzień  
31 grudnia 2021 r. wydatki wyniosły kwotę 8 201 664,69 zł, w tym wydatki majątkowe 
314 270,00 zł. Źródłami finansowania powyższych wydatków były: 
- dotacja celowa z budżetu państwa – 1 474 775,00 zł; 
- odpłatność pensjonariuszy – 5 813 226,61 zł; 
- pozostałe dochody realizowane przez DPS – 67 176,92 zł; 
- projekt „Łódzkie pomaga” – 161 830,40 zł; 
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 84 370,00 zł; 
- środki PFRON – Moduł IV – 61 130,00 zł; 
- środki powiatu – 510 237,63 zł; 
- powierzenie Grantu COVID-19 – 28 918,13 zł. 

 
Na dzień 31 grudnia 2021 r. placówka spełnia standardy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i posiada wpis stały Wojewody Łódzkiego z dnia 10 listopada 2011 r. znak:  
PS-III.90.13/23/2010.2011. 
 

W roku 2021 łącznie wpłynęło 29 spraw dotyczących Domów Pomocy Społecznej  
na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało 
15 decyzji umieszczających, 10 decyzji uchylających z powodu zgonu i 2 z powodu rezygnacji 
z pobytu w DPS, w jednym przypadku sprawę odesłano zgodnie z właściwością do innego 
organu, 1 osoba zrezygnowała w trakcie procedowania dokumentacji.   

W roku 2021 r. wydano również 43 decyzje zmieniające odpłatność w związku  
z waloryzacją świadczeń rentowo – emerytalnych, zasiłków stałych, zasiłku pielęgnacyjnego  
oraz świadczenia uzupełniającego za pobyt w placówkach w stosunku do osób, które zostały 
przyjęte do domów pomocy społecznej wg tzw. „starych zasad”. 

W związku z pandemią SARS – CoV-2 liczba umieszczeń w domach pomocy 
społecznej spadła w stosunku do lat ubiegłych. Przyjęcia odbywały się tylko na podstawie 
ujemnego wyniku testu na koronawirusa. 
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3. Dzienny Dom Pomocy 

Dzienny Dom Pomocy z siedzibą w Wiśniowej Górze jest jednostką organizacyjną 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, która w ramach ww. działań realizuje następujące zadania 
szczegółowe wobec docelowo 30 osób (na dzień sporządzenia informacji 26 uczestników) 
niepełnosprawnych i niesamodzielnych, z wyłączeniem osób leżących i chorych psychicznie, 
przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Należą do nich: 
- uaktywnienie społeczne uczestników umożliwiające im samodzielne funkcjonowanie  
w społeczeństwie; 
- polepszenie funkcjonowania psychicznego i społecznego poprzez działania terapeutyczne, 
ogólnousprawniające formy terapii rehabilitacyjnej, profilaktykę zapewniającą utrzymanie 
aktualnego stanu zdrowia i nie pogłębiania się dysfunkcji (codziennie lub wg indywidualnych 
potrzeb). 

 

4. Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach 
W Powiecie Łódzkim Wschodnim działa Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach. 

Uczestnikami Warsztatu jest 50 osób niepełnosprawnych (37 osób z Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, 13 osób z Powiatu Tomaszowskiego).  

Jednostką prowadzącą Warsztat jest Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Razem” w Koluszkach. 
 
W 2021 r. plan finansowy Warsztatu Terapii Zajęciowej wynosił 1 216 877,00 zł, w tym na: 
- dofinansowanie działalności, ze środków Funduszu, kwota 1 084 800,00 zł, 
- dofinansowanie działalności Warsztatu ze środków Powiatu w wysokości 132 077,00 zł  

tj. 10,01 % kosztów rehabilitacji. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w Warsztacie funkcjonowało 10 pracowni:  
- metaloplastyczna,  
- gospodarcza z elementami stolarskimi, 
- ogólnorozwojowa z elementami plastycznymi, 
- krawiecka z elementami rytmiczno - muzycznymi,  
- plastyczna z elementami przystosowania do samodzielnego życia,    
- rękodzieła z elementami gospodarstwa domowego, 
- pracownia plastyczna ze specjalizacją witrażu i innych technik zdobniczych, 
- pracownia muzyczna, 
- pracownia kulinarna, 
- pracownia multimedialno – komputerowa z autopromocją wizerunku osób 

niepełnosprawnych i WTZ. 
 

W roku 2021 Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach zatrudniał 16 pracowników  
w ramach 13,64 etatu. Kwota miesięczna przeznaczona na jednego uczestnika Warsztatu 
wynosiła 2 120,00 zł w tym z PFRON 1 908,00 zł. 
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Zadanie 
II.5.2 Rozszerzanie oferty domów pomocy społecznej Powiat 

 
Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze  

Mając na uwadze potrzeby podopiecznych i aktywność osób mieszkających  
w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, organizowane są różne formy pomocy  
i wsparcia, w tym aktywizacja i terapia zajęciowa: Głównym celem aktywizacji w DPS jest  
nie tylko utrzymanie sprawności fizycznej, usamodzielnienie i nauka współżycia w grupie,  
ale również rozwijanie różnych zainteresowań, stymulowanie twórczego działania, rozwijanie 
osobowości i najważniejsze - wyrobienie u podopiecznego poczucia społecznej użyteczności. 

Zapewnione jest wsparcie mieszkańców przez pracowników socjalnych. W 2021 r. 
pracę socjalną świadczyło trzech pracowników socjalnych i wspierało ich dwóch aspirantów 
pracy socjalnej. 

DPS zapewnia mieszkańcom dostęp do nowych usług w ramach NFZ tj.: rehabilitacji 
domowej. W ramach tych usług   rehabilitacją objętych było 28 osób. DPS współpracuje w tym 
zakresie z Ośrodkiem Profilaktyki i Rehabilitacji CREATOR Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Łodzi. 

Mieszkańcy mają zapewniony stały dostęp do codziennej prasy i czasopism. 
Podejmowane są działania w kierunku uzupełniania zasobu książek dostępnych  

w działającym punkcie bibliotecznym. Zbiory uzupełniane są książkami przekazywanymi 
przez darczyńców. Mieszkańcy Domu wspierani są w utrzymaniu jak najwyższego poziomu 
sprawności fizycznej dającej im niezależność i samodzielność w czynnościach życia 
codziennego. W ramach działań fizjoterapeutycznych realizowano następujące zabiegi: 
fizykoterapia, hydroterapia, masaż, kinezyterapia tj. ćwiczenia ogólno usprawniające, zajęcia 
sportowe i rekreacyjne,  ćwiczenia lecznicze usprawniające. 

Mieszkańcy DPS-u  mają zapewnione zaopatrzenie w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny 
tj.: wózki inwalidzkie, balkoniki, ortezy, protezy, kule, obuwie ortopedyczne. 

Zapewnione jest również wsparcie psychologa, dostępnego w placówce w wymiarze  
40 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku. 

W ramach wsparcia psychologa, w roku 2021 zostały zrealizowane takie działania jak: 
– rozmowy psychologiczne korygujące, wspierające, rozmowy z elementami interwencji 
kryzysowej, 
– treningi panowania nad emocjami oraz impulsywnymi zachowaniami, 
– konsultacje indywidualne z elementami treningu asertywności, 
– pomoc w aklimatyzacji nowych mieszkańców, 
– rozwiązywanie konfliktów między mieszkańcami, 
– aktywizowanie mieszkańców, 
– działania związane z pandemią COVID-19 tj. rozmowy redukujące lęk związany  
z przedłużająca się pandemią, edukowanie na temat zmieniających się obostrzeń i aktualnie 
obowiązujących przepisów pandemicznych, 
– wspieranie mieszkańców w sytuacji ograniczonego kontaktu z rodziną i bliskimi. 
 



51 | S t r o n a  
 

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach  

W ramach swojej działalności DPS w 2021 r. z uwagi na restrykcje wywołane epidemią 
był zmuszony do zachowania reżimu sanitarnego, który stanowił ograniczenia  
w podejmowanych działaniach, mających na celu rozwijanie form opieki społecznej  
dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach.  

Aktywizowano pensjonariuszy do brania udziału w imprezach i konkursach 
organizowanych wewnątrz Domu. Zostały przeprowadzone konkursy: „Moja Ojczyzna”, 
„Kolorowa jesień”, konkurs szopek Bożonarodzeniowych. W ramach urozmaicenia pobytu 
organizowano wyjazdy do kina, nad zalew w Lisowicach, Rybakówce.  

Zadanie 
II.5.3 

Propagowanie wspólnych działań lokalnych instytucji 
i organizacji publicznych i niepublicznych w celu 
diagnozowania problemów, wymiany informacji, 
przygotowania programów  
z zakresu rozwiązywania problemów indywidualnych i 
społecznych oraz ich realizacji 

JST, 
PCPR 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Stała współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego miała charakter indywidualny. Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie na bieżąco kontaktowali się z pracownikami ośrodków pomocy społecznej, 
aby wspólnie rozwiązywać występujące problemy. Najczęstszymi sprawami wymagającymi 
wyjaśnienia czy udzielenia informacji były kwestie związane z opieką nad dziećmi w rodzinach 
biologicznych, pracą z rodzinami, mającymi ograniczone prawa rodzicielskie, pod kątem 
ewentualnego powrotu dzieci, pozostających w pieczy zastępczej, a także procedurami 
dotyczącymi skierowań i umieszczeń w domach pomocy społecznej. 

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, Poddziałania IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne, pn. Centrum Usług 
Społecznych „WISIENKA2”. 

Od początku realizacji projektu wsparcie otrzymały 85 osób (53 kobiety, 32 mężczyzn). 
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. 
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4. usługi rehabilitacyjne wykraczające poza gwarantowane świadczenia lub przy braku 
możliwości finansowania ze środków publicznych w okresie trwania projektu – usługa 
zlecona podmiotowi medycznemu. 

Projekt Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 2” skierowany jest do osób 
niesamodzielnych i niepełnosprawnych, realizowany jest na terenie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego od 01.04.2019 do 31.03.2022. W zakresie wsparcia oferuje zwiększoną 
dostępność do usług społecznych i zdrowotnych tj. usługi pielęgnacyjne/opiekuńcze  
w ramach opieki długoterminowej, opieka hospicyjna/paliatywna oraz usługi rehabilitacyjne. 
Projekt bardzo dobrze przyjął się wśród mieszkańców i cieszy się wciąż dużym 
zainteresowaniem, jest więcej osób chętnych niż możliwości wsparcia. Okres pandemii 
COVID-19 w dużej mierze przyczynił się do wzrostu zapotrzebowania na tego rodzaju usługi. 
Mieszkańcy Powiatu – uczestnicy projektu, mają duże trudności w dostępie do lekarza POZ, 
specjalistów czy rehabilitantów w przychodniach, co szczególnie pogorszyło się w okresie 
ostatnich dwóch lat. Realizacja projektu, a w zasadzie usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych, 
hospicyjnych i rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania, znacznie skróciła czas oczekiwania 
na niezbędną pomoc lekarską i pielęgniarską (terminy w ramach NFZ są bardzo odległe)  
a także do tego, że obciążona służba zdrowia mogła realizować, poprzez wybrany podmiot 
medyczny,  szybkie wsparcie poza placówką i tylko w nagłych przypadkach kierować osoby 
bezpośrednio do przychodni czy szpitala. Według wniosku o dofinasowanie projekt kończy się 
31 marca 2022 roku. Obecnie trwają prace nad uszczegółowieniem danych przedłużenia 
projektu.  

Plan finansowy projektu Centrum Usług Społecznych „WISIENKA2” ogółem wynosi  
3 337 306,28 zł, w tym wkład własny powiatu 209 423,43 zł. Od 01.04.2019 – 31.12.2021  
w ramach projektu łącznie wydatkowano 2 853 470,18 zł w tym: udział UE – 2 525 450,60 zł; 
udział budżetu państwa – 148 462,82 zł; udział budżetu powiatu – 179 556,76 zł.  
Limit wydatków w 2021 roku wynosił 1 626 559,08 zł i został wykorzystany w wysokości  
1 445 576,72 zł z tego: udział UE – 1 291 572,85 zł; udział budżetu państwa – 75 927,27 zł; 
udział budżetu powiatu – 78 076,60 zł. Z kolei limit zobowiązań wynoszący na dzień 
31.12.2021 roku kwotę 306 497,31 zł został wykorzystany w 2021 roku w wysokości  
145 944,40 zł. Pozostały limit wydatków do wykorzystania do końca trwania projektu wynosi 
483 836,10 zł. W przypadku limitu zobowiązań jest to kwota 160 552,91 zł.  
Projekt pn. „Centrum Usług Środowiskowych CUŚ ”WISIENKA-C.D” złożony został  
w ramach naboru nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19 współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Osi 
priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania na Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne. 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miejsko – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
im. M. Chołuja w Tuszynie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrespolu  
oraz Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach.  

W ramach realizacji projektu zaplanowane są następujące formy wsparcia: 
1) Dzienny Dom Pomocy – realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 
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2) wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Wiśniowej Góry - realizatorem 
jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 

3) wsparcie towarzyszące w miejscu zamieszkania – dowóz posiłków – realizatorem jest 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
W dniu 14 października 2021 roku, PCPR podpisało umowę na zakup i dostawę 
samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, 
w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim. Dostawa samochodu marki FORD TRAWIST 
nastąpiła w grudniu 2021 r.; 

4) Klub Seniora – realizatorem jest Gmina Andrespol Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Andrespolu; 

5) wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych przez AOON – realizatorem 
jest Gmina Tuszyn Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. M. Chołuja w Tuszynie; 

6) obóz terapeutyczno – rehabilitacyjny dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych 
orzeczonych również w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej umieszczonych  
w rodzinach zastępczych – realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  
Po przeprowadzonych przetargach PCPR podpisał umowę na realizację organizacji 
obozu, który odbędzie się w formie obozu letniego (Mrzeżyno – 22.08-31.08.2022) 
oraz obozu zimowego (Ochotnica Górna – 12.02-21.02.2022 r.); 

7) Specjalistyczne wsparcie psychologiczno – terapeutyczne skierowane  
do wychowanków z rodzin zastępczych wykazujących cechy niedostosowania 
społecznego, obciążonych środowiskowo i wychowawczo – realizatorem   
jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 

8) usługi opiekuńcze realizowane przez Dom Pomocy Społecznej Serc Jezusa i Maryi  
w Koluszkach. 

Z powodu wypowiedzenia umowy dotychczasowemu partnerowi Stowarzyszeniu 
Inicjatywa Rozsądnych Polaków, za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy, został 
wprowadzony do projektu partner Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach tworzący 
2 miejsca w Domu Pomocy Społecznej dla osób w ramach projektu. Łącznie projekt przewiduje 
wsparcie dla 375 osób, mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego. Na dzień 31 grudnia 
2021 roku zrekrutowano 356 osób (208 kobiet, 148 mężczyzn). 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 9 046 131,21 zł, 
w tym: udział UE – 8 163 638,64 zł; udział budżetu powiatu 882 492,57 zł  
(PCPR – 796 163,77 zł; DDP – 86 328,80 zł). Limit wydatków w 2021 roku wynosił 
4 419 905,08 zł (PCPR – 4 391 973,72 zł; DDP – 27 931,36 zł) i został wykorzystany 
w wysokości  2 634 142,56 zł, w tym: udział UE – 2 180 797,07 zł; udział budżetu powiatu 
453 345,49 zł (PCPR – 435 425,87 zł; DDP – 17 919,62 zł). Łącznie dotychczas wydatkowano 
4 116 540,41 zł (PCPR – 4 098 620,79 zł; DDP – 17 919,62), a pozostały limit wydatków 
do wykorzystania do końca trwania projektu wynosi 4 929 590,80 (PCPR – 4 861 181,62 zł; 
DDP – 68 409,18 zł). W ramach łącznej kwoty wydatków projektu zostały poniesione wydatki 
majątkowe w łącznej kwocie 499 640,90 zł, z tego: 

• urządzenie szorująco – zamiatające – 13 776,00 zł; 
• urządzenia siłowni zewnętrznej – 34 230,90 zł; 
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• schodołazy kroczące z krzesełkiem (3 szt.) – 37 908,00 zł; 
• schodołazy gąsienicowe (3 szt.) – 30 780,00 zł; 
• altany ogrodowe postawione na nawierzchni z kostki brukowej – 61 809,63 zł; 
• samochód do przewozu osób niepełnosprawnych (8+1) o łącznej wartości 193 110,00 

zł z tego: środki UE – 22 920,77 zł, wkład własny powiatu w projekt – 134 871,60 zł 
(w tym dofinansowanie z PFRON – 94 000,00 zł); pozostałe środki  powiatu – 
35 317,63 zł; 

• dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu elektrycznego przez gminę Andrespol 
w wysokości 163 344,00 zł. 

Limit zobowiązań wynoszący na dzień 31.12.2021 roku kwotę 3 104 832,45 zł  
(PCPR - 3 018 503,65 zł; DDP - 86 328,80 zł) został wykorzystany w 2021 r. w wysokości  
1 673 063,12 zł (PCPR - 1 655 143,50 zł; DDP - 17 919,62 zł). Ponadto należy zaktualizować 
wykorzystany limit zobowiązań, zmniejszając wykonanie o 1 633 221,23 zł. Powyższe 
zmniejszenie wynika ze zmian we wniosku o dofinansowanie projektu, które zostały dokonane 
za zgodą Instytucji Zarządzającej, polegających na rozwiązaniu umowy partnerskiej 
ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Rozsądnych Polaków, co spowodowało przejęcie 
realizowanych zadań partnera przez PCPR i na skutego czego nastąpiło zmniejszenie wartości 
pierwotnie przyjętej kwoty dotacji do wykorzystanego limitu zobowiązań. Pozostały limit 
zobowiązań do końca trwania projektu wynosi 3 064 990,56 zł (PCPR – 2 996 581,38 zł;  
DDP – 68 409,18 zł). W roku 2021 przez Powiat zostały pokryte wydatki niekwalifikowane  
za SIRP w wysokości łącznej 173 537,51 zł oraz koszty sądowe w wysokości 3 175,00 zł.  
W ubiegłym roku Powiat Łódzki Wschodni wniósł sprawę przeciwko SIRP o zwrot nienależnie 
wydatkowanych kwot. Sąd Gospodarczy I instancji uznał roszczenia Powiatu za zasadne  
od czego SIRP wniósł odwołanie. Aktualnie oczekujemy na postanowienie kolejnej instancji  
w sprawie zwrotu należności niekwalifikowanych. 

Program ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 
 
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego 
wsparcia dla: 

1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku  
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji; 

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, 

W ramach programu w 2021 r. wsparciem objęto 7 osób niepełnosprawnych, w tym 6 osób 
niepełnosprawnych w stopniu znacznym i 1 osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym. 
Usługi asystenta były realizowane  i dotyczyły przede wszystkim pomocy przy wykonywaniu 
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czynności pielęgnacyjnych, dostarczaniu zakupów, pomocy w codziennym funkcjonowaniu, 
załatwianiu spraw urzędowych oraz organizowaniu podstawowych potrzeb bytowych.  
Usługi realizowało 6 asystentów zatrudnionych na umowę zlecenie.  
W 2021 r. wydatkowano na realizację przedmiotowego programu : 

• koszt godzin usług dla Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej  
– 112 319,74 zł, 

• ubezpieczenia NW i OC AOON – 110,00 zł, 
• zakup środków ochrony osobistej – 1 105,00 zł, 
• zakup biletów na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe – 150,00 zł, 
• koszty dojazdu – 8 372,55 zł 
• koszty obsługi programu – 2 441,14 zł. 

 
Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 

W związku z pandemią COVID-19 szczególnego znaczenia nabrały spotkania  
we własnym gronie. W tym celu Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze starał się 
rozwinąć integrację we własnym środowisku, mieszkańcy częściej spotykali się podczas 
organizowanych grilli, zabaw sportowych, spacerów i organizowanych spotkań o charakterze 
kulturalno – oświatowym. Duża część imprez integracyjnych odbyła się zdalnie. 

 

Dzienny Dom Pomocy 

Dzienny Dom Pomocy z siedzibą w Wiśniowej Górze w ramach ww. zadania realizował  
w 2021 r. następujące działania: 
- organizowanie programów działań poświęconych rozwojowi uczestników poprzez 
popularyzację interesujących ich zagadnień (plan wsparcia dla każdego uczestnika, pogadanki, 
warsztaty pedagogiczno-psychologiczne, zajęcia artystyczne (gry i zabawy) itp.; 
- koordynowanie aktywności w zależności od kondycji psychofizycznej w powiązaniu  
z uwarunkowaniami społecznymi, kulturalnymi, kulturalno-oświatowymi, poprzez kontakt  
z innymi grupami oraz kontakt z otoczeniem. Kontakty zostały niestety ograniczone przez 
panująca pandemię COVID-19. 
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach 
 

 Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych dotyczących autyzmu, FAS, 
zapobieganiu samobójstwom oraz dysleksji (zamieszczanie na stronie internetowej Poradni 
artykułów, przygotowanie materiałów informacyjnych w postaci ulotek). Celem tych działań 
było zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci autystycznych, z Zespołem Downa, 
zwrócenie szczególnej uwagi na problemy zdrowotne społeczeństw na świecie, zwiększenie 
świadomości społecznej dotyczącej FAS, zapobieganie samobójstwom oraz zapobieganie 
wykluczeniu społecznemu dzieci z dysleksją. W działaniach wzięło udział łącznie 150 osób. 
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Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach 
 
W 2021 roku  Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach realizował przedmiotowe zadanie  

w niżej określonych formach i zakresach tematycznych: 
1) Działania na rzecz pomocy rodzinom będącym w ciężkiej sytuacji materialnej  

oraz rodzinom uprawnionym do otrzymania pomocy w ramach Rządowego Programu 
„Wyprawka szkolna”, „Stypendium szkolne” – współpraca z UM w Koluszkach  
oraz MGOPS; 

2) Stała, systematyczna, indywidualna współpraca z MGOPS w Koluszkach – wspólne 
rozwiązywanie problemów, pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, wymiana informacji  
oraz wspieranie rodzin z pieczy zastępczej. 

 

Cel strategiczny III: Rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego 
(ponadpodstawowego) 

Podmioty 
odpowiedz.  

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 
 

W celu wzbogacenia oferty edukacyjnej, umożliwiającej lepsze przygotowanie uczniów 
do wejścia na rynek pracy, szkoły ponadpodstawowe przystępują do realizacji projektów 
dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność 
edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.  

W ramach aplikowania przez Powiat Łódzki Wschodni o dofinansowanie projektu 
„Zawodowcy w Europie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zatwierdziła w 2020 roku 
projekt do realizacji przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach. 

Projekt „Zawodowcy w Europie” przewidziany jest do realizacji przez Zespół  
Szkół nr 2 w Koluszkach w latach 2021-2022. Głównymi jego celami są: podniesienie 
kluczowych umiejętności zawodowych poprzez organizację praktyk zawodowych  
na europejskim rynku pracy, podniesienie umiejętności językowych uczniów  
z uwzględnieniem specyficznego słownictwa fachowego, zwiększenie szans na zatrudnienie  
i lepsza perspektywa zawodowa dzięki poznaniu standardów europejskiego rynku pracy  
i oczekiwań pracodawców, wzrost kompetencji społecznych i zwiększenie świadomości 
międzykulturowej uczniów z Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. 

Ogólna wartość projektu wynosi 633 415,79 zł.  

W 2021 roku wydatkowano kwotę 315 438,20 zł, z przeznaczeniem na organizację 
praktyk w Szwecji. 
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W ramach projektu 26 uczniów Technikum nr 2 w Koluszkach, wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach, w zawodach: technik  logistyk, mechatronik  
i teleinformatyk, w terminie od dnia 24 maja do 18 czerwca 2021 r. odbyło praktyki zawodowe 
w szwedzkich przedsiębiorstwach. Przez cztery tygodnie uczniowie realizowali program 
praktyk w Malmö. W zależności od zawodu w jakim się kształcą, praktykanci pracowali  
w rożnych przedsiębiorstwach. Mechatronicy dokształcali się w zakładzie mechaniki 
samochodowej, gdzie zajmowali się diagnostyką samochodów i urządzeniami sterującymi. 
Logistycy swoje umiejętności zdobywali w hurtowniach i sklepach spożywczych oraz dużych 
magazynach logistycznych. Zapoznali się z procesem planowania oraz przepływu wszelkiego 
rodzaju surowców i produktów, specyfiką zarządzania magazynami, ich zaopatrzeniem oraz 
dystrybucją towarów. Uczniowie kierunku technik teleinformatyk praktyki odbywali  
w zakładzie branży elektrycznej, specjalizującej się w montażu oświetlenia, paneli słonecznych 
oraz instalacji elektronicznych.  

Wyjazd był nie tylko doskonałą okazją, żeby zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, 
ale również możliwością szlifowania języka angielskiego.  

W czasie praktyk zawodowych w Szwecji, opiekunowie grupy wizytowali 
praktykantów w ich miejscach pracy. Na zakończenie pobytu w Malmö wszyscy uczniowie 
wraz z opiekunami otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie zagranicznych praktyk  
w ramach projektu „Zawodowcy w Europie”. 
 Na 2022 r. zaplanowany jest drugi wyjazd, tym razem do Hiszpanii, w ramach którego 
28 uczniów weźmie udział w czterotygodniowych praktykach zawodowych. 
 

Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach 

W związku z realizacją tworzenia adekwatnej oferty edukacyjnej Zespół Szkół  
nr 1 w Koluszkach podjął następujące zadania: 

1) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy Łódź – Wschód, w celu stworzenia 
adekwatnej oferty na potrzeby lokalnego rynku pracy (uczniowie mogą podjąć naukę  
w zawodach: technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik 
mechanik, technik informatyk, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik-
monter maszyn i urządzeń, klasa wielozawodowa); 

2) organizacja kursów, szkoleń, wycieczek tematycznych, praktyk 
 
W okresie nauki ZS nr 1 proponuje uczniom: 
- bezpłatny kurs prawa jazdy (dla uczniów kształcących się w zawodzie  mechanik pojazdów 
samochodowych i technik pojazdów samochodowych) 
- uprawnienia SEP (dla uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk) 
- Ogólnopolski Digital Youth Forum, wydarzenie poświęcone edukacji w zakresie 
bezpiecznego, kreatywnego i pozytywnego korzystania z Internetu i nowych technologii  
(10 czerwiec 2021 r.) – 40 osób 
- bezpłatne szkolenia techniczne prowadzone przez przedstawicieli renomowanych firm, np.: 

• w dniu 23 września 2021 r. uczniowie naszej szkoły, kształcący się  
z zawodach: mechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów 
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samochodowych, uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym systemów klimatyzacji 
stosowanej w pojazdach; 

• w dniu 4 listopada 2021r. uczniowie z klas o profilach kształcenia: mechanik pojazdów 
samochodowych i technik pojazdów samochodowych uczestniczyli w webinarium: 
„Części silnikowe MAHLE”. Szkolenie przybliżyło najnowsze rozwiązania stosowane 
w technice samochodowej, między innymi proces produkcji tłoków silnikowych  
na drukarkach 3D. 

- staże, praktyki we współpracy z firmami patronackimi (AGAT S.A., PROCAD); 
- możliwość korzystania podczas zajęć z nowoczesnego sprzętu, pozyskanego dzięki 
współpracy z firmami patronackimi (AGAT S.A.); 
 

Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach 

Zespół Szkół nr 2 prowadził działania informacyjne i edukacyjne promujące kształcenie 
zawodowe w Technikum nr 2, w niżej wymienionych zawodach: 
- technik mechatronik; 
- technik logistyk; 
- technik automatyk. 
 

Oferta edukacyjna kierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz firm: Onninen, 
Indel, Logiq, SuperDrob, Hart, Pol-Hun, PKP PLK, CMPLAST, Procad, Citynet, Petrepublic  
oraz Starmeat. W ramach realizacji procesu kształcenia zawodowego Zespół Szkół nr 2 
współpracuje w zakresie praktyk zawodowych, które owocują przyszłymi pracownikami  
dla ww. firm. 

Ze względu na trwającą pandemię  koronawirusa, działania informujące i edukacyjne 
promujące kierunki zawodowe zostały przeniesione do internetu (strona internetowa szkoły, 
facebook). 
 

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022 została stworzona w oparciu  o analizę 
preferencji przedmiotów zdawanych na maturze  w zakresie rozszerzonym oraz losów naszych 
absolwentów – wybieranych przez nich kierunków studiów, opinię uczniów klas drugich  
i trzecich, konsultacje prowadzone z nauczycielami i rodzicami. 

Zostały otwarte cztery klasy pierwsze: 
1A – język angielski, matematyka, informatyka/ fizyka (realizowane w zakresie rozszerzonym) 
1B – biologia , chemia, język angielski (realizowane w zakresie rozszerzonym) 
1C – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie (realizowane w zakresie rozszerzonym) 
1D – język angielski, matematyka, geografia (realizowane w zakresie rozszerzonym) 
 

Liceum posiada szeroką ofertę edukacyjną, umożliwiającą naukę pięciu języków 
obcych: języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego, języka hiszpańskiego 
oraz języka łacińskiego. 
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Liceum zapewnia również profesjonalną opiekę pedagoga oraz kształcenie uczniów  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzone są zajęcia 
dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języków angielskiego  
i niemieckiego oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego. 

Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych odbywają się natomiast zajęcia 
rewalidacyjne. 

Po długim okresie zdalnego nauczania, we wrześniu 2021 r. zorganizowane zostały  
dla uczniów zajęcia wspomagające z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, 
biologii, chemii i geografii w łącznym wymiarze 178 dodatkowych godzin.  
Zajęcia te odbywały się do 17 grudnia 2021 r.  

Liceum organizuje wycieczki przedmiotowe, krajoznawcze, integracyjne, współpracuje  
z wyższymi uczelniami, przeprowadza konkursy  i olimpiady. 

W szkole odbywają się dodatkowe zajęcia sportowe SKS w wymiarze 4 godzin 
tygodniowo (finansowane ze środków Ministerstwa Sportu), a dla maturzystów prowadzone są 
dodatkowe lekcje przygotowujące do matury oraz organizowane matury próbne –  
„Matura z Operonem”. 

 

Zadanie III.1.2 Rozwój bazy dydaktycznej szkół Powiat, Szkoły 

 

W 2021 r. Powiat na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół i placówek oświatowych 
przeznaczył ze środków własnych kwotę ogółem 75 087,32 zł oraz w ramach otrzymanych dotacji 
kwotę 28 576,05 zł. Powyższe środki zostały wydatkowane na:   

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach: 
- zakup monitora interaktywnego (darowizna), tablic magnetycznych  
i suchościeralnych (23 836,00 zł); 
- w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 
2020-2024 - ,,Aktywna tablica” zakupiono 3 monitory interaktywne (14 000,00 zł +  
3 500,00 zł wkład własny); 

2) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach: 
– ze środków Powiatu zakupiono wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych  
m.in. sterowniki, przewody, styki, tester kabli, kartę sieciową, czujnik temperatury, 
wahacz, sworznie (2 233,59 zł), pomoce dydaktyczne na zajęcia praktyczne,  
np. hybrydową skrzynię biegów, stojak do silników (621,40 zł), sprzęt komputerowy 
m.in. dysk, klawiatury, myszy, rozdzielacz, 2 szt. stacji komputerowej (6 582,08 zł). 
Zakupiono również książki do biblioteki szkolnej (259,40 zł), a także tablice 
magnetyczną i planszę (591,60 zł) oraz materiały i pomoce dydaktyczne 
przygotowujące do egzaminów zawodowych (3 564,82 zł); 
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3) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach: 
- ze środków własnych Powiatu zakupiono pomoce dydaktyczne m. in. wyposażenie 
pracowni logistycznej (dyski SSD, tablica ceramiczna, projektor – 7 672,54 zł), sprzęt 
sportowy – 10 szt. rakiet do tenisa (349,94 zł), odczynniki chemiczne (324,05 zł),  
a także książki do biblioteki szkolnej (3 648,96 zł). Zakupiono także pomoce  
dla zawodu technik mechatronik (1 080,00 zł), 6 szt. stanowisk montażowych  
(870,00 zł) oraz inne pomoce dydaktyczne niezbędne dla uczniów m.in. boczne styki, 
zaciskarka, wkrętaki, dynamometr, czujniki kontraktowe, router (2 789,56 zł); 

4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach: 

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach dotacji 
celowej MEN (12 497,04 zł) z przeznaczeniem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 
Specjalnej w Koluszkach; 
- ze środków własnych Powiatu zakupiono pomoce dydaktyczne  
m.in. gry logopedyczne, układanki sylabowe, karty pracy wykorzystywane na zajęciach 
rewalidacyjnych i logopedycznych (519,31 zł). Wyposażono również w pomoce 
dydaktyczne nowo utworzony oddział przedszkolny przy Szkoły Podstawowej nr 3 
Specjalnej w Koluszkach m.in. w  gry planszowe i edukacyjne, układanki magnetyczne, 
piasek kinetyczny, szablony, dotykowe liczydełko (856,37 zł); 
- w ramach programu ,,Laboratoria Przyszłości” zakupiono kuchnię gazowo – 
elektryczną oraz lodówkę (2 079,01 zł); 

5) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Koluszkach: 

W celu realizacji zadań statutowych Poradnia została doposażona w ramach środków 
własnych Powiatu m.in. w:  

1) narzędzia diagnostyczne m.in. WISC-V wraz z podręcznikami, pomocami, zestawami 
testowymi oraz arkuszami (4 779,94 zł); 

2) komplet protokołów do narzędzi diagnostycznych: Stanford-Binet i Bateria-16 plus  
(2 463,84 zł);  

3) laptop wraz z oprogramowaniem do gabinetu logopedycznego (2 500,00 zł), urządzenie 
wielofunkcyjne kolorowe (850,00 zł); 

4) pomoc do gabinetu edukacji sensorycznej – podwiesie (3 425,00 zł) ; 
5) gry i pomoce dydaktyczne (1 768,92 zł). 

Poniższa tabela obrazuje wysokość środków finansowych wydatkowanych  
na doposażenie szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne                           
w 2021 roku.  

 

 

 



61 | S t r o n a  
 

Nazwa szkoły/placówki Pomoce dydaktyczne (w zł) 

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach 41 336,00 

Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach 13 852,89 

Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach 16 735,05 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach 15 951,73 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach 15 787,70 

Razem 103 663,37 
 

Na doposażenie oraz remonty szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Łódzki Wschodni w meble i sprzęt niezbędny do prowadzenia kształcenia  
oraz zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach oświatowych 
wydatkowano w 2021 r. kwotę 212.060,64 zł. Powyższe środki zostały wydatkowane na: 

a) I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach – 95 944,93 zł  
ze środków własnych Powiatu w ramach, których zakupiono m.in. stoliki i krzesła 
uczniowskie, fotele oraz biurka do księgowości, pokoju nauczycielskiego, gabinetu 
dyrektora i sekretariatu, tablice ścienne, stojak na mapy, tablicę suchościeralną, 
radiomagnetofony (3 szt.), myjkę do okien, generator stron internetowych, meble  
do księgowości, rolety, gabloty informacyjne na korytarz (2 szt.), krzesła  
na hol szkolny, niszczarkę, ekspres do kawy, komputer stacjonarny  
do sekretariatu oraz 2 szt. laptopów (gabinet dyrektora i pedagoga szkolnego). 
Przeprowadzono remont sali nr 7, remont pokoju księgowości, sufitów w toaletach, 
remont korytarza, remont ściany na korytarzy głównym, remont sali nr 1, remont 
podłogi w sali nr 14.  

b) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach – 25 724,63 zł ze środków własnych Powiatu, z których 
zakupiono m.in. wykładzinę do sali lekcyjnej, futryny drzwi, krzesła uczniowskie  
do sali informatycznej (8 szt.), wentylator chłodzący, komputer stacjonarny i drukarkę 
do pokoju księgowości, komputery i niezbędny sprzęt do utworzenia 2 dodatkowych 
stanowisk komputerowych w pracowni informatycznej, wymieniono również instalację 
monitoringu na budynku warsztatów szkolnych oraz przeprowadzono serwis 
monitoringu na budynku głównym szkoły. Zostały przeprowadzone również drobne 
naprawy i remonty niezbędne w codziennym funkcjonowaniu szkoły. 

c) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach – 21 241,11 zł ze środków własnych Powiatu  
w ramach, których zakupiono m.in. sprzęt komputerowy (laptopa i drukarkę), tablety 
graficzne (2 szt.), kamerę wizyjną zewnętrzną, radiomagnetofony (3 szt.), niszczarkę  
do księgowości, stoliki i krzesła do pracowni logistycznej, regał na książki do pracowni 
informatycznej, zegary ścienne. Przeprowadzono również drobne naprawy sprzętu  
i pomocy niezbędne w codziennej działalności szkoły. 

d) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach – 24 558,82 zł ze środków 
własnych Powiatu, w ramach których zakupiono m.in. wykładzinę, dywan, matę, roletę, 
klimatyzator oraz meble do utworzonego oddziału przedszkolnego przy Szkole 
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Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach, urządzenie wielofunkcyjne. Zakupiono 
również materiały do bieżących napraw i remontów oraz przeprowadzono niezbędne 
naprawy i remonty związane z codziennym funkcjonowaniem placówki. 

e) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Koluszkach – 44 591,15 zł ze środków 
własnych Powiatu, w ramach których zakupiono m.in. sprzęt komputerowy  
wraz z oprogramowaniem do gabinetu dyrektora, drukarkę na potrzeby sekretariatu, 
niszczarkę do zamiejscowych stanowisk pracy, meble (szafy, regały, stoły i krzesła), 
akumulator do schodołazu. Przeprowadzono również serwisy i naprawy sprzętu 
biurowego i komputerowego oraz instalacji hydraulicznej. oraz wykonano utwardzenie 
terenu przy budynku PPP w Koluszkach (24 035,00 zł). 
 
W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków w szkołach/placówkach 

oświatowych oraz poprawy ich funkcjonalności zrealizowano następujące działania: 
1) wykonano ogrodzenie od ul. Wigury dla Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach.  

Powiat wydatkował na ten cel 77 490,00 zł; 
2) zmodernizowano boisko przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach. W ramach zadania 

wykonano nową nawierzchnię z trawy syntetycznej oraz zamontowano stojaki  
do koszykówki i bramki do piłki nożnej. Koszt zadania wyniósł 169 740,00 zł i został 
w całości sfinansowany ze środków własnych Powiatu. Nowa infrastruktura boiska 
przyczyni się poprawie warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego, a także 
służyć będzie jednocześnie lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu; 

3) zakończono rozpoczętą w 2020 r. budowę windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach. Niniejsze zadanie inwestycyjne 
dofinansowane było przez PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między 
regionami III” w obszarze B. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 409 998,99 zł,  
w tym dofinansowanie ze środków PFRON w Łodzi to 135 724,77 zł, środki finansowe 
Powiatu to 274 274,22 zł (z czego w 2021 r. Powiat wydatkował 235 712,22 zł).  
Celem zadania było dostosowanie budynku SOSW w Koluszkach do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, poprzez likwidację barier architektonicznych, umożliwiającą 
osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie; 

4) zmodernizowano pomieszczenie w budynku nr 2 (55m2) Zespołu Szkół nr 2  
w Koluszkach z przeznaczeniem na utworzenie pracowni logistycznej. Nakłady 
poniesione przez Powiat to kwota 32 423,70 zł. W ramach zadania wykonano 
następujące prace: odnowienie ścian i sufitu (usunięcie starej nawierzchni, uzupełnienie 
ubytków, malowanie farbą i lakierem bezbarwnym), wykonanie podłogi (wylewka, 
założenie płytek, montaż listew przypodłogowych), demontaż starej i wykonanie nowej 
instalacji elektrycznej, montaż lamp sufitowych LED; 

5) wymieniono podłogę na korytarzu I piętra w budynku nr 1 Zespołu Szkół nr 2  
w Koluszkach. Na ten cel wydatkowano 22 614,00 zł. 
Ponadto został wybudowany innowacyjny plac zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1  

w Koluszkach i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach.  
Inwestycja ta, realizowana przez Gminę Koluszki, była współfinansowana przez Powiat, który 
przekazał w formie dotacji celowej Gminie kwotę 158 977,50 zł. Plac ten wyposażony jest  
m.in. w napowietrzne instrumenty muzyczne w postaci ogromnych cymbałów z pałeczkami  
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na sznurku, tablicę z elementami grającymi, czy „głuchy telefon”, czyli dwie słuchawki 
przenoszące dźwięk na odległości. Inne rozwiązania to huśtawka i karuzela z miejscem  
na wózek inwalidzki. Została położona również bezpieczna nawierzchnia, na której ustawiono 
tradycyjne zabawki typu zjeżdżalnia czy piaskownica. 

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

 

Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na podwyższenie jakości edukacji  
jest ciągłe doskonalenie kadry nauczycielskiej.  

Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
corocznie w budżecie Powiatu zabezpieczane są środki finansowe na dokształcanie  
i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ich wysokość stanowi 0,8% planowanych rocznych 
wynagrodzeń osobowych nauczycieli.  

W 2021 roku w budżecie Powiatu zaplanowano środki w wysokości 69 985,00 zł.  

Na każdy rok szkolny dyrektor szkoły lub placówki określa potrzeby w zakresie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, uwzględniając m.in.: 
1) wyniki nadzoru pedagogicznego, 
2) wyniki odpowiednio egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego lub egzaminu 
maturalnego, 
3) zadania związane z realizacją podstawy programowej. 

Organ prowadzący, biorąc pod uwagę m.in. wnioski dyrektorów szkół i placówek 
opracowuje corocznie plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli  
oraz w porozumieniu z dyrektorami, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat 
pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których 
zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także formy i specjalności 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.  

W 2021 roku dofinansowanie form doskonalenia zawodowego odbywało się  
na zasadach określonych w Uchwale Nr 1151/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na 2021 r.  

W 2021 roku nauczyciele ze szkół i placówek oświatowych korzystali z różnych form 
dokształcania i doskonalenia zawodowego, były to m.in.: studia podyplomowe, szkolenia, 
seminaria, warsztaty. W ubiegłym roku w ramach doskonalenia nauczyciele teoretycznych 
przedmiotów zawodowych i nauczyciele praktycznej nauki zawodu, zatrudnieni w szkołach 
prowadzących kształcenie zawodowe brali również udział w szkoleniach branżowych.  
Wydatki na te cele w poszczególnych szkołach i placówkach w 2021 roku kształtowały się 
następująco: 

1) W I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach – ogółem wydatkowano 4 518,44 zł,  
w tym: dofinansowano studia podyplomowe – 1 500,00 zł oraz szkolenia – 3 018,44 zł; 
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2) W Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach – ogółem wydatkowano 5 441,44 zł  
na dofinansowanie szkoleń, w tym szkoleń branżowych; 

3) W Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach – ogółem wydatkowano 3 155,02 zł, w tym: 
dofinansowano szkolenia – 2 994,44 zł i koszty podróży – 160,58 zł; 

4) W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach – ogółem 
wydatkowano 8 448,48 zł, w tym: dofinansowano studia podyplomowe – 3 180,00 zł, 
szkolenia – 5 146,44 zł i koszty podróży – 122,04 zł; 

5) W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach – ogółem wydatkowano  
9 471,78 zł, w tym: dofinansowano szkolenia – 6 871,46 zł, koszty podróży – 250,40 zł 
oraz w ramach organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia 
nauczycieli przeprowadzono szkolenie, dofinansowano koszty podróży, zakupiono 
materiały szkoleniowe i artykuły spożywcze – 2 349,92 zł. 

W minionym roku budżetowym nauczyciele szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat wzięli również udział w szkoleniu e-learningowym – RODO 
podstawy. Na przedmiotowe szkolenie wydatkowano łącznie kwotę 5 005,00 zł. 

Ogółem środki wykorzystane w 2021 roku na doskonalenie zawodowe nauczycieli 
wynosiły 36 040,16 zł, co stanowiło 51,50% planu dofinansowania doskonalenia.  

Poniższa tabela zawiera zestawienie wysokości środków finansowych planowanych  
na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2021 r. oraz wysokość środków 
wykorzystanych na ten cel. 

 

Lp. Nazwa szkoły/ 
placówki 

Plan na dokształcanie  
i doskonalenie 

zawodowe nauczycieli 
w 2021 roku (w zł) 

Środki 
wykorzystane  
w 2021 roku  

(w zł) 
1. I LO w Koluszkach 6 505,00 4 518,44 

2. ZS nr 1                      
w Koluszkach 9 508,00 5 441,44 

3. ZS nr 2                         
w Koluszkach 8 659,00 3 155,02 

4. Wydział Edukacji i 
Spraw Społecznych 18 756,00 3 360,00 

 razem 80146 43 428,00 16 474,90 
5. SOSW w Koluszkach 10 155,00 8 448,48 
6. PPP w Koluszkach 11 442,00 9 471,78 

7. Wydział Edukacji i 
Spraw Społecznych 4 960,00 1 645,00 

  razem 85446 26 557,00 19 565,26 
  Ogółem 69 985,00 36 040,16 
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Cel operacyjny III.2 Promocja szkolnictwa ponadgimnazjalnego (ponadpodstawowego) 

Zadanie III.2.1 Popularyzacja szkolnictwa zawodowego Powiat, Szkoły 

 
Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach 

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach w 2021 roku wzięli udział w: 
- ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie, zainicjowanej 8 lat temu. W przedsięwzięciu 
wzięli uczniowie klasy 3TEIp czytając „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. 

- 29 września 2021 r. uczniowie klas 3 technikum włączyli się w akcję Ogólnopolskiego Dnia 
Głośnego Czytania 

Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach 

Z powodu trwającej pandemii COVID-19, skutkującej zawieszeniem zajęć 
stacjonarnych, wszelkie akcje promocyjne w 2021 r. były prowadzone za pośrednictwem strony 
internetowej szkoły oraz portali społecznościowych. 

W gazecie „Tydzień w Koluszkach” oraz na stronie internetowej naszekoluszki.pl 
prezentowane były artykuły nt. osiągnięć uczniów, wydarzeń szkolnych oraz oferty 
edukacyjnej szkoły, np.: „Współpraca z zakładami pracy ŁSSE”. 

Zadanie III.2.2 Prowadzenie akcji informacyjnych Powiat, Szkoły 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 

I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach podejmuje wiele działań informacyjnych, 
które promują szkołę w środowisku lokalnym, m.in.: 
1) publikowanie w lokalnej prasie artykułów na temat oferty edukacyjnej szkoły  
oraz o osiągnięciach naszych uczniów w konkursach, olimpiadach; 
2) systematyczna prezentacja wydarzeń i działań szkoły na stronie internetowej szkoły  
oraz fanpagu naszego liceum na Facebooku; 
3) przeprowadzenie akcji promocyjno – integracyjnej na szkolnym Facebooku pt. „Rytm 
szkolnego życia Sienkiewicza w obiektywie”, trwającej w okresie od stycznia do czerwca 2021 
roku; 
4) informowanie społeczności lokalnej o ofercie wychowawczo – dydaktycznej Liceum 
poprzez udostępnianie ww. informacji za pośrednictwem Internetu, a także poprzez 
rozpowszechnianie ulotek, plakatów m.in. w szkołach podstawowych, ośrodkach kulturalnych 
i publicznych; 
 5) współpraca ze społecznością lokalną i instytucjami z terenu miasta i gminy Koluszki 
(organizowanie wspólnych wydarzeń, akcji charytatywnych); 
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6) współpraca z mediami (prasa, telewizja), przekazywanie informacji na temat 
podejmowanych działań mających na celu: doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne, modernizację sal lekcyjnych, planowaną rozbudowę szkoły; 
7) organizowanie na terenie szkoły spotkań z władzami organu prowadzącego Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego i z dyrektorami placówek oświatowych     w ramach Dnia Edukacji 
Narodowej oraz wręczenia nagród dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez 
Powiat; 
8) zorganizowanie spotkania dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych z terenu Koluszek  
i Brzezin ze starszym wizytatorem Kuratorium Oświaty w Łodzi dotyczącego zmian  
w systemie oświaty. 
 

Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach 

Współpraca z lokalną prasą („Tydzień w Koluszkach”) – nauczyciele i uczniowie 
przesyłali do redakcji tygodnika artykuły o najważniejszych wydarzeniach z życia szkoły. 

 Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach 

Prowadzenie działań informacyjnych o szkole w środowisku lokalnym: ulotki, plakaty, banery. 

Cel operacyjny 
III.3 

Współpraca z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, 
przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi 

Zadanie III.3.1 
 
Współorganizacja konferencji i szkoleń 
 

Powiat, 
Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza współpracuje z uczelniami wyższymi:  
1) udział uczniów w programie „ Zdolny uczeń – świetny student”- zajęcia  

z wykładowcami uniwersyteckimi z języka angielskiego, matematyki  oraz reklamy   
i marketingu (Uniwersytet Łódzki); 

2) udział uczniów klas maturalnych w „Salonie Maturzystów”, który odbył się online  
(Uniwersytet Łódzki); 

3) współpraca z Akademickimi Inicjatywami- zorganizowanie spotkania na szkolnej 
platformie Teams, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie klas programowo 
najwyższych i mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną wyższych uczelni 
oraz warunkami studiowania w największych ośrodkach akademickich w Polsce; 

4) wykład doktora politechniki w języku angielskim pt. „ Jak zaprojektować gumę  
w kosmosie” (Politechnika Łódzka);  

5) realizacja programu profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021 i 2021/2022  
we wszystkich klasach na lekcjach biologii oraz przyrody (Studenckie Koło Naukowe 
ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie 
Onkologii w Warszawie).   
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W 2021 r. odbywały się również praktyki studenckie u nauczycieli geografii, języka 
angielskiego i chemii oraz u pedagoga; byli to studenci Uniwersytetu Łódzkiego. 

Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach 

Uczniowie ZS nr 1 wzięli udział w następujących szkoleniach: 

1) uczniowie szkoły, kształcący się z zawodach: mechanik pojazdów samochodowych 
oraz technik pojazdów samochodowych, uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym systemów  
oraz uczestniczyli w webinarium: „Części silnikowe MAHLE”. Szkolenie przybliżyło 
najnowsze rozwiązania stosowane w technice samochodowej, między innymi proces produkcji 
tłoków silnikowych na drukarkach 3D; 
2) staże, praktyki we współpracy z firmami patronackimi. 
 

Zadanie III.3.2 Inspirowanie pracodawców do włączania się w 
proces kształcenia zawodowego Powiat, Szkoły 

 
Zadanie to realizowano w sposób następujący: 

Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach 

Współpraca z firmami klas patronackich – AGAT, PROCAD, KONSBERG 
Automotive. Firmy, z którymi ZS nr 1 w Koluszkach współpracuje w celu popularyzacji 
kształcenia zawodowego: Ptak S.A., Zakład Piekarniczo - Cukierniczy E.P. Olszyńscy  
w Koluszkach, Zakład „Moto-Centrum” PHU Justyna Bieńczak, „MALAGA” Malwina 
Zwolińska, Sklep” KWADRAT- ABC” Fryzjerstwo Magdalena Staroń - Skorzycka, 
Supermarket SPAR, KAR-POL Halina Karlińska, Salon Fryzjerski „ŻAN-MO”, Sklep 
spożywczo - przemysłowy SEZAM. 

Zakład „Moto-Centrum” w Koluszkach udostępnia stanowiska w celu przeprowadzenia 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach 

1) Realizacja procesu kształcenia zawodowego  przez firmę „POL-HUN” w Koluszkach; 
2) Realizacja procesu kształcenia zawodowego  w Szwecji w ramach projektu „ Zawodowcy 

w Europie”- „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów  
oraz kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu 
Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe; 

3) Realizacja procesu kształcenia zawodowego  przez firmę „STARMEAT” w Koluszkach; 
4) Realizacja procesu kształcenia zawodowego  przez firmę „CMPLAST” w Koluszkach - 

Koluszki Długie; 
5) Realizacja procesu kształcenia zawodowego  przez firmę „PROCAD” w Koluszkach; 
6) Realizacja procesu kształcenia zawodowego  przez firmę „PETREPUBLIC” w Koluszkach. 
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach 
 

Prowadzenie działań edukacyjnych. Spotkania z pracodawcami z różnorodnych branż. 
Praktyki studenckie – opieka merytoryczna nauczycieli pracujących w SOSW  
w Koluszkach. 

 

Cel strategiczny IV: Aktywizacja lokalnego rynku pracy 
Podmioty 

odpowiedz. za 
realizację 

Cel operacyjny 
IV.1 

Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej w celu tworzenia miejsc 
pracy 

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

 
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód daje osobom bezrobotnym szansę zaistnienia 

na rynku pracy, umożliwiając zdobycie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych. Zachęca 
również pracodawców do tworzenia miejsc pracy dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu 
Pracy. Istnieje również możliwość pozyskania dodatkowych środków z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 
umożliwiają osobom bezrobotnym samozatrudnienie. Powiatowy Urząd Pracy bierze pod 
uwagę szeroki wachlarz czynników mogących wpłynąć na powodzenie planowanego przez 
osobę bezrobotną przedsięwzięcia (m.in.: opinii doradcy zawodowego, dostosowania lokalu i 
jego położenie, konkurencji, kwalifikacji i doświadczenia wnioskodawcy, pomysłu na biznes, 
efektów ekonomicznych, planowanych zakupów, ewentualnych ryzyk i środków zaradczych, 
które będą podjęte w celu ich wyeliminowania / zmniejszenia).   
  W 2021 r. 65 osób bezrobotnych otrzymało jednorazowe środki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, w tym: 
- z projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łódzkim 
wschodnim (V)” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój skorzystały 24 osoby bezrobotne uzyskując jednorazowe środki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej,  
- w ramach projektu Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie 
łódzkim wschodnim (VI)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego 34 osoby uzyskały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
- ze środków Funduszu Pracy wsparcie w ramach jednorazowych środków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej uzyskało 7 osób bezrobotnych. 
 

Zadanie IV.1.2 Szkolenia i kursy dla bezrobotnych PUP 

Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód realizuje szkolenia grupowe 
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oraz indywidualne. Osoba bezrobotna może zostać skierowana na wskazane przez nią 
szkolenie, jeżeli uzasadni celowość tego skierowania.  

W 2021 roku Urząd przeprowadził szkolenia indywidualne o następującej tematyce: 
- kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C, 
- profesjonalne szkolenie kosmetyczne, 
- igłoterapia sucha, 
- kurs prawa jazdy kat. C+E, 
- samodzielny księgowy na księgach handlowych - kurs księgowości I i II stopnia, 
- biomasażysta fizjo-wellness o specjalności masaże orientalne i terapeutyczne. 

Łącznie według stanu na dzień 31.12.2021 r. Urząd skierował 7 osób na szkolenia 
indywidualne. 

Zadanie IV.1.3 Program aktywności zawodowej PUP 

 
Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 7 kwietnia 2021 r. otrzymał na 2021 r. limit środków Funduszu Pracy  
w wysokości 5 833 458,44 zł. na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano 
63,49% przyznanych środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na łączną kwotę 
3 703 700,00 zł. 

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 2021 roku 380 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie skorzystało  
z następujących form przeciwdziałania bezrobociu: 
 

LP. OSOBY OBJĘTE AKTYWNYMI FORMAMI PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU 

1 Roboty publiczne 48 
2 Prace interwencyjne 8 
3 Staż 212 
4 Szkolenia 7 
5 Prace społecznie użyteczne 4 

6 Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób 
bezrobotnych 65 

7 Refundacja podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów 
wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 33 

8 Podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie 
skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 3 

 Łącznie 380 
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PUP Łódź-Wschód realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:  
- PUP Łódź-Wschód w 2021 r. kontynuuje realizację projektu „Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (V)” w ramach Poddziałania 1.1.1 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 
podpisano 75 umów o zorganizowanie stażu dla 75 osób bezrobotnych, 24 osoby uzyskały 
jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej i podpisano 16 umów  
o refundację podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów 
wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla 16 skierowanych bezrobotnych. Łączna 
wartość projektu: 4 820 601,62 zł, z tego na 2021 r.: 1 627 219,74 zł. 
 

PUP Łódź-Wschód w 2021 r. rozpoczął również realizację projektu Aktywizacja osób  
po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (VI)” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. W ramach projektu 
dotychczas wsparcia udzielono 76 osobom bezrobotnym powyżej 30 roku życia w ramach 
skierowania do odbycia stażu, 34 osoby uzyskały jednorazowe środki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. Łączna wartość projektu: 3 112 108,33 zł, z tego na 2021 r. 
1 494 874,03 zł.  

W 2021 r. PUP Łódź-Wschód otrzymał kwotę 100 000,00 zł. na zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Kwota ta nie została wydatkowana  
w związku z brakiem zainteresowania środkami PFRON przeznaczonymi w planie finansowym 
na 2021 r. na zadania: 
- przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, 
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 
- dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych. 
 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, 
przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, 
podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest 
zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji 
nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie 
inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych 
pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.  

 
Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi 

wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego 
sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego  
do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. 
Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% 
przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. W 2021 roku Powiatowy 
Urząd Pracy Łódź – Wschód zawarł z pracodawcami 9 umów w ramach KFS na kwotę  
172 584,00 zł. Łącznie ze szkoleń skorzystało 6 pracodawców i 19 osób pracujących. 
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Informacja na temat Tarczy Antykryzysowej 01.04.2020 r. - 31.12.2020 r. 
Kategoria Liczba 

wniosków 
złożonych 

Liczba 
wniosków 

zrealizowanych 

Udział 
zrealizowanych  

w złożonych 

liczba 
przedsiębiorców, 
którym udzielono 

wsparcia 

kwota wypłat 

 Ogółem 
(zł) 

art. 15 zzb 
dofinansowanie 

kosztów wynagrodzeń  
i składek ZUS 

511 511 100 426 8 913 333,08 

art. 15 zzc 
Dofinansowanie 

kosztów jednoosobowej 
działalnosci 

gospodarczej 

857 857 100 714 3 997 320,00 

art. 15 zzd i 15 zzda 
MIKROPOŻYCZKI 4 829 4 829 100 4301 21 487 967,83 

art. 15 zze 
dofinansowanie 

kosztów wynagrodzeń  
i ZUS w NGO 

1 1 100 1 11 698,92 

art. 15zze4  Dotacje dla 
mikroprzedsiebiorców 

i małych 
przedsiębiorców 

określonych branż 

296 296 100 205 1 025 000,00 

Dotacje dla 
mikroprzedsiębiorców 

i małych 
przedsiębiorców 

określonych branż – 
Rozdział 3 

Rozporządzenia 

1 081 1 081 100 911 4 555 000,00 

RAZEM 7 575 7 575 100 6 558 39 990 319,83 
 

 

Cel strategiczny V: Promocja Powiatu 
Podmioty 

odpowiedz.  
za realizację 

Cel operacyjny 
V.1 Kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu 

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

JST (Powiat, 
Gminy) 

Działania promocyjne Powiatu w 2021 r. były ograniczone pandemią, z powodu  
COVID-19. Z powodu pandemii, ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców  
w 2021 r. nie odbyły się coroczne obchody Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
oraz Dożynki Powiatowo – Gminne. W ramach budżetu Powiatu w 2021 roku zrealizowano 
następujące działania:  

1) Nagrody dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni 
 



72 | S t r o n a  
 

Cel: promocja Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez ukazywanie wysokiej wartości 
działań uczniów zmierzających do uzyskiwania ponadprzeciętnych wyników  
w nauce i działalności pozaszkolnej. 

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego przyznał nagrody  
dla 8 najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat (I Liceum Ogólnokształcące 
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach, Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach, Zespół Szkół nr 2 
w Koluszkach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach) za wysokie 
osiągnięcia w nauce, poparte wysoką średnią ocen w roku szkolnym 2020/2021 oraz sukcesami 
na olimpiadach i konkursach, w których brali udział uczniowie. Uroczystość odbyła się  
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. 
Wydatek z §3040 w kwocie 792,00 zł został dokonany zgodnie z uchwałą  
Nr 1202/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 kwietnia 2021 r.  
 
2) Konkurs fotograficzny „Zima w Powiecie Łódzkim Wschodnim” 

Cel: zachęcenie mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego do poznawania  
i odkrywania zabytków, szlaków turystycznych, rezerwatów znajdujących się na terenie 
powiatu. 

Konkursy fotograficzne prowadzone są przez Referat Promocji Powiatu i Informacji.  
Konkurs został ogłoszony 21 stycznia 2021 r. i trwał do 15 lutego 2021 r.  
W konkursie zimowym wzięło udział 36 osób, przesyłając 92 zdjęcia, z których Komisja 
Konkursowa wyłoniła 5 Laureatów oraz 3 osoby wyróżnione. Nagrodami w konkursie były 
zestawy gadżetów promocyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
 
3) Konkurs fotograficzny „Lato w Powiecie Łódzkim Wschodnim” 

Cel: zachęcenie mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego do poznawania  
i odkrywania zabytków, szlaków turystycznych, rezerwatów znajdujących się na terenie 
powiatu. 

Z uwagi na pozytywny odbiór zimowej edycji konkursu przez mieszkańców Referat 
Promocji Powiatu i Informacji przygotował i przeprowadził edycję letnią konkursu 
fotograficznego. Konkurs został ogłoszony 5 lipca 2021 r. i trwał do 10 września 2021 r.  
Wzięło w nim udział 21 osób, przesyłając 41 zdjęcia, z których Komisja Konkursowa wyłoniła 
3 Laureatów. Nagrodami w konkursie były słuchawki bluetooth, głośnik mobilny, smartband 
oraz zestawy gadżetów promocyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Wydatkowano 
łącznie kwotę 529,97 zł z §4190. 
 

Zdjęcia nadesłane ww. konkursach zgodnie z Regulaminem Konkursów 
Fotograficznych stają się własnością Powiatu Łódzkiego Wschodniego i są one wykorzystane 
na bieżąco do celów promocyjnych poprzez np. zamieszczanie ich na oficjalnej stronie 
internetowej Powiatu lub profilach w mediach społecznościowych. 
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4) XXV Koluszkowski Przegląd Piosenki 

Cel: promocja Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez wspieranie działań nakierowanych  
na popularyzację śpiewu wśród młodzieży oraz prezentację dorobku artystycznego amatorskich 
grup muzycznych z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 

W dniu 25 października 2021 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach odbył się  
„XXV Koluszkowski Przegląd Piosenki 2021”, objęty patronatem Starosty Łódzkiego 
Wschodniego. W tegorocznym przeglądzie udział wzięło ponad 80 uczestników, którzy 
prezentowali swoje umiejętności wokalne w 4 kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe 
klasy I-III, szkoły podstawowe klasy IV-VI, szkoła podstawowa klasa VII-VIII oraz szkoły 
ponadpodstawowe i starsi do 22. roku życia. Wydatku dokonano na mocy  
Uchwały Nr 1419/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 września 2021 r. 
w kwocie 939,94 zł z §4190. 
 
5)  Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe  

w 2020 roku 
 
Cel wydatku: promocja Powiatu Łódzkiego Wschodniego jako jednostki samorządu 
terytorialnego zaangażowanej w upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

W dniu 29 kwietnia 2021 r. podczas XXX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w Starostwie Powiatowym w Łodzi zostały uroczyście wręczone Nagrody Starosty Łódzkiego 
Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2020 roku. Nagrody Starosty Łódzkiego 
Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe przyznawane są corocznie na podstawie 
uchwały nr VI/104/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20.04.2011 r.  
w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia 
sportowe oraz w sprawie ustalenia zasad i trybu jej przyznawania. Referat Promocji Powiatu  
i Informacji poniósł wydatek z §4300 w wysokości 90,00 zł w celu zakupu usługi wydruku 
„czeków” z przyznaną nagrodą dla trzech sportowców. 
 
 

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

 
Powiat Łódzki Wschodni w 2021 r. prowadzł politykę informacyjną umieszczając  

w rubryce „Aktualności” informacje o wydarzeniach organizowanych 
lub współorganizowanych przez Powiat, uczestnictwie władz Powiatu w uroczystościach 
ważnych dla lokalnej wspólnoty samorządowej oraz informacje o spotkaniach i szkoleniach 
dla ubiegających się o dotacje z Unii Europejskiej. Aktualne informacje na temat działań 
podejmowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi oraz Powiat są na bieżąco zamieszczane 
w Biuletynie Informacji Publicznej, do którego za pomocą linku możliwy jest bezpośredni 
dostęp ze strony internetowej Powiatu. Prowadzone są również konta na portalu 
społecznościowym Facebook: ,,Starostwo Powiatowe w Łodzi” i ,,Promocja Powiatu 
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Łódzkiego Wschodniego”, gdzie umieszczane są ważne informacje dotyczące Powiatu  
oraz jego mieszkańców, jak również ciekawostki oraz zdjęcia. 

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) 
 

W 2021 r. w związku z dalej trwającym stanem pandemii COVID-19 na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego odbyły się 2 imprezy o charakterze sportowo – rekreacyjnym, których 
Powiat był współorganizatorem oraz 1 impreza objęta patronatem przez Starostę Łódzkiego 
Wschodniego. 

Łącznie na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę 
w wysokości 4 950,51 zł w sposób następujący: 

1) Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet  
i mężczyzn. 
W dniu 14 sierpnia 2021 r. na boisku sportowym Ludowego Zespołu Sportowego 

w Justynowie, na terenie gminy Andrespol odbyły się Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn. Impreza zorganizowana została 
przy zachowaniu obowiązujących w tym czasie zasad i środków ostrożności związanych  
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

Na podstawie Uchwały Nr 1337/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia 
Regulaminu Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet  
i mężczyzn, na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu Powiatu łączną kwotę  
w wysokości 2 481,99 zł z czego na zakup nagród i medali dla uczestników za zajęcie  
I, II i III miejsc wydatkowano kwotę w wysokości 1 981,99 zł, na usługi sportowe - 
wynagrodzenia dla sędziów wydatkowano kwotę w wysokości 500,00 zł. 

2) Powiatowy Rajd Pieszy szlakami powiatu łódzkiego wschodniego. 
W dniu 23 października 2021 r. na znakowanych trasach turystycznych powiatu 

łódzkiego wschodniego odbył się Powiatowy Rajd Pieszy szlakami powiatu łódzkiego 
wschodniego. Impreza sportowo-turystyczna zorganizowana została przy zachowaniu 
obowiązujących w tym czasie zasad i środków ostrożności związanych z rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-CoV-2. 

Na podstawie Uchwały Nr 1444/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia  
14 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację „Powiatowego Rajdu 
Pieszego szlakami powiatu łódzkiego wschodniego” oraz przyjęcia Regulaminu Rajdu,  
na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu Powiatu łączną kwotę w wysokości  
1 768,62 zł z czego na zakup nagród dla uczestników za zajęcie I, II i III miejsc wydatkowano 
kwotę w wysokości 998,99 zł, na usługi sportowe - wynagrodzenia dla sędziów wydatkowano 
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kwotę w wysokości 500,00 zł, na zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania  
i podania posiłku regeneracyjnego dla uczestników Rajdu wydatkowano kwotę w wysokości 
269,63 zł. 

3) Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej. 
W dniu 28 listopada 2021 r. w Hali Sportowej Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki 

i Rekreacji w Rzgowie odbył się Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej. Impreza sportowo-
rekreacyjna zorganizowana została przy zachowaniu obowiązujących w tym czasie zasad 
i środków ostrożności związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

Na podstawie Uchwały Nr 1500/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców powiatu łódzkiego 
wschodniego pod nazwą „Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej”, na realizację tego zadania 
wydatkowano z budżetu Powiatu łączną kwotę w wysokości 699,90 zł na zakup pucharów  
dla uczestników Turnieju. 

Cel strategiczny VI: Rozwój demokracji lokalnej 
Podmioty 

odpowiedz.  
za realizację 

Cel operacyjny 
VI.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

Zadanie VI.1.1 Podnoszenie jakości zarządzania informacją 
Powiat, 

jednostki 
organizacyjne 

Podnoszenie jakości zarządzania zasobami informacyjnymi wiąże się z planowaniem, 
organizowaniem oraz nadzorowaniem i kontrolą faktycznej realizacji ciągów działań, 
składających się na procesy informacyjne i wykorzystywane w nich technologie. Podstawowe 
procesy informacyjne, na które Starostwo kładło nacisk dotyczą między innymi: generowania 
i pozyskiwania informacji, gromadzenia i przechowywania informacji oraz przetwarzania 
i udostępniania informacji. 

W celu realizacji tego zadania podjęte były działania związane z uaktualnianiem i ulepszaniem 
strony Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na bardziej przyjazną 
użytkownikowi, umożliwiającą korzystanie z publikatora poprzez urządzenia mobilne  
oraz spełniającą wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych dla osób 
niepełnosprawnych.  

Ponadto informacje dla mieszkańców przekazywane były za pośrednictwem portalu 
społecznościowego Facebook, gdzie prowadzone jest konto „Starostwo Powiatowe w Łodzi” 
oraz „Promocja Powiatu Łódzkiego Wschodniego”. Powiat posiada także konto  
na Instagramie, na którym znajdują się zdjęcia najciekawszych miejsc w Powiecie  
oraz informacje dotyczące bieżących wydarzeń w Powiecie. 
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Zadanie VI.1.2 Upowszechnianie znajomości procedur 
administracyjnych 

JST (Powiat, 
Gminy) 

 
W ramach realizacji tego zadania aktualizowano oraz dostosowywano stronę Biuletynu 

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

 

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) 

 
 Realizując wyżej określone zadanie Powiat Łódzki Wschodni umieszczał na bieżąco  
w 2021 roku na stronie internetowej informacje kierowane do lokalnych przedsiębiorców  
i rolników o szkoleniach, konkursach i możliwościach pozyskania środków finansowych  
na rozwój działalności gospodarczej. Były to między innymi: 

- informacja o Targach AGRO-Bratoszewice 2021, 
- informacja o konkursach organizowanych przez Województwo Łódzkiego  

dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów świadczących usługi 
turystyczne na obszarach wiejskich Województwa Łódzkiego, 

- informacja o dopłatach do materiału siewnego dla rolników, 
- informacja o Giełdowym Rynku Rolnym, 
- informacja o projekcie „Prowadzę swoją firmę 2”, współfinansowanym ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
- informacja o Tarczy Antykryzysowej. 

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

 W 2021 roku przeprowadził 2 szkolenia online dla rolników z terenu gminy Tuszyn, 
gminy Rzgów oraz gminy Brójce, dotyczące zasad bioasekuracji ASF w gospodarstwach 
rolnych oraz planów bezpieczeństwa biologicznego. 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi na realizację powyższych zadań nie poniósł 
żadnych wydatków. 
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Cel operacyjny 
VI.3 

Wspieranie rozwoju i działalności organizacji pozarządowych 

Zadanie VI.3.1 Pomoc w realizacji działań statutowych organizacji 
pozarządowych 

JST (Powiat, 
Gminy) 

 
W 2021 roku Powiat Łódzki Wschodni udzielał organizacjom pozarządowym wsparcia 

przede wszystkim w usystematyzowaniu i poprawnym skompletowaniu dokumentacji 
koniecznej przy zakładaniu stowarzyszeń oraz innych, bieżących zmianach wynikających z ich 
statutów, czy współorganizacji ze stowarzyszeniami lub objęcia patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego imprez o charakterze ponadgminnym, organizowanych przez 
stowarzyszenia z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Na bieżąco była również 
aktualizowana witryna internetowa Starostwa, na której zamieszczano ważne dla organizacji 
pozarządowych informacje. Organizacje były na bieżąco informowane o zmianach  
w przepisach i wynikających z nich nowych obowiązków dla organizacji pozarządowych. 

Zadanie VI.3.2 
Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi  
w zakresie realizacji zadań publicznych 

JST (Powiat, 
Gminy) 

 

Ramy współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z organizacjami pozarządowymi 
zostały określone w Programie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjętym Uchwałą  
nr XXV/236/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 listopada 2020 r. 

Zgodnie z tym dokumentem w 2021 roku współpraca odbywała się w następujących formach: 

1) zlecenia realizacji zadania publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
polegającego na tym, że Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”  
w Koluszkach, ul. Pomorska 5, prowadziło dla 50 uczestników - osób niepełnosprawnych  
z terenu powiatu łódzkiego wschodniego oraz tomaszowskiego Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Koluszkach. W 2021 roku Powiat na realizację tego zadania przekazał dotację 
celową w wysokości 132 077,00 zł, 

2) bieżącej aktualizacji witryny internetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego dotyczących 
organizacji pozarządowych, 

3) pomocy ze strony Powiatu w usystematyzowaniu i poprawnym skompletowaniu 
dokumentacji koniecznej przy zakładaniu stowarzyszeń oraz innych, bieżących zmianach 
wynikających z ich statutów i nowych przepisów prawnych, 

4) współorganizacji ze stowarzyszeniami lub objęcia patronatem przez Starostę Łódzkiego 
Wschodniego imprez o charakterze ponadgminnym, organizowanych przez 
stowarzyszenia, w których udział brali mieszkańcy Powiatu. Podejmowane działania 
służyły realizacji zadań publicznych przede wszystkim z dziedziny rekreacji ruchowej, 
kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej oraz pomocy społecznej 
i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 
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PODSUMOWANIE 

Na podstawie informacji oraz danych otrzymanych od  poszczególnych komórek 
organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łodzi, powiatowych  jednostek organizacyjnych, 
służb i straży dotyczących zadań zrealizowanych na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w  2021 roku, w niniejszym opracowaniu wskazane zostały działania, poprzez  
które realizowane były w tym okresie cele Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na lata 2015 – 2022. 

 
Najbardziej dynamiczne działania w zakresie realizacji zapisów Strategii podejmowane 

były w obszarach istotnych z punktu widzenia lokalnej wspólnoty samorządowej, takich jak: 
- inwestycje związane z infrastrukturą drogową,  
- pomoc społeczna,  
- rozwój szkolnictwa poprzez wzbogacanie oferty edukacyjnej i podnoszenie poziomu 

edukacji,  
- zapobieganie bezrobociu i wspieranie aktywności zawodowej.  

 
W 2021 roku podjęto również szereg działań promocyjnych w  kierunku kreowania 

pozytywnego wizerunku Powiatu Łódzkiego Wschodniego. We współpracy z wieloma 
organizacjami i grupami lokalnej społeczności aktywnie realizowano cele związane 
z umacnianiem tożsamości mieszkańców Powiatu oraz rozwojem turystyki, rekreacji i sportu. 
 

 
 
Realizacja w 2021 roku zadań określonych w Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na lata 2015 – 2022 była zdeterminowana dalej trwającą pandemią COVID-19,  
co spowodowało, że działania Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz służb  
i straży były w pewnym stopniu ograniczone.  
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