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Szanowni Państwo,
Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego przedstawia Państwu „Raport o stanie Powiatu
Łódzkiego Wschodniego za rok 2021”.
Raport został opracowany w związku z wymogiem art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i obejmuje podsumowanie działalności Zarządu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku.
Raport zawiera w szczególności informacje dotyczące realizacji polityk, programów
i strategii, uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego i budżetu Powiatu. Ponadto
w Raporcie przedstawiono również inne informacje, dotyczące realizacji zadań własnych
Powiatu, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań powierzonych
oraz o współpracy z innymi społecznościami samorządowymi, niezbędne do uzyskania pełnego
obrazu ogólnej sytuacji Powiatu.
Pomimo trwającej w 2021 roku pandemii COVID-19, która determinowała nasze
działania, dołożyliśmy wszelkich starań, aby Powiat realizując swoje zadania i cele spełniał
oczekiwania naszych Mieszkańców.
Raport powstał na podstawie materiałów źródłowych sporządzonych przez komórki
organizacyjne Starostwa Powiatowego w Łodzi, jednostki organizacyjne Powiatu, służby,
inspekcje i straże oraz danych z Głównego Urzędu Statystycznego.

W imieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Przewodniczący Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
Andrzej Opala
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I. Wstęp
Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmuje podsumowanie działalności
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku. Obowiązek jego sporządzenia wynika
z unormowań prawnych zawartych w art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym.
W dniu 21 lutego 2019 roku Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła uchwałę
w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Powiatu Łódzkiego
Wschodniego (Uchwała Nr V/61/2019).
Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Zarząd
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, jako organ wykonawczy, wykonuje swoje zadania
przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego
Wschodniego.
W 2021 roku zadania Powiatu Łódzkiego Wschodniego były wykonywane przez
samorządowe jednostki budżetowe:
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
2) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze,
3) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach,
4) Dzienny Dom Pomocy,
5) Powiatowy Urząd Pracy Łódź –Wschód,
6) I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach,
7) Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach,
8) Zespół Szkół Nr 2 w Koluszkach,
9) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach,
10) Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach,
oraz przez:
11) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
12) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego
z siedzibą w Koluszkach.
Zadania Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które nie są przypisane do realizacji
ww. jednostkom organizacyjnym Powiatu Łódzkiego Wschodniego są realizowane przez
Starostwo Powiatowe w Łodzi – jednostkę budżetową, która stanowi tzw. administrację
zespoloną.
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Powiat Łódzki Wschodni wykonuje określone ustawami zadania publiczne
o charakterze ponadgminnym. Ogólny zakres zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego został
określony w art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
Szczegółowy zakres przypisanych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu do realizacji zadań
jest określony w tzw. ustawach merytorycznych.
Poza wymienionymi jednostkami budżetowymi funkcjonują w Powiecie:
1) Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego,
2) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi,
3) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi.
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II. Organy Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu.
Skład Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku w kadencji 2018 – 2023
Lp.

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego
w kadencji 2018 - 2023

1.

Biała Agnieszka

2.

┼

3.

Gładysz Ewa

4.

Golus Sylwester

5.

Jaśkiewicz Mateusz

6.

Karwowski Mateusz

7.

Kotynia Mariusz

8.

Migdalski Tomasz

9.

Opala Andrzej

10.

Pomorski Paweł

11.

Skorupski Bogumił

12.

Sobieszek Jarosław

13.

Sokołowski Sławomir

14.

Sójka Mirosław

15.

Sójka Zofia

16.

Stasiak Marta

17.

Walas Tadeusz

18.

Waprzko Edyta

19.

Zaborowska-Gorzkiewicz Klaudia

Ciesielska Elżbieta / Elżbieta Żaczek
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Lp.

Prezydium Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
w kadencji 2018 - 2023

1.

Sokołowski Sławomir – Przewodniczący Rady Powiatu

2.

Biała Agnieszka – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

3.

Walas Tadeusz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Skład Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2021 uległ zmianie.
W dniu 27 maja 2021 r. podczas XXXI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
uzupełniono skład radnych w związku ze śmiercią radnej Elżbiety Ciesielskiej. Mandat Radnej
przyjęła przez ślubowanie Elżbieta Żaczek, która startowała do Rady Powiatu z kolejnym
wynikiem wyborczym z tego samego komitetu wyborczego i w tym samym okręgu
wyborczym.
Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2021 obradowała na 13 sesjach i podjęła
102 uchwały.

Zarządu Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu.

Skład Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w kadencji 2018 – 2023
Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Andrzej Opala

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego,
Starosta Łódzki Wschodni

Ewa Gładysz

Wicestarosta Łódzki Wschodni

Marta Stasiak

Etatowy Członek Zarządu

Paweł Pomorski

Członek Zarządu

Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz

Członek Zarządu

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku odbył 59 posiedzeń i podjął
515 uchwał.

str. 8

Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021

III. Informacja o Powiecie Łódzkim Wschodnim
Powiat Łódzki Wschodni położony jest w centralnej części województwa łódzkiego,
na południowy – wschód od Łodzi. Powiat zajmuje obszar prawie 500 km2 i znajduje się
na 18. miejscu wśród 21 powiatów ziemskich województwa łódzkiego. W skład Powiatu
wchodzi 6 gmin: Koluszki, Rzgów, Tuszyn (gminy miejsko – wiejskie) oraz Andrespol, Brójce
i Nowosolna (gminy wiejskie).

Powiat Łódzki Wschodni
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Ogólna liczba ludności w Powiecie Łódzkim Wschodnim wynosi 72 856 mieszkańców
(stan na dzień 31 grudnia 2021 roku).
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym
L.p.

Wyszczególnienie

1
I.

Ludność wg stanu na dzień:

Powierzchnia
(km2)

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

2

3

4

5

6

Gminy miejsko – wiejskie

351

46 218

46 338

46 352

Koluszki

155

23 368

23 293

23 257

w tym: miasto
obszar wiejski

11
144

12 928
10 440

12 776
10 517

12 687
10 570

Rzgów

66

10 459

10 592

10 685

w tym: miasto
obszar wiejski

17
49

3 371
7 088

3 382
7 210

3 376
7 309

Tuszyn

130

12 391

12 453

12 410

w tym: miasto
obszar wiejski

23
107

7 255
5 136

7 237
5 216

7 193
5 217

II.

Gminy wiejskie

149

25 961

26 227

26 504

1.

Andrespol

25

14 205

14 307

14 450

2.

Brójce

70

6 672

6 761

6 806

3.

Nowosolna

54

5 084

5 159

5 248

Razem miasta

51

23 554

23 395

23 256

Razem wsie

449

48 625

49 170

49 600

500

72 179

72 565

72 856

1.

2.

3.

Ogółem Powiat Łódzki
Wschodni

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych (www.bdl.stat.gov.pl),
(www.demografia.stat.gov.pl) – stan na 31.12.2021 roku
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Struktura wiekowa mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Grupa wieku

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Wiek przedprodukcyjny (0 – 17 lat)

13 833

6 980

6 853

Wiek produkcyjny

43 174

22 634

20 540

(18 – 64 lata)

(18 – 59 lat)

5 359

10 490

(65 lat i więcej)

(60 lat i więcej)

34 973

37 883

Wiek poprodukcyjny
Razem

15 849
72 856

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych (www.bdl.stat.gov.pl),
(www.demografia.stat.gov.pl) – stan na 31.12.2021 roku

Baza

Demografia

Edukacyjne grupy wiekowe mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Grupa wieku

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

3 – 6 lat

3 008

1 530

1 478

7 – 12 lat

4 889

2 478

2 411

13 – 15 lat

2 522

1 254

1 268

16 – 18 lat

2 224

1 132

1 092

19 – 24 lata

4 245

2 149

2 096

Razem

16 888

8 543

8 345

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych (www.bdl.stat.gov.pl),
(www.demografia.stat.gov.pl) – stan na 31.12.2021 roku

Baza

Demografia
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IV. Informacja na temat dokumentów strategicznych Powiatu
Łódzkiego Wschodniego realizowanych w 2021 roku
Najważniejszymi dokumentami strategicznymi dla rozwoju Powiatu Łódzkiego
Wschodniego są:
1) Strategia Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022,
2) Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2022,
3) Plan rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na lata
2017 – 2022.

„STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA LATA 2015 – 2022”
została przyjęta Uchwałą Nr XVI/189/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 17 grudnia 2015 roku.
Strategia jest podstawowym dokumentem, określającym cele i kierunki polityk rozwoju
Powiatu. Jest to punkt wyjścia dla dokumentów rozwojowych tworzonych przez jednostki
organizacyjne Powiatu.
Celem zdefiniowania misji Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022
było określenie roli, jaką władze Powiatu Łódzkiego Wschodniego mają pełnić w dążeniu
do najbardziej pożądanego, przyszłego jego kształtu – wizji, w oparciu o posiadanie zasoby
i z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz kluczowych
interesariuszy.
Wizja:
Powiat Łódzki Wschodni, wykorzystujący położenie terytorialne i walory przyrodniczo
– krajobrazowe, konkurencyjny w sferze społeczno – gospodarczej na zasadach partnerstwa
lokalnych samorządów, wyróżniający się wzrastającym poziomem życia mieszkańców.
Osiągnięcie tak określonego stanu docelowego – wizji, będzie możliwe dzięki realizacji
misji Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
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Misja:
Samorząd Powiatowy inicjatorem i koordynatorem działań służących zrównoważonemu
rozwojowi całego Powiatu Łódzkiego Wschodniego w partnerstwie z Gminami, wchodzącymi
w jego skład.
Pełna treść raportu z realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na lata 2015 – 2022” za rok 2021 jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (BIP) w zakładce Programy powiatowe.
W Raporcie o stanie Powiatu, w poniższym zestawieniu, przedstawiono wykaz
ustalonych w „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022” celów
strategicznych, operacyjnych i zadań, które były zrealizowane przez Powiat Łódzki Wschodni
w roku 2021 .

Cel strategiczny I: Rozwój infrastruktury technicznej

Podmioty
odpowiedzialne
za realizację

Cel operacyjny I.1 Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej

Zadanie I.1.1

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

JST (Powiat,
Gminy)

Zadanie I.1.2

Budowa systemów odwodnienia dróg

JST (Powiat,
Gminy)

Cel operacyjny I.2 Modernizacja budynków użyteczności publicznej
Zadanie I.2.1

Zniesienie barier architektonicznych w budynkach
użyteczności publicznej

JST (Powiat,
Gminy)

Zadanie I.2.2

Rozbudowa i utrzymanie standardów w obiektach
infrastruktury społecznej (DPS, ŚDS, itp.)

JST (Powiat,
Gminy)

Zadanie I.2.3

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

JST (Powiat,
Gminy)
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Cel operacyjny I.3 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii
Zadanie I.3.3

Realizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska

Zadanie I.3.4

Przeciwdziałanie skutkom anomalii pogodowych

JST (Powiat,
Gminy)

Zadanie I.3.5

Ochrona i rewaloryzacja zasobów naturalnych
i krajobrazowych Powiatu

JST (Powiat,
Gminy)

Powiat

Cel operacyjny 1.4 Tworzenie systemu informacji o nieruchomościach
Zadanie I.4.1

Aktualizacja danych przestrzennych dotyczących
nieruchomości

Powiat

Zadanie I.4.2

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Powiat

Zadanie I.4.3

Regulacja stanów prawnych nieruchomości

Zadanie I.4.4

Tworzenie cyfrowych baz danych i systemów udostępniania
danych

Cel strategiczny II: Poprawa jakości życia mieszkańców

JST (Powiat,
Gminy)
Powiat
Podmioty
odpowiedzialne
za realizację

Cel operacyjny II.1 Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
Zadanie II.1.1

Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych
i promocyjnych dotyczących bezpieczeństwa

Powiat, Policja,
PSP

Zadanie II.1.2

Zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich

Szkoły, Policja

Zadanie II.1.3

Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w miejscach
publicznych

Policja

Zadanie II.1.4

Wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń

Policja

Zadanie II.1.5

Skuteczne zarządzanie kryzysowe w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa publicznego

Zadanie II 1.6

Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Powiecie
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Cel operacyjny
II.2

Promocja i ochrona zdrowia

Zadanie II.2.1

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

Zadanie II 2.2

Właściwe zabezpieczenie sanitarno - epidemiologiczne

Cel operacyjny
II.3

Wzmocnienie polityki rodzinnej

Zadanie II.3.1

Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania

Zadanie II.3.2

Pomoc rodzinom biologicznym, zastępczym i
wychowankom usamodzielniającym się

Zadanie II.3.3

Aktywizacja społeczna rodzin, integracja ze środowiskiem
lokalnym

Cel operacyjny
II.4

Zapobieganie dysfunkcjonalności, wykluczeniu społecznemu i
marginalizacji mieszkańców Powiatu

Zadanie II.4.1

Zabezpieczenie środków materialnych na zaspokojenie
podstawowych potrzeb rodzin

Powiat, PCPR

Zadanie II.4.2

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

JST (Powiat,
Gminy)

Zadanie II.4.4

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
dla osób uzależnionych i ich rodzin

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

Zadanie II.5.2

Rozszerzanie oferty domów pomocy społecznej

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 (Powiat,
Gminy)
JST (Powiat,
Gminy)

Powiat, PCPR
JST, PCPR,
(Powiat Gminy)
PCPR

JST (Powiat,
Gminy, PCPR)

JST, PCPR
Powiat

JST, PCPR
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Cel strategiczny III: Rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego
(ponadpodstawowego)

Podmioty
odpowiedzialne
za realizację

Cel operacyjny
III.1

Dostosowanie szkolnictwa do potrzeb lokalnego rynku pracy
i popularyzacja szkolnictwa zawodowego

Zadanie III.1.1

Tworzenie adekwatnej oferty edukacyjnej

Powiat, Szkoły

Zadanie III.1.2

Rozwój bazy dydaktycznej szkół

Powiat, Szkoły

Zadanie: III.1.3

Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli

Powiat, Szkoły

Cel operacyjny
III.2

Promocja szkolnictwa ponadgimnazjalnego (ponadpodstawowego)

Zadanie III.2.1

Popularyzacja szkolnictwa zawodowego

Powiat, Szkoły

Zadanie III.2.2

Prowadzenie akcji informacyjnych

Powiat, Szkoły

Cel operacyjny
III.3

Współpraca z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, przedsiębiorcami
i uczelniami wyższymi

Zadanie III.3.1

Współorganizacja konferencji i szkoleń

Powiat, Szkoły

Zadanie III.3.2

Inspirowanie pracodawców do włączania się w proces
kształcenia zawodowego

Powiat, Szkoły

Cel strategiczny IV: Aktywizacja lokalnego rynku pracy

Podmioty
odpowiedzialne
za realizację

Cel operacyjny
IV.1

Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej w celu tworzenia miejsc pracy

Zadanie IV.1.1

Preferencje dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Zadanie IV.1.2

Szkolenia i kursy dla bezrobotnych

PUP

Zadanie IV.1.3

Program aktywności zawodowej

PUP

str. 16

Powiat, PUP

Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021

Cel strategiczny V: Promocja Powiatu

Podmioty
odpowiedzialne
za realizację

Cel operacyjny
V.1

Kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu

Zadanie V.1.1

Integracja działań promocyjnych Powiatu i gmin z terenu
Powiatu

JST (Powiat,
Gminy)

Zadanie V.1.2

Prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej

JST (Powiat,
Gminy)

Cel operacyjny
V.2

Wspieranie działań służących umocnieniu tożsamości mieszkańców
Powiatu poprzez rozwój kultury, turystyki, rekreacji i sportu

Zadanie V.2.1

Współorganizacja imprez kulturalnych i sportowych

Cel strategiczny VI: Rozwój demokracji lokalnej

JST (Powiat,
Gminy)
Podmioty
odpowiedzialne
za realizację

Cel operacyjny
VI.1

Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Zadanie VI.1.1

Podnoszenie jakości zarządzania informacją

Zadanie VI.1.2

Upowszechnianie 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

Cel operacyjny
VI.3

Wspieranie rozwoju i działalności organizacji pozarządowych

Zadanie VI.3.1

Pomoc w realizacji działań statutowych organizacji
pozarządowych

JST (Powiat,
Gminy)

Zadanie VI.3.2

Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi
w zakresie realizacji zadań publicznych

JST (Powiat,
Gminy)

Powiat, jednostki
organizacyjne
JST (Powiat,
Gminy)

JST (Powiat,
Gminy)
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„PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA LATA 2016 – 2022”
został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Nr XXVII/342/2016
z dnia 13 września 2016 roku. Ostatnia jego aktualizacja nastąpiła Uchwałą Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego Nr XLIII/389/2022 w dniu 21 kwietnia 2022 roku, a dotyczyła
zrealizowanych w 2021 roku celów strategicznych, operacyjnych i zadań.
Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem służącym wdrażaniu założeń dotyczących
rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Jako planistyczny dokument wdrożeniowy
wskazuje działania zmierzające do realizacji celów strategicznych, operacyjnych oraz zadań
uwzględnionych w „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022”.
Pełna wersja dokumentu jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (BIP), w zakładce Programy powiatowe.
W Raporcie o stanie Powiatu przedstawiono w układzie tabelarycznym projekty
inwestycyjne zrealizowane w roku 2021 przez Powiat Łódzki Wschodni, ze wskazaniem
kosztów ich realizacji oraz źródeł finansowania.
Przedstawione informacje dotyczą wszystkich zadań inwestycyjnych zrealizowanych
w zakresie zadań publicznych przypisanych do realizacji Powiatowi.
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Projekty inwestycyjne zrealizowane w 2021 roku – „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2022”

Lp.

1

2
3
4
5

Działanie/ projekt
"Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami
kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej
w Andrespolu wraz z budową przyległego
układu drogowego, w zamian za likwidację
przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km
18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii
kolejowej nr 17"
Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze
powiatowej nr 2927E Wardzyn - Pałczew
Budowa chodnika w drodze powiatowej nr
2912E w kierunku Romanowa
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
2923E ul. Górnej i ul. Dolnej w Bukowcu
Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu
drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem
Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki
RAZEM

Koszty
PLN

Źródła finansowania PLN
JST
Województwo
Powiat
Gmina
łódzkie

Środki
pozyskane

Rodzaj
pomocy
UE

Inne
źródła
pozyskania
środków

144 037,72

144 037,72

-

-

-

-

-

193 786,19

105 186,19

-

88 600,00

-

-

-

533 592,52

283 592,52

250 000,00

-

-

-

-

557 005,67

205 512,39

-

-

351 493,28

-

RFIL

728 446,49

728 446,49

-

-

-

-

-

2 156 868,59

1 466 775,31

250 000,00

88 600,00

351 493,28

0,00

-
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Lp.

6
7
8
9
10

11

str. 20

Działanie/ projekt
,,Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr
1150E od granicy m. łodzi do skrzyżowania z
drogą 1186E”
Przebudowa przepustu w ciągu drogi
powiatowej nr 2941E w miejscowości
Grodzisko
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze
powiatowej nr 2916E (odcinek Guzew i DK71)
Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr
2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn
Budowa chodników i ścieżek rowerowych w
drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w
kierunku od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej
– dokumentacja projektowa
Budowa chodników i ścieżek rowerowych w
drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w
kierunku od Tuszyna do Żeromina –
dokumentacja projektowa
RAZEM

Koszty PLN

Źródła finansowania PLN
JST
Województwo
Powiat
Gmina
łódzkie

Środki
pozyskane

Rodzaj
pomocy UE

Inne źródła
pozyskania
środków

330 357,59

330 357,59

-

-

-

-

-

173 528,34

81 505,81

92 022,53

-

-

-

-

413 954,96

413 954,96

-

-

-

-

-

8 364,00

-

-

-

8 364,00

-

RFIL

43 050,00

21 525,00

21 525,00

-

-

-

-

43 050,00

21 525,00

21 525,00

-

-

-

-

1 012 304,89

868 868,36

135 072,53

0,00

8 364,00

0,00

-
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Lp.

12
13
14
15
16

17

18
19

Działanie/ projekt
Wykonanie ogrodzenia od ul. Wigury dla
Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2
w Koluszkach
Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
Koluszkach
Termomodernizacja budynku gospodarczego
Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze
– III etap
Przebudowa pawilonu administracyjno –
biurowego z przeznaczeniem na warsztat
Terapii Zajęciowej – etap II
Modernizacja pomieszczenia budynku nr 2
(55m2) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach z
przeznaczeniem na utworzenie pracowni
logistycznej
Wymiana podłogi na korytarzu I piętra w
budynku nr 1 Zespołu Szkół nr 2 w
Koluszkach
Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola
Nr 1 i SOSW w Koluszkach
RAZEM

Koszty PLN

Źródła finansowania PLN
JST
Województwo
Powiat
Gmina
łódzkie

Środki
pozyskane

Rodzaj
pomocy
UE

Inne źródła
pozyskania
dochodów

77 490,00

77 490,00

-

-

-

-

-

174 492,72

174 492,72

-

-

-

-

-

371 436,99

235 712,22

-

-

135 724,77

-

PFRON

314 270,00

314 270,00

-

-

-

-

-

1 805 593,38

36 360,67

-

-

1 769 232,71

-

RFIL

32 423,70

32 423,70

-

-

-

-

-

22 614,00

22 614,00

-

-

-

-

-

317 955,00

158 977,50

158 977,50

-

-

-

-

3 111 523,07

1 047 588,09

158 977,50

0,00

1 904 957,48

0,00

-
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Lp.

20

21
22
23
24
25
26

str. 22

Działanie/ projekt
Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2
w Koluszkach – dochodzenie do standardów
obowiązujących Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach
„Budowa systemu informacji przestrzennej
wspierającego świadczenia e-usług przez
powiaty z terenu województwa łódzkiego”
Utwardzenie pobocza w ciągu drogi
powiatowej nr 2923E w miejscowości
Bukowiec, gm. Brójce
,,Przebudowa przejść dla pieszych z
sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg nr
2912E/1130E w Stróży”
,,Budowa przejścia dla pieszych w drodze
powiatowej nr 2911Ew Justynowie gm.
Andrespol”
,,Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze
nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej
Górze”
Budowa chodnika w drodze powiatowej nr
2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa
RAZEM

Koszty PLN

Źródła finansowania PLN
JST
Województwo
Powiat
Gmina
łódzkie

Środki
pozyskane

Rodzaj
pomocy UE

Inne
źródła
pozyskania
dochodów

30 750,00

30 750,00

-

-

-

-

-

64 900,47

64 900,47

-

-

-

-

-

83 891,99

83 891,99

-

-

-

-

-

42 163,55

9 312,71

-

-

32 850,84

-

RFRD

19 538,55

3 907,71

-

-

15 630,84

-

RFRD

24 828,55

6 245,75

-

-

18 582,80

-

RFRD

563 917,03

313 917,03

250 000,00

-

-

-

-

829 990,14

512 925,66

250 000,00

0,00

67 064,48

0,00

-
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Lp.
27
28
29
30
31
32
33
34

35

Działanie/ projekt
,,Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr
2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”
,,Budowa przejścia dla pieszych w drodze
powiatowej nr 2923E w Bukowcu gm. Brójce”
,,Budowa przejścia dla pieszych w drodze
powiatowej nr 2917E w Stefanowie gm.
Koluszki”
,,Przebudowa przejść dla pieszych z budową
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w
Gałkowie Małym”
Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy
drodze powiatowej nr 1150E w gminie
Nowosolna
,,Przebudowa przejścia szkolnego na drodze
powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym
gm. Nowosolna”
,,Budowa przejścia dla pieszych w drodze
powiatowej nr 1148E w Kopance, gm.
Nowosolna”
,,Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze
powiatowej nr 1195E w rejonie cmentarza w
Starej Gadce”
Wymiana 2 sztuk dźwigów osobowych nr 1 i nr
2 znajdujących się w budynku użyteczności
publicznej położonym w Łodzi przy ulicy H.
Sienkiewicza 3
RAZEM

Koszty PLN

Źródła finansowania PLN
JST
Województwo
Powiat
Gmina
łódzkie

Środki
pozyskane

Rodzaj
pomocy UE

Inne źródła
pozyskania
dochodów

69 000,00

69 000,00

-

-

-

-

-

17 078,55

3 415,71

-

-

13 662,84

-

RFRD

17 078,55

3 415,71

-

-

13 662,84

-

RFRD

42 163,55

9 312,75

-

-

32 850,80

-

RFRD

262 477,14

262 477,14

-

-

-

-

-

20 638,55

5 007,71

-

-

15 630,84

-

RFRD

19 538,55

3 907,71

-

-

15 630,84

-

RFRD

19 538,55

3 907,71

-

-

15 630,84

-

RFRD

295 022,88

295 022,88

-

-

-

-

-

762 536,32

655 467,32

0,00

0,00

107 069,00

0,00

-
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Lp.
37
38
39

40
41
42

Działanie/ projekt
Modernizacja elementów budynku przy
ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi
Zakup samochodu przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych (8 + 1)
„Modernizacja budynku Warsztatów
Szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach
– etap II”
„Zakup sprzętu pożarniczego jako
wyposażenia do samochodu ratowniczo gaśniczego” dla Komedy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego
wschodniego zs. w Koluszkach”
„Zakup osprzętu do łodzi i pontonów”
„Zakup wyposażenia medycznego,
wyposażenia i środków ochrony indywidualnej,
akcesoriów ochronnych, osłon oczu, odzieży
ochronnej i zabezpieczającej”
RAZEM

OGÓŁEM W 2021 ROKU
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Koszty PLN

Źródła finansowania PLN
JST
Województw
Powiat
Gmina
o łódzkie

Środki
pozyskane

Rodzaj
pomocy
UE

Inne źródła
pozyskania
dochodów

57 404,62

57 404,62

-

-

-

-

-

157 792,37

40 871,60

-

-

94 000,00

22 920,77

PFRON

63 453,40

63 453,40

-

-

-

-

-

50 000,00

50 000,00

-

-

-

-

-

9 000,00

-

-

-

9 000,00

-

Budżet Państwa

157 400,00

-

-

-

157 400,00

-

Fundusz
Przeciwdziałania
COVID-19

495 050,39
8 368 273,40

211 729,62
4 763 354,36

0,00
794 050,03

0,00
88 600,00

260 400,00
2 699 348,24

22 920,77
22 920,77

-

-
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„PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2017 – 2022”

został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Nr XXIX/371/2016
z dnia 24 listopada 2016 roku. Ostatnia jego aktualizacja została przyjętą Uchwałą Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego Nr XV/166/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku.
Powiat Łódzki Wschodni podejmuje szereg działań i zabiegów prowadzących
do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Do najważniejszych
działań w tym zakresie należy między innymi:
− przebudowa i modernizacja dróg,
− poszerzenia jezdni,
− budowa chodników i przejść dla pieszych,
− budowa ciągów pieszo – rowerowych,
− budowa sygnalizacji świetlnych,
− bieżąca odnowa oznakowania pionowego,
− wyposażenie dróg w elementy oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
W 2021 roku Powiat Łódzki Wschodni w ramach zadań inwestycyjny na drogach
powiatowych poniósł wydatki w kwocie 5 340 593,71 zł.
W tabeli przedstawiono zrealizowane w 2021 roku zadania inwestycyjne na drogach
powiatowych, w podziale na Gminy i źródła finansowania, ze wskazaniem oznaczenia drogi.
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Zadania inwestycyjne zrealizowane na drogach powiatowych w 2021 r. w podziale na terytorium Gminy:
Źródła finansowania /zł/

L.p.

Gmina

Nazwa zadania

1

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

2

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

3

,,Przebudowa przejścia dla
pieszych na drodze nr 2912E w
rejonie
ul.
Oficerskiej
w Wiśniowej Górze”

str. 26

Oznaczenie
drogi

Główny
element
modernizacji

Główny
parametr
techniczny
(długość
wykonanego
odcinka /m/)

2912E
1130E

opracowanie
dokumentacji
projektowej,
tablica
informacyjna

-

9 312,71

0,00

32 850,84

2911E

opracowanie
dokumentacji
projektowej,
tablica
informacyjna

-

3 907,71

0,00

15 630,84

2912E

opracowanie
dokumentacji
projektowej,
tablica
informacyjna

-

6 245,75

0,00

18 582,80

Środki
Powiatu

Środki Gminy

Środki
zewnętrzne
pozyskane przez
Powiat

Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021

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

4

2912E

opracowanie
dokumentacji
przetargowej,
doradztwo
techniczne,

-

Razem Andrespol:

144 037,72

144 037,73

0,00

163 503,89

144 037,73

67 064,48

1

,,Modernizacja odcinków dróg
powiatowych nr 2925E i nr
2926E na terenie gminy
Brójce”;

2925E,
2926E

dokumentacja
projektowa

-

69 000,00

0,00

0,00

2

„Budowa chodnika w drodze
powiatowej nr 2923E (ul. Górnej
i Dolnej w Bukowcu)”;

2923E

chodnik

1 315

205 512,39

0,00

351 493,28

„Nakładka bitumiczna na
drodze powiatowej nr 2927E
Pałczew – Wardzyn”

2927E

nakładka

463

105 186,19

0,00

88 600,00

4

„Budowa chodnika w drodze
powiatowej nr 2926E od DW na
714 w kierunku Pałczewa”

2926E

chodnik

1 161

563 917,03

0,00

0,00

5

,,Budowa chodnika w drodze
powiatowej nr 2912E w
kierunku Romanowa”

2912E

chodnik

942

533 592,52

0,00

0,00

3

Brójce
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6

,,Budowa przejścia dla pieszych
w drodze powiatowej nr 2923E
w Bukowcu gm. Brójce”

7

,,Utwardzenie pobocza w ciągu
drogi powiatowej nr 2923E w
miejscowości Bukowiec gm.
Brójce"

2923E

opracowanie
dokumentacji
projektowej,
tablica
informacyjna

-

3 415,71

0,00

13 662,84

2923E

pobocze

3 900

83 891,99

0,00

0,00

1 564 515,83

0,00

453 756,12

Razem Brójce:
1

,,Budowa przejścia dla pieszych
w drodze powiatowej nr 2917E
w Stefanowie gm. Koluszki”

2917E

dokumentacja
projektowa

-

3 415,71

0,00

13 662,84

2

„Przebudowa przejść dla
pieszych z budową sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu w
Gałkowie Małym”;

2911E

dokumentacja
projektowa

-

9 312,75

0,00

32 850,80

2911E

dokumentacja
projektowa,
koszty ogólne
budowy

-

728 446,49

825 529,78

0,00

741 174,95

825 529,78

46 513,64

330 357,59

0,00

0,00

3

Koluszki

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

Razem Koluszki:

1
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„Wykonanie chodnika w
drodze powiatowej nr 1150E od
Nowosolna granicy m. Łodzi
do skrzyżowania z drogą
1186E”;

1150E

chodnik

790
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2

„Wykonanie ciągu pieszo –
jezdnego przy drodze
powiatowej nr 1150E w gminie
Nowosolna”

3

„Przebudowa przejścia
szkolnego na drodze
powiatowej nr 1151E w
Wiączyniu Dolnym gm.
Nowosolna”

4

,,Budowa przejścia dla pieszych
w drodze powiatowej nr 1148E
w Kopance gm. Nowosolna”

1150E

przepust

-

262 477,14

0,00

0,00

1151E

opracowanie
dokumentacji
projektowej,
tablica
informacyjna

-

5 007,71

0,00

15 630,84

1148E

opracowanie
dokumentacji
projektowej,
tablica
informacyjna

-

3 907,71

0,00

15 630,84

601 750,15

0,00

31 261,68

Razem Nowosolna:

1

2

3

Rzgów

1195E

opracowanie
dokumentacji
projektowej,
tablica
informacyjna

-

3 907,71

0,00

15 630,84

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

2916E

chodnik i
ścieżka
rowerowa

-

413 954,96

0,00

0,00

„Przebudowa przepustu w ciągu
drogi powiatowej nr 2941E w
miejscowości Grodzisko”

2941E

przepust

-

81 505,81

92 022,53

0,00

499 368,48

92 022,53

15 630,84

,,Przebudowa przejścia dla
pieszych na drodze powiatowej
nr 1195E w rejonie cmentarza
w Starej Gadce”

Razem Rzgów:
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1

„Nakładka
na
drodze
powiatowej nr 2900E – ul.
Żeromskiego
w
Tuszynie
od ul. Brzezińskiej
do
ul.
Wysokiej”

2900E

dokumentacja
projektowa

-

0,00

0,00

8 364,00

2

,,Budowa chodników i ścieżek
rowerowych w drodze 2904E
Tuszyn ul. Ściegiennego w
kierunku od Tuszyna (mostu)
do ul. Szpitalnej" dokumentacja projektowa

2904E

dokumentacja
projektowa

-

21 525,00

21 525,00

0,00

,,Budowa chodników i ścieżek
rowerowych w drodze 2900E
Tuszyn ul. Żeromskiego w
kierunku od Tuszyna do
Żeromina" - dokumentacja
projektowa

2900E

dokumentacja
projektowa

-

21 525,00

21 525,00

0,00

43 050,00
3 613 363,30

43 050,00
1 104 640,04

8 364,00
622 590,76

Powiat

Gmina

3

Tuszyn

Razem Tuszyn:
Łącznie we wszystkich gminach Powiatu:

Podsumowanie powyższej tabeli /zł/
Inwestycje na drogach zrealizowane przez Powiat w 2021 roku
Inwestycje na drogach zrealizowane przez Gminę w 2021 roku (dotacja do Gmin)
Razem inwestycje zrealizowane przez Powiat /zł/
Razem inwestycje zrealizowane przez Gminę /zł/
W 2021 roku na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych z budżetu Powiatu
i Gminy wydatkowano:
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1 618 476,33
1 494 886,97

500 000,00
749 378,51
4 235 954,06
1 104 640,04
5 340 594,41

Środki
zewnętrzne
622 590,76
355 261,53
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Poza „Strategią Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022”,
„Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2022”
i „Planem rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na lata
2017 – 2022” Powiat realizował w 2021 roku postanowienia innych dokumentów sektorowych,
a mianowicie:
1) „PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO
WSCHODNIEGO NA LATA 2017 – 2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021 –
2024” ORAZ „PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2021 – 2024 Z PERSPEKTYWĄ
NA LATA 2025 – 2028”
W celu realizacji polityki ekologicznej państwa w 2016 roku powstał „Program
Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 z perspektywą
na lata 2021 – 2024” przyjęty Uchwałą nr XXIX/363/2016 Rady Powiatu Łódzkiego
Wschodniego z dnia 24 listopada 2016 roku, a w 2020 roku powstał „Program Ochrony
Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata
2025 – 2028”, przyjęty Uchwałą Nr XXVI/252/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 29 grudnia 2020 roku.
Głównym celem Programu jest określenie polityki środowiskowej oraz wyznaczenie
kierunków działań do realizacji przez Powiat i Gminy w celu realizacji polityki ochrony
środowiska na terenie powiatu.

2) „POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE
ŁÓDZKIM WSCHODNIM NA LATA 2021 – 2023”
Program został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/275/2021 Rady Powiatu Łódzkiego
Wschodniego z dnia 18 marca 2021 roku.
Głównym celem Programu jest realizacja zadań związanych z organizacją zastępczych
form opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki i wychowania ze strony rodziców
biologicznych.
3) „POWIATOWY
PROGRAM
ZAPOBIEGANIA
PRZESTĘPCZOŚCI
ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI
NA LATA 2018 – 2023 DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO”
Program został przyjęty Uchwałą Nr XLV/557/2017 Rady Powiatu Łódzkiego
Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 roku.
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Celem głównym Programu jest budowanie partnerskiej współpracy oraz określenie
kierunków współdziałania lokalnych samorządów i ich jednostek organizacyjnych, służb,
inspekcji i straży, organizacji społecznych i społeczności Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na rzecz podniesienia poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu oraz poprawa
stanu bezpieczeństwa i porządku w Powiecie. Program określa dziewięć obszarów ryzyka
występowania zagrożeń.
4) „POWIATOWA
SPOŁECZNYCH
2021 - 2028”

STRATEGIA
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA

Strategia została przyjęta Uchwałą Nr XXX/279/2021 Rady Powiatu Łódzkiego
Wschodniego z dnia 29 kwietnia 2021 roku.
Głównym celem Strategii w zakresie rozwiązywania problemów społecznych jest
zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
w szczególności w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałania
marginalizacji jednostki i rodziny, wyrównania szans osób niepełnosprawnych, pomocy
społecznej, pieczy zastępczej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
5) „POWIATOWY PROGRAM WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM NA LATA 2015 – 2021”
Program został przyjęty Uchwałą Nr L/699/2014 Rady Powiatu Łódzkiego
Wschodniego z dnia 23 października 2014 roku.
Podstawę opracowania Programu stanowi „Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2020”. Program odpowiada
najistotniejszym potrzebom osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,
zawodowej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także przestrzeganiu praw osób
niepełnosprawnych.
Określone cele są realizowane w różnym czasie, a sam Program jest wyznacznikiem
kierunków działań dla wszystkich instytucji biorących udział w jego realizacji, tworząc
podstawę dla poszczególnych podmiotów do opracowania szczegółowych programów
i projektów.
6) „POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2017 – 2021”
Program został przyjęty Uchwałą Nr XXXV/449/2017 Rady Powiatu Łódzkiego
Wschodniego z dnia 27 kwietnia 2017 roku.
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Program jest spójny z założeniami „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie” oraz „Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łódzkim
Wschodnim na lata 2014 – 2020”. Celem strategicznym jest zapobieganie dysfunkcjonalności,
wykluczeniu społecznemu i marginalizacji tylko dla rodzin doświadczających przemocy
poprzez prowadzenie opieki specjalistycznej dla osób uzależnionych, ofiar, sprawców
i świadków przemocy.
Zadaniem Programu jest wprowadzenie działań mających na celu z jednej strony
podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie
oraz promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy, a z drugiej upowszechnianie
informacji o możliwościach i formach udzielania pomocy zarówno osobom dotkniętym
przemocą, jak i stosującym przemoc w rodzinie.
7) „POWIATOWY
PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA
BEZROBOCIU
ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2021 - 2025”
Program został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/276/2021 Rady Powiatu Łódzkiego
Wschodniego z dnia 18 marca 2021 roku.
W dokumencie zostały określone priorytety lokalnej polityki rynku pracy i rozwoju
zasobów ludzkich w Powiecie Łódzkim Wschodnim, wpisujące się w realizację priorytetów
i celów regionalnych oraz krajowych dokumentów strategicznych.
Program stanowi podstawę do koordynacji lokalnej polityki rynku pracy i rozwoju
zasobów ludzkich. Realizacja programu stanowi kontynuację „Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014 - 2020”.
Program tworzy ramy priorytetów i działań mających przyczynić się do pozytywnych zmian
na rynku pracy, a głównie do wzrostu zatrudnienia, ograniczenia bezrobocia, efektywnego
wykorzystania środków krajowych i unijnych na realizację programów i projektów.
8) „PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W
2021
ROKU
Z
ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY
Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE”
Program został przyjęty Uchwałą Nr XXV/236/2020 Rady Powiatu Łódzkiego
Wschodniego z dnia 26 listopada 2020 roku.
Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Powiatem Łódzkim
Wschodnim i organizacjami pozarządowymi, które ma służyć zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców Powiatu oraz aktywizacji społeczeństwa lokalnego. W Programie zostały
określone kierunki i formy współpracy z ww. organizacjami.
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9) „PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2019 – 2022”
Program został przyjęty Uchwałą nr XIII/127/2019 Rady Powiatu Łódzkiego
Wschodniego z dnia 24 października 2019 roku.
Program jest dokumentem strategicznym w zakresie realizacji wszechstronnych działań
na rzecz promocji zdrowia psychicznego, jego zachowania i utrzymania na każdym etapie życia
człowieka. Przedstawione w Programie potrzeby i możliwości w zakresie organizacji różnych
form działalności na rzecz ochrony zdrowia psychicznego, mogą być realizowane na terenie
powiatu łódzkiego wschodniego przez administrację samorządową, podmioty lecznicze,
organizacje pozarządowe i inne instytucje działające na rzecz osób z zaburzeniami
psychicznymi.
10) „PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2021 – 2023”

POWIATU

Plan został przyjęty Uchwałą Nr 1172/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 18 marca 2021 roku.
Zasobem nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego gospodaruje Zarząd
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Plan wykorzystania zasobu nakreśla główne kierunki
działań Zarządu Powiatu w zakresie gospodarowania nieruchomościami Powiatu Łódzkiego
Wschodniego.
Rozstrzygnięcia o sposobie i formie zagospodarowania w stosunku do każdej
nieruchomości będą podejmowane indywidualnie.
Dokumenty sektorowe dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu
Łódzkiego Wschodniego (BIP), w zakładce Programy powiatowe.
Realizacja ww. dokumentów została ujęta w treści niniejszego Raportu, w opisie
działalności w poszczególnych obszarach zadań publicznych realizowanych przez Powiat
Łódzki Wschodni w 2021 roku.

Wskazać również należy, że Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego:
- w dniu 27 stycznia 2022 roku przyjęła:
1) sprawozdanie Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za 2021 rok;
- w dniu 24 marca 2022 roku przyjęła:
1) Uchwałą Nr XLI/382/2022 sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie z działalności jednostki za rok 2021 wraz z wykazem potrzeb
w zakresie pomocy społecznej na rok 2022 i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu
pieczy zastępczej na rok 2022;

str. 34

Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021

2) informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego
wschodniego z siedzibą w Koluszkach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łódzkiego
Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 rok;
3) sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego
wschodniego oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego za 2021 rok;
4) informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi o stanie bezpieczeństwa
weterynaryjnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021;
- w dniu 21 kwietnia 2022 roku przyjęła:
1) Raport z realizacji w 2021 roku „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na lata 2015 – 2022”;
2) Uchwałą Nr XLIII/389/2022 aktualizację „Planu rozwoju Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na lata 2016-2022”;
3) sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego
w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie”;
4) informację dotyczącą „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021”.
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V. Opis działalności w obszarach zadań publicznych
realizowanych
przez
Powiat
Łódzki
Wschodni,
z uwzględnieniem realizacji polityk, programów i strategii
1. Edukacja publiczna
Powiat Łódzki Wschodni jest organem prowadzącym dla niżej wymienionych szkół
ponadpodstawowych i placówek oświatowych:
1) I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach,
ul. Kościuszki 16, 95-040 Koluszki;
2) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach,
ul. Wigury 2, 95-040 Koluszki:
− Technikum nr 1,
− Branżowa Szkoła I stopnia;
3) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach,
ul. Budowlanych 8, 95-040 Koluszki:
− Technikum nr 2,
− II Liceum Ogólnokształcące;
4) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach,
ul. Budowlanych 8, 95-040 Koluszki:
− Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna,
− Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
− Internat;
5) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach,
ul. Korczaka 5, 95-040 Koluszki, z zamiejscowymi stanowiskami pracy w Tuszynie
i Rzgowie.
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Stan organizacyjny szkół (wg SIO na 30.09.2020 r. oraz 30.09.2021 r.) przedstawia się następująco:
STAN NA DZIEŃ 30.09.2020 r.
Nazwa szkoły

Liczba oddziałów

STAN NA DZIEN 30.09.2021 r.

Liczba
uczniów

Liczba oddziałów

Ogółem

w tym ilość klas

I LO w
Koluszkach

15

4 kl. I, 7 kl. II,
4 kl. III

361

15

4 kl. I, 4 kl. II, 7 kl. III

372

ZS nr 1
w Koluszkach

11

222

12

- w technikum 6 oddz.:
1 kl. I, 1 kl. II, 3 kl. III,
1 kl. IV – razem 113
uczniów - w branżowej
szkole I stopnia 6 oddz.:
2 kl. I, 2 kl. II, 2 kl. III –
razem 122 uczniów

235

ZS nr 2
w Koluszkach

19

368

17

45

951

44

- w liceum
ogólnokształcącym
4 oddz.: 1 kl. I, 1 kl. II,
2 kl. III – razem 69
uczniów
- w technikum 13 oddz.:
2 kl. I, 3 kl. II, 6 kl. III,
2 kl. IV – razem 275
uczniów

344

Razem szkoły
ponadpodst.
SOSW
w Koluszkach

- w technikum 6
oddz.: 1 kl. I, 3 kl. II,
1 kl. III, 1 kl. IV –
razem 126 uczniów
- w branżowej szkole
I stopnia 5 oddz.: 2
kl. I, 2 kl. II, 1 kl. III
– razem 96 uczniów
- w liceum
ogólnokształcącym
4 oddz.: 1 kl. I,
2 kl. II, 1 kl. III –
razem 67 uczniów
- w technikum 15
oddz.: 3 kl. I, 6 kl. II,
2 kl. III, 4 kl. IV –
razem 301 uczniów
- 7 oddz. w szkole
podstawowej
specjalnej
- 2 oddz. w szkole
specj. przysp.
do pracy

60

10

- 8 oddz. w szkole
podstawowej specjalnej –
w tym 1 oddział
przedszkolny
- 2 oddz. w szkole specj.
przysp. do pracy

63

Razem
wszystkie
szkoły

54

1011

54

zajęcia
rewalidacyjno
– wychowaw.

X

X

11

X

X

13

zajęcia
wczesnego
wspomagania
rozwoju
dziecka

X

X

33

X

X

32

9

Ogółem

Liczba
uczniów

w tym ilość klas

951

1014
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W szkołach ponadpodstawowych (z wyjątkiem Szkoły Specjalnej Przysposabiającej
do Pracy) prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni w roku szkolnym 2020/2021 kształciło
się łącznie 951 uczniów w 45 oddziałach. Taka sama liczba 951 uczniów kształciła się w roku
szkolnym 2021/2022 w 44 oddziałach.
Liczba uczniów w szkołach ponadpodstawowych
361 372

400

368

300

344

222 235

200
100
0
I LO w
Koluszkach

ZS nr 1 w
Koluszkach
2020/2021

ZS nr 2 w
Koluszkach

2021/2022

Porównując rok szkolny 2021/2022 z poprzednim rokiem szkolnym należy stwierdzić,
że liczba oddziałów w szkołach ponadpodstawowych zmniejszyła o 1. Natomiast liczba
uczniów w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach ponadpodstawowych jest taka sama jak
w roku szkolnym 2020/2021. Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny
2020/2021 i 2021/2022 odbywała się w systemie elektronicznym, udostępnionym zgodnie
z zawartą umową przez firmę Vulcan Sp. z o.o.
Liczba oddziałów w szkołach ponadpodstawowych
20
15

15

19

15
11

10
5
0
I LO w
Koluszkach

ZS nr 1 w
Koluszkach
2020/2021
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Nabór do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022

Nazwa szkoły

Liczba oddziałów
w naborze do klas I

Liczba uczniów
w naborze
do klas I

2020/2021

2021/2022

2020/2021

2021/2022

I LO w Koluszkach

4

4

95

105

ZS nr 1 w Koluszkach
w tym:

3

3

65

68

Technikum nr 1

1

1

22

18

Branżowa Szkoła I stopnia

2

2

43

50

ZS nr 2 w Koluszkach
w tym:

4

3

87

77

Technikum nr 2

3

2

63

52

II Liceum Ogólnokształcące

1

1

24

25

Razem w szkołach nabór do
klas I

11

10

247

250

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach
Stan na dzień 30.09.2020 roku Stan na dzień 30.09.2021 roku

60
9

63
10

Szkoła Podstawowa nr 3
Specjalna

7

8 – w tym 1 oddział
przedszkolny

Szkoła Specjalna
Przyspasabiająca do Pracy

2

2

11

13

33

32

Liczba uczniów
Liczba oddziałów ogółem, w
tym:

Zajęcia rewalidacyjnowychowawcze
Zajęcia wczesnego
wspomagania rozwoju

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach liczba oddziałów
zwiększyła się o 1 w związku z utworzeniem oddziału przedszkolnego specjalnego.
Liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021 zwiększyła się o 3 w stosunku o poprzedniego
roku szkolnego. Zmniejszyła się liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
z 33 w roku szkolnym 2020/2021 do 32 w roku szkolnym 2021/2022. Zwiększyła się natomiast
o 2 liczba dzieci objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach
W roku szkolnym 2020/2021 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczego
w Koluszkach było razem 71 uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej,
z czego:
1) 20 uczniów było niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim;
2) 21 uczniów było niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym
lub znacznym;
3) 19 uczniów było z niepełnosprawnością sprzężoną;
4) 11 uczniów było niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim.
Spośród 71 uczniów w trybie indywidualnego nauczania nie kształciło się żadne dziecko,
11 uczniów było na zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych (indywidualnych
i zespołowych). W zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju, prowadzonych indywidualnie
lub w grupach przez Ośrodek uczestniczyło 33 dzieci.
W internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach w roku
szkolnym 2020/2021 przebywało 8 wychowanków.
W roku szkolnym 2021/2022 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczego
w Koluszkach uczęszcza razem 76 uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności
intelektualnej, z czego:
5) 21 uczniów jest niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim;
6) 17 uczniów jest niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym
lub znacznym
7) 25 uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną;
8) 13 uczniów jest niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim.
Spośród 76 uczniów w trybie indywidualnego nauczania kształci się jeden uczeń,
13 uczniów jest na zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych (indywidualnych i zespołowych).
W zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju, prowadzonych indywidualnie lub w grupach
przez Ośrodek uczestniczy 32 dzieci.
W internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach w roku
szkolnym 2021/2022 przebywa 7 wychowanków.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach swoim działaniem obejmuje
gminy wchodzące w skład Powiatu Łódzkiego Wschodniego: Andrespol, Brójce, Koluszki,
Nowosolna, Rzgów i Tuszyn. Poradnia posiada zamiejscowe stanowiska pracy w Tuszynie
oraz w Rzgowie.
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach zatrudnionych jest:
− 7 pedagogów na 5,3 etatu (w tym 4 w Tuszynie i w Rzgowie,),
− 4 psychologów na 4 etatach (w tym 1 w Tuszynie i w Rzgowie),
− 2 logopedów na 2 etatach (w tym 1 w Tuszynie i w Rzgowie),
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− 1 fizjoterapeuta na 1 etacie.
W roku szkolnym 2021/2022 Poradnia obejmuje opieką 10 725 dzieci i młodzieży
z 55 przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
W zakresie swoich zadań ustawowych Poradnia wydaje orzeczenia i opinie w różnych
sprawach, poprzedzone przeprowadzeniem badań dzieci i młodzieży, oraz świadczy wiele
form pomocy lub wsparcia, zgodnie z potrzebami klientów.

Rodzaj badania

psychologiczne
psychologiczne w ramach badań
przesiewowych
pedagogiczne
logopedyczne
inne badania (rehabilitanta)
związane z wyborem kierunku kształcenia oraz
planowaniem kształcenia i kariery zawodowej
Razem

Liczba
przeprowadzonych
badań

W tym liczba
badań
przeprowadzonych
w Rzgowie

445
3

110
0

384
263
40
7

107
95
1

1 142

313

W roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzono łącznie 1142 badania, o 138 mniej
niż w poprzednim roku szkolnym. Wydano 84 orzeczenia, o 4 więcej niż w poprzednim roku.

Rodzaj orzeczenia
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej i zagrożonej niedostosowaniem społecznym bądź
niedostosowanych społecznie,
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
w tym o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego
orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
Razem

Liczba
wydanych
orzeczeń
66

16
2
84
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Wszystkie orzeczenia wydawane są w siedzibie Poradni w Koluszkach, ponieważ w tym
miejscu odbywają się spotkania Zespołu Orzekającego.
Opinie mogą być wydawane jednej osobie w kilku sprawach. W roku szkolnym 2020/2021
wydano 357 opinii.
Dzieci i młodzież w roku szkolnym 2020/2021 objęta była pomocą przez Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną w niżej wymienionych formach. Były to:

Forma pomocy
ćwiczenia rehabilitacyjne
zajęcia związane z trudnościami
adaptacyjnymi
terapia logopedyczna
terapia pedagogiczna, w tym zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne
porady
konsultacje
indywidualne porady zawodowe
na podstawie badań
inne zajęcia o charakterze
terapeutycznym
Razem

Łączna liczba
dzieci objętych
pomocą
21
9
161
88
26
73
6
40
424

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach prowadzi również konsultacje
i udziela porad rodzicom oraz obejmuje wsparciem przedszkola, szkoły i placówki. W roku
szkolnym 2020/2021 Poradnia zorganizowała następujące formy pomocy:
1) porady, konsultacje, treningi - rozwiązywanie problemów edukacyjnych
i wychowawczych, pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych,
kierowanie do placówek specjalistycznych, wsparcie rodziców dzieci m.in. z depresją,
myślami samobójczymi, z problemami zachowania, w stymulacji rozwoju
psychoruchowego, konsultacje dotyczące procesu terapii ruchowej i pielęgnacji dzieci
oraz w ramach terapii pedagogicznej, porady dotyczące samodzielnej pracy logopedycznej
w domu (1802 osób objętych pomocą);
2) prelekcje, wykłady - wykład on-line dla rodziców pn. „Rodzic świadomym doradcą
swojego dziecka”;
3) działania informacyjno – szkoleniowe - zamieszczanie na stronie internetowej Poradni
artykułów, przygotowanie materiałów informacyjnych w postaci ulotek w ramach
wydarzeń: „Dzień Świadomości Autyzmu”, „Światowy dzień osób z Zespołem Downa”,
„Światowy Dzień Zdrowia”, „Październik miesiącem wiedzy o mutyzmie”, „Światowy
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4)
5)
6)
7)
8)

Dzień udaru mózgu”, „Dzień świadomości jąkania”, udostępnianie na stronie internetowej
Poradni informacji o instytucjach świadczących pomoc terapeutyczną dla osób
uzależnionych i ich rodzin; (2000 osób objętych pomocą);
indywidualne konsultacje, porady, treningi, mediacje dla nauczycieli, dyrektorów szkół
(414 osoby objęte wsparciem);
spotkania interdyscyplinarne (nauczyciele, specjaliści PPP, rodzice, kuratorzy sądowi,
przedstawiciele MOPS) (72 osoby objęte wsparciem);
udział w zespołach ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej (9 osób objętych
wsparciem);
szkolenia dla nauczycieli organizowane przez Poradnię (54 osoby objęte wsparciem);
grupa wsparcia dla logopedów ( 5 osób objętych wsparciem).

W celu realizacji zadania polegającego na wydawaniu orzeczeń o potrzebie kształcenia
specjalnego oraz o potrzebie nauczania indywidualnego dzieci niewidomych
i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem w 2021 roku
Powiat Łódzki Wschodni zawarł porozumienie z miastem Łódź w tej sprawie.
Na realizację porozumienia Powiat w 2021 r. przekazał dotację w wysokości 27 525,92 zł.
Realizacją zadań wynikających z porozumienia zajmuje się Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami
Rozwojowymi w Łodzi. Poradnia ta, decyzją Łódzkiego Kuratora Oświaty, została wskazana
dla naszego Powiatu za właściwą do wydawania w/w orzeczeń.
W 2021 r. czynności diagnozowania dotyczyły 24 dzieci z terenu powiatu łódzkiego
wschodniego.
Zatrudnienie nauczycieli
W roku szkolnym 2021/2022 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat Łódzki Wschodni zatrudniano 147 nauczycieli na 124,33 etatach.
Dla porównania w roku szkolnym 2020/2021 było zatrudnionych 141 nauczycieli
na 120,38 etatach (dane według stanu na 30.09 danego roku).
We wszystkich szkołach łącznie w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 najwięcej zatrudnionych
było nauczycieli dyplomowanych (odpowiednio 73,82 i 76,21 etatu) następnie nauczycieli
mianowanych (odpowiednio 33,17 i 28,51 etatu), nauczycieli kontraktowych (odpowiednio 11,54
i 16,61 etatu). Najmniej zatrudniano nauczycieli stażystów (odpowiednio 1,85 i 3 etatu).
Nauczyciele dyplomowani
Nauczyciele mianowani
Nauczyciele kontraktowi
Nauczyciele stażyści
Razem

Rok szkolny 2020/2021
73,82 etatu
33,17 etatu
11,54 etatu
1,85 etatu
120,38 etatu

Rok szkolny 2021/2022
76,21etatu
28,51 etatu
16,61 etatu
3 etaty
124,33 etatu
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Program wychowawczo-profilaktyczny
Szkoły mają obowiązek opracowania i realizacji programu wychowawczo –
profilaktycznego, który adresowany jest do całej społeczności uczniowskiej, wychowawców,
nauczycieli i rodziców. Na jego podstawie wychowawcy opracowują plan pracy wychowawcy
na dany rok szkolny z uwzględnieniem priorytetów wskazanych przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej oraz propozycji i wskazań wypracowanych w zespołach klasowych wspólnie
z rodzicami. Plan pracy wychowawcy podlega corocznej ewaluacji z wybranego obszaru
na koniec roku szkolnego. Wnioski z dokonanej ewaluacji i wskazania do dalszej pracy
są uwzględniane w kolejnym roku szkolnym. Program ma za zadanie korygowanie
niewłaściwych zachowań uczniów, budzenie wrażliwości moralnej, wychowanie
w poszanowaniu uniwersalnych wartości etycznych, rozwijanie dojrzałości emocjonalnej,
rozwijanie pasji i talentów oraz przeciwdziałanie zagrożeniom.
Program swoim zakresem obejmuje obszary między innymi tj.: wychowanie
i profilaktyka, promocja i ochrona zdrowia, edukacja publiczna, wspieranie rodziny, wspieranie
osób niepełnosprawnych, kultura fizyczna i turystyka, porządek publiczny
i bezpieczeństwo obywateli, współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych
a także przeciwdziałanie bezrobociu.
Programy realizowane przez szkoły i placówki oświatowe
1) „ZAWODOWCY W EUROPIE” – program realizowany z dofinansowaniem
środków z unii europejskiej.
W 2021 roku w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach realizowany był projekt „Zawodowcy
w Europie”, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Projekt przewidziany jest na lata
2020-2022, całkowita kwota dofinansowania wyniesie 633 415,79 zł.
W dniach 24.05-18.06.2021 r. odbył się wyjazd uczniów na praktyki do Szwecji.
Przez cztery tygodnie 26 uczniów realizowało program praktyk w Malmö. 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. Uczniowie zawodu technik
teleinformatyk praktyki odbywali w zakładzie branży elektrycznej, specjalizującej
się w montażu oświetlenia, paneli słonecznych oraz instalacji elektronicznych. Na zakończenie
pobytu w Malmö wszyscy uczniowie wraz z opiekunami otrzymali certyfikaty potwierdzające
ukończenie zagranicznych praktyk w ramach projektu. W 2021 r na realizację projektu
wydatkowano 315 438,20 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie organizacji wyjazdu
uczniów na praktyki zawodowe w Szwecji.

str. 44

Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021

2) „ZA ŻYCIEM”
Program z zakresu administracji rządowej „Za życiem" realizowany był w latach 2017- 2021.
Dnia 1 grudnia 2017 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministerstwem Edukacji
Narodowej a Powiatem Łódzkim Wschodnim. Zgodnie z założeniami Programu, Specjalny
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach od dnia 1 września 2017 roku pełni funkcję
wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie powiatu
łódzkiego wschodniego.
Celem programu było zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjnorehabilitacyjno-opiekuńczego w tym udzielanie rodzicom specjalistycznych informacji
dotyczących problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego
rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy w szczególności rehabilitacyjnej,
terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
wskazywanie jednostki udzielającej specjalistycznej pomocy dzieciom, organizowanie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka dodatkowych
usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych
specjalistów, koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na terenie powiatu.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach w ramach tego
programu, prowadzone są dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
dla dzieci z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, posiadających opinię o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu
podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. Na realizację
tego programu w 2021 r. otrzymał dotację celową w wysokości 62 400,00 zł, z której
wydatkowano 58 587,49 zł na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla 21 dzieci.
3) „AKTYWNA TABLICA”
W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024
„Aktywna tablica” Powiat otrzymał dofinansowanie z przeznaczeniem na zakup monitorów
interaktywnych dla I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach. Całkowita wartość zadania
wyniosła 17 500,00 zł, z czego 14 000,00 zł stanowiła kwota dotacji, natomiast 3 500,00 zł
wkład własny Powiatu. W ramach tych środków zakupiono 3 monitory interaktywne, dzięki
którym podnoszone są kompetencje w ramach technologii informacyjno-komunikacyjnych
zarówno uczniów jak i nauczycieli. Wykorzystanie sprzętu zwiększyło atrakcyjność zajęć
lekcyjnych, dzięki możliwości tworzenia prezentacji multimedialnych, wykresów
matematycznych itp.
4) „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”
W 2021 r. Powiat otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 30 000,00 zł w ramach
Rządowego programu „Laboratoria przyszłości”, udzielonego na podstawie art. 65 ust. 28
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD – 19, innych chorób zakaźnych
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oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Środki finansowe
mogły być przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi,
materiałów i innych przedmiotów i pomocy dydaktycznych służących rozwijaniu umiejętności
podstawowych i przekrojowych dla dzieci i młodzieży. Wymogiem był zakup
4 elementów wyposażenia podstawowego spośród: drukarka 3D z akcesoriami, mikrokontroler
z czujnikami i akcesoriami, lutownica (lub stacja lutownicza), kamera przenośna cyfrowa
z akcesoriami, statyw z akcesoriami, mikroport z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań,
mikrofon kierunkowy z akcesoriami, aparat fotograficzny z akcesoriami. Zadanie realizowane
jest przez Szkołę Podstawową nr 3 Specjalną w Koluszkach. W 2021 r. w ramach zadania
zakupiono kuchenkę z piekarnikiem elektrycznym i lodówkę z listy wyposażenia dodatkowego
na łączną kwotę 2 079,01 zł. Pozostałe wyposażenie musi zostać zakupione do dnia 31 sierpnia
2022 r.
Podsumowanie realizacji zadań oświatowych
W 2021 r. środki finansowe uzyskane przez Powiat Łódzki Wschodni na prowadzenie zadań
z zakresu oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej wynosiły
13 654 035,99 zł w tym:
− część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 12 693 928,00 zł,
− dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w wysokości
362 149,22 zł,
− dochody realizowane przez szkoły i placówki oświatowe w wysokości 375 070,46 zł,
− dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Za życiem” w wysokości
58 587,59 zł,
− dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników w wysokości 12 497,04 zł,
− „Aktywna tablica” – rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno –
komunikacyjnych na lata 2020-2024 w I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach
w wysokości 14 000,00 zł,
− „Laboratoria przyszłości” - wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych
j.s.t. polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury, dla Szkoły Podstawowej
nr 3 w Koluszkach, wykorzystane w wysokości 2 079,01 zł (kwota wsparcia otrzymana
w 2021 r. to 30 000,00 zł, pozostała kwota 27 920,99 zł będzie wykorzystana w 2022 r.).
Wydatki zrealizowane w 2021 r. sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata
i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły łącznie
16 638 637,23 zł. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących w 2021 r.
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 13 634 381,02 zł, co stanowi
81,94 % wydatków ogółem.
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2. Promocja i ochrona zdrowia
Zadanie „Promocja i ochrona zdrowia” w roku 2021 było realizowane przez
Powiat Łódzki Wschodni poprzez jego jednostki organizacyjne i służby.
Powiat promował realizację programów wynikających z Narodowego Programu Zdrowia
na swoich serwisach informacyjnych poprzez zamieszczanie informacji dla mieszkańców
dotyczących badań profilaktycznych, zdrowego sposobu odżywiania, stylu życia oraz promocji
zdrowia fizycznego i psychicznego.
PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2019 – 2022

DLA

POWIATU

Został 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 w ramach Powiatu Łódzkiego Wschodniego
realizują: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej
i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Dom Pomocy Społecznej
w Wiśniowej Górze i w Lisowicach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Koluszkach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach, szkoły i placówki
oświatowe prowadzone przez Powiat, Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód.
W Programie określone zostały następujące cele, zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2017- 2022:
1) Upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej;
2) Upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego;
3) Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) Skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy;
5) Kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw
społecznych, w szczególności zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także
przeciwdziałania ich dyskryminacji;
6) Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym.
W 2021 roku w ramach realizacji „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019-2022” domy pomocy społecznej
prowadzone przez Powiat w ramach możliwości przy panującej pandemii umożliwiały
mieszkańcom korzystanie z dużego wachlarza usług socjalno - bytowych, opiekuńczych
oraz terapeutycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb mieszkańców. W szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat kształtowano zachowania prospołeczne, empatyczne
i tolerancji poprzez podejmowanie: działań charytatywnych, prowadzenie zajęć
psychoedukacyjnych, porad i konsultacji, prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych
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dla osób wymagających wsparcia. W Punkcie Interwencji Kryzysowej udzielano porad
i konsultacji.
Zadanie „Promocja i ochrona zdrowia” Powiat realizuje również poprzez wypełnianie
obowiązku wynikającego z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo
Farmaceutyczne. Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego, po zasięgnięciu opinii burmistrzów
i wójtów miast i gmin z terenu powiatu oraz samorządu aptekarskiego określa rozkład godzin
pracy aptek ogólnodostępnych w dni powszednie, soboty i niedziele. Rozkład godzin
na rok 2021 został przyjęty w drodze Uchwały Rady Powiatu XXV/235/2020
z dnia 26 listopada 2020 r. Regulacja ta stwarza najlepszą możliwość korzystania z niezbędnej
pomocy przez mieszkańców powiatu, wówczas gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy
aptek, a zaistnieje nadzwyczajna, trudna do przewidzenia potrzeba podania leku. Ustala się
rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni
ustawowo wolne od pracy, włączając do niego apteki ogólnodostępne mające swoją siedzibę
na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
W realizację tego zadania wchodzą również działania podejmowane na mocy art. 11 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, jakie na Starostę
jest nałożony obowiązek wyznaczenia lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny
oraz wystawienia karty zgonu. Działania te dotyczą przypadków braku możliwości ustalenia
lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie. Są to głównie sytuacje, gdy zgon nastąpił
z powodu nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. W 2021 roku było 17 takich
przypadków. Na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu Powiatu 24 700,00 zł.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach
W roku 2021 Poradnia w ramach realizacji tego zadania podejmowała następujące działania:
− przeprowadzono zajęcia warsztatowe z uczniami: „Zaburzenia depresyjne”, którego
celem było dostarczenie wiedzy o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących
dotyczących zachowań depresyjnych,
− umieszczenie rekomendacji na stronie internetowej poradni „Depresja - rekomendacje
postępowania w zakresie zapobiegania wykrywania i leczenia depresji”
oraz zamieszczanie artykułów dot. funkcjonowania dzieci i młodzieży okresie nauki
zdalnej podczas trwającej pandemii.
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach
Szkoła uczestniczyła w realizacji Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka
w edycjach 2020/ 2021 oraz 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;
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− organizowaniu spotkań ze specjalistami z zakresu profilaktyki nowotworowej
oraz stomatologicznej (zajęcia w formie zdalnej);
− przekazaniu uczniom przesłanych materiałów edukacyjnych.
Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach
W obszarze promocji i ochrony zdrowia ZS nr 1 w Koluszkach realizował programy
wychowawczo – profilaktyczne poprzez zajęcia:
− edukacyjne w ramach współpracy z Fundacją Wsparcia Psychospołecznego w Łodzi
na temat: „Znamię! Znam Je?- profilaktyka czerniaka”.
− profilaktyczne z cyklu Akademia Liderów Edukacji HIV/AIDS
Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach
Szkoła realizując zadanie publiczne oparła w większości swoje aktywności na wykorzystaniu
e-dziennika poprzez który udostępniała szereg materiałów i wskazówek dla uczniów
i ich rodziców dotyczących m.in.: pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poprawy
bezpieczeństwa uczniów w szkole, informacji i wskazówek o funkcjonowaniu dzieci, szkoły
podczas pandemii.
Ponadto zorganizowała liczne zajęcia edukacyjne i warsztatowe do których możemy
m.in. zaliczyć:
− zajęcia warsztatowe realizowane przy współpracy z Fundacją SPUNK w ramach
zadania publicznego „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą
płciową, w tym HIV”;
− zajęcia z zakresu prewencji uzależnień;
− zajęcia psychoedukacyjne z zakresu ochrony i promocji zdrowia;
− warsztaty profilaktyczno-edukacyjnych dot. ryzykownych zachowań i procesu
uzależnienia z wykorzystaniem elementów programu profilaktycznego Freed Goes Net;
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach
Ośrodek w ramach zadania realizował programy:
− zewnętrzne: „Program dla szkół” zakładający zmianę nawyków żywieniowych dzieci
poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i nawyki żywieniowe,
upowszechnianie zdrowej zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej
w tym zakresie wśród dzieci i rodziców;
− innowacyjne: „Zdrowie i piękno z natury” propagujący zdrowy styl życia i kształtujący
umiejętności samodzielnego komponowania zdrowych posiłków;
− wewnętrzne: „Program wychowawczo-profilaktyczny” – poszerzający wiedzę
o dbałości zdrowia psychicznego i fizycznego.
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wykonuje zadania przy pomocy podległej
mu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, która jest powołana do realizacji
zadań z zakresu zdrowia publicznego w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad
warunkami:
− higieny środowiska,
− higieny pracy w zakładach pracy,
− higieny procesów nauczania i wychowania,
− higieny wypoczynku i rekreacji,
− zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych,
− podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w których są udzielane świadczenia
zdrowotne,
− zapobieganiu powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych
oraz pełnienia zapobiegawczego nadzoru sanitarnego (inwestycyjnego) i działalności
oświatowo- zdrowotnej.
W 2021 r. w ramach zadania „Promocja i ochrona zdrowia” PSSE realizowała działania
wynikające z Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce
(Program przedszkolnej i szkolnej edukacji antytytoniowej: „Czyste powietrze wokół nas”,
„Światowy Dzień Bez Tytoniu”, „Bieg po zdrowie”).
Kolejnymi działaniami było zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych poprzez
realizację „Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV”
oraz w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej
poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w oparciu
o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki poprzez program edukacyjny
dla szkół podstawowych pn. „Trzymaj Formę”.
PSSE w ubiegłym roku pełniła również nadzór nad:
− warunkami higieny środowiska właściwych zabezpieczeniom sanitarnoepidemiologicznym;
− stanem sanitarnym podmiotów prowadzących żywienie zbiorowe oraz wyrobów
mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi;
− jakością wody oraz kontrolą obiektów użyteczności publicznej i podmiotów
leczniczych;
− warunkami higieniczno-sanitarnymi w podmiotach leczniczych i oświatowych.
Trwająca pandemia wirusa SarsCov-2 wymusiła na Stacji dodatkowe działania
w postaci wzmożonej kontroli i nadzoru m.in. placówek oświatowo-wychowawczych
pod kątem przeciwdziałań i zabezpieczania się przez zarażeniem Covid-19.
Dodatkowo w ramach interwencji nieprogramowej prowadziła szeroką kampanię
„#SZCZEPIMYSIE”, której celem było informowanie o szczepieniach ochronnych i ogólnej
profilaktyce Covid-19.
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Domy Pomocy Społecznej
W roku 2021 na podstawie umów zawartych pomiędzy Narodowym Funduszem
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 personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej,
zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. W ramach Programu
DPS-y wydatkowały łączną kwotę 53 292,18 zł (DPS w Lisowicach: 24 374,05 zł,
DPS w Wiśniowej Górze: 28 918,13 zł) przeznaczoną na wypłatę dodatków do wynagrodzeń
osób pracujących bezpośrednio z mieszkańcami domów pomocy społecznej (pielęgniarek).

3. Pomoc społeczna
3a. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
4. Polityka prorodzinna
5. Wspieranie osób niepełnosprawnych
Powiat Łódzki Wschodni powyższe zadania realizuje bezpośrednio przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie (PCPR) albo poprzez prowadzony przez niego nadzór.
PCPR realizuje bezpośrednio:
−
−
−
−
−

zadania własne Powiatu na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej,
zlecone z zakresu administracji rządowej,
z zakresu rehabilitacji społecznej,
z zakresu przeciwdziałania przemocy,
z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej,

PCPR sprawuje nadzór nad:
−
−
−
−
−

Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
Domem Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze,
Domem Pomocy Społecznej w Lisowicach,
Warsztatami Terapii Zajęciowej w Koluszkach prowadzonymi przez Stowarzyszenie
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”,
Dziennym Domem Pomocy.

Powiat poprzez działania PCPR jest realizatorem lub współrealizatorem różnych programów,
do których zaliczamy:
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1) PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”
Program realizowany jest w trybie ciągłym zgodnie z zawartą umową
nr AS3/000031/05/D z dnia 9 maja 2018 roku oraz aneksami, pomiędzy Państwowym
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Warszawa reprezentowanym
przez Dyrektora Oddziału Łódzkiego Funduszu, a Samorządem Powiatu Łódzkiego
Wschodniego. Program obejmuje:
1) Moduł I, zawierający 4 obszary, na który składa się 15 zadań dotyczących szeroko
pojętej pomocy w zakresie od zakupów specjalistycznego sprzętu po szkolenia z jego
obsługi dla osób niepełnosprawnych;
2) Moduł II: składający się z zadania polegającego na pomocy uzyskania wykształcenia
na poziomie wyższym.
Szczegółowy opis obszarów i realizowanych zadań jest dostępny na stronie internetowej
PCPR-u (www.pcpr-lodzkiwschodni.pl) w zakładce Programy.
Wnioski do realizacji zadań z powyższego Programu na rok 2021 przyjmowane były
do dnia 31 sierpnia 2021 roku, z wyjątkiem modułu II do 14 października 2021 roku. Ogółem
złożonych zostało 63 wniosków, których rozliczenie nastąpiło w kwietniu 2022 roku. Wypłata
dofinansowań nadal jest w trakcie realizacji. Powiat Łódzki Wschodni otrzymał środki
w wysokości łącznej 590 713,43 zł w tym:
− Moduł I – 462 252,75 zł;
− Moduł II – 92 407,75 zł;
− Obsługa programu 27 733,02 zł;
− Promocja programu 5 546,61 zł;
− Ewaluacja programu 2 773,30 zł.
2) „PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”
W roku 2021 Powiat Łódzki Wschodni przystąpił do realizacji „Programu
wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowanego ze środków PFRON.
W ramach programu złożono do oddziału PFRON dokumenty dotyczące likwidacji barier
transportowych i ułatwienie dostępności dla niepełnosprawnych uczestników Dziennego
Domu Pomocy w Wiśniowej Górze oraz „Modernizacji lokalnej infrastruktury sieci
komputerowej oraz modernizację pracowni kulinarnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych
uczestników WTZ w Koluszkach”. Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach otrzymał
dofinansowanie w zakresie wnioskowanej likwidacji barier architektonicznych w wysokości
97.885,90 zł, natomiast Dzienny Domu Pomocy z siedzibą w Wiśniowej Górze na likwidację
barier transportowych uzyskał dofinasowanie ze środków PFRON 94.000,00 zł.
W ramach pozyskanych dofinasowań projektu Dziennego Domu Pomocy z siedzibą
w Wiśniowej Górze pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” zakupiono
samochód marki Ford Transit MCA 170 KM, rok produkcji 2021. Na realizację
przedmiotowego projektu wydatkowano łącznie 193.110,00 zł, w tym 76.189,23 zł stanowiły
środki Powiatu, 94.000,00 zł środki Funduszu i 22.920,77 zł środki Europejskiego Funduszu
Socjalnego w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.”
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Dzięki projektowi „Modernizacja lokalnej infrastruktury sieci komputerowej
oraz modernizację pracowni kulinarnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych uczestników WTZ
w Koluszkach” zrewitalizowano pracownię kulinarną
i lokalną infrastrukturę sieci
komputerowej dla potrzeb niepełnosprawnych uczestników WTZ w Koluszkach.
Wydatkowano kwotę 122 357,38 zł łącznie, z czego 24 471,48 zł stanowiły środki własne
Stowarzyszenia, a 97 885,90 zł to środki pozyskane z Funduszu. W miesiącu grudniu 2021 r.
Powiat Łódzki Wschodni ponownie przystąpił do „Programu Wyrównywania Różnic Między
Regionami III” edycja w roku 2022.
3) PROJEKT „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH „WISIENKA2”
Projekt „Centrum Usług Społecznych „WISIENKA2” jest naturalnym rozszerzeniem
oferty w ramach zakończonego projektu Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”.
Szeroki i wzbogacony wachlarz wsparcia o zakres usług zdrowotnych skierowany jest do osób
niesamodzielnych i niepełnosprawnych mieszkających na terenie Powiatu Łódzkiego
Wschodniego. Trwający od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2022 roku projekt
jest 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.
Od początku realizacji projektu wsparcie otrzymało 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.
4) Usługi rehabilitacyjne wykraczające poza gwarantowane świadczenia lub przy braku
możliwości finansowania ze środków publicznych w okresie trwania projektu – usługa
zlecona podmiotowi medycznemu.
Plan finansowy projektu Centrum Usług Społecznych „WISIENKA2” ogółem wynosi
3 337 306,28 zł, w tym wkład własny Powiatu 209 423,43 zł. Od 1 kwietnia 2019 roku
do 31 grudnia 2021 roku 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 grudnia 2021 r. 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.
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4) PROJEKT „CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA-C.D”
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 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 w roku 2021 podjęte były następujące formy wsparcia:
− Dzienny Dom Pomocy – realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
− wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Wiśniowej Góry - realizatorem jest
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
− wsparcie towarzyszące w miejscu zamieszkania – dowóz posiłków – realizatorem jest
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
− zakup i dostawa samochodu marki FORD TRAWIST;
− Klub Seniora – realizatorem jest Gmina Andrespol Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Andrespolu;
− wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych przez AOON – realizatorem jest
Gmina Tuszyn Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. M. Chołuja w Tuszynie;
− obóz terapeutyczno – rehabilitacyjny dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych
orzeczonych również w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej umieszczonych
w rodzinach zastępczych – realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
− specjalistyczne
wsparcie
psychologiczno
–
terapeutyczne
skierowane
do wychowanków z rodzin zastępczych wykazujących cechy niedostosowania
społecznego, obciążonych środowiskowo i wychowawczo – realizatorem jest
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
− usługi opiekuńcze realizowane przez Dom Pomocy Społecznej Serc Jezusa i Maryi
w Koluszkach.
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
W ramach łącznej kwoty wydatków projektu w roku 2021roku 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) – 157 792,37 zł;
dotacja na zakupu samochodu elektrycznego dla gminy Andrespol – 163 344,00 zł.

Limit zobowiązań stanowiący na dzień 31 grudnia 2021 roku kwotę 3 104 832,45 zł
został wykorzystany w 2021 r. w wysokości 1 673 063,12 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 (SIRP), 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. 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.
5) 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 osobę niepełnosprawną w stopniu
umiarkowanym. Usługi asystenta były realizowane przede wszystkim w formie pomocy
przy wykonywaniu 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 razem kwotę
124 498,43 zł w tym:
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− 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.
Punkt Interwencji Kryzysowej
W ramach realizacji programu pomocy osobom w kryzysie w Powiecie Łódzkim
Wschodnim działa Punkt Interwencji Kryzysowej, w którym pomocy udzielają specjaliści:
psycholog, prawnik, specjalista pracy socjalnej. W 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 z uwagi na pandemię
koronawirusa oraz częstą prośbę interesantów, miały charakter telefoniczny.
Porady psychologiczne były udzielane osobiście przy zachowaniu wszelkich środków
bezpieczeństwa przeciw Covid-19.

Powiatowe programy realizowane przez PCPR
1) „POWIATOWY PROGRAM WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM NA LATA 2015 – 2021”
W roku 2021 plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych wynosił kwotę 2 136 918,00 zł, w tym środki przeznaczone na rehabilitację
zawodową – 100 000,00 zł, na rehabilitację społeczną – 2 036 918,00 zł.
Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dniu 29 grudnia 2020 r. podjęła Uchwałę
XXVI/248/2020 w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego
Wschodniego w 2021 roku.
1) Dofinansowanie turnusów dla dzieci i młodzieży
Zasady przewidywały dofinansowanie, osób do 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością
lub w wieku do 24 lat uczące się i nie pracujące z orzeczonym znacznym bądź umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności, które nie korzystały z dofinansowania na ten cel w 2020 r.
lub zrezygnowały ze względu na pandemię COVID-19, oraz dla osób dorosłych ze znacznym
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wyłącznie dla tych, które w 2020 r.
zrezygnowały ze względu na pandemię COVID-19.
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Dofinansowania wynosiły 100% należnej kwoty dla osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów, w kolejności wpływu wniosków do wyczerpania środków przeznaczonych
na to zadanie. Wypłacono:
− 96 807,82 zł dla 39 osób wraz z opiekunami;
− 38 520,83 zł dla 18 osób dorosłych;
− 58 286,99 zł dla 21 dzieci wraz z 20 opiekunami.
2) Dofinasowania do likwidacji barier w komunikowaniu
Zadanie dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu realizowane było wyłącznie
po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza specjalisty - zgodnie z kodem niepełnosprawności,
z uwzględnieniem informacji, że wnioskowany sprzęt jest niezbędny do pracy lub komunikacji
ze środowiskiem zewnętrznym. Dofinasowania stanowiły 95% wartości wnioskowanego
sprzętu jednak nie więcej niż kwotę 5 000,00 zł wartości brutto. Dofinansowania obejmowały
przede wszystkim zakupu komputerów, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych telefonów
i czytaka. Zawarto 54 umowy na łączną kwotę 195 554,96 zł, w tym 14 umów w grupie dzieci
na kwotę 55 912,00 zł.
3) Dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych
Zadanie realizowane było dla osób posiadających orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności, z kodem orzeczonej niepełnosprawności wnioskodawcy wskazującym
na choroby neurologiczne lub choroby narządu ruchu. Dofinasowania stanowiły 95% wartości
wnioskowanego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 30 000,00 zł wartości brutto.
Zrealizowano 20 umów w tym 2 umowy w grupie dzieci i młodzieży. Ogółem wydatki
wynosiły 346 966,69 zł, w tym dla dzieci i młodzieży 36 675,00 zł.
4) Dofinansowania do likwidacji barier technicznych
Zadanie skierowane było również dla osób posiadających orzeczony znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności, z kodem orzeczonej niepełnosprawności wnioskodawcy
wskazującym na choroby neurologiczne lub choroby narządu ruchu. Zawarto i zrealizowano
3 umowy na łączną kwotę 70 515,81 zł. Wszystkie umowy dotyczyły dofinansowania wymiany
źródła ciepła w lokalach mieszkalnych.
Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane
jest osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, współfinansowane
ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń wniosków.
Dofinansowanie do zakupu aparatów słuchowych niezmiennie przyznawane jest w wysokości
50% należnej kwoty ze środków Funduszu tylko osobom, których orzeczenie
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ma określony kod choroby 03-L.
W 2021 r. w ramach dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze, które przyznawane na podstawie odrębnych przepisów
i współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia przekazano dofinasowanie
dla 187 osób dorosłych 147 na kwotę 241 679,52 zł i dla 40 dzieci na kwotę 100 593,20 zł.
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2) „PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY
W
RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2017 – 2021”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało wyznaczone koordynatorem
Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2021 wyznaczone uchwałą
nr 1473/2017 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 3 sierpnia 2017 r.
Jedyną formą realizacji zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie było poradnictwo
w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej. W roku 2021 r. żaden z sądów nie skierował
sprawców przemocy z Powiatu Łódzkiego Wschodniego do udziału w programie korekcyjno –
edukacyjnym.
3) „POWIATOWY
PROGRAM
ROZWOJU
PIECZY
ZASTĘPCZEJ
W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM NA LATA 2021 – 2023
Funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Łódzkim Wschodnim
od dnia 1 stycznia 2012 r. pełni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie
Zarządzenia Nr 63/2011 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 5 października 2011 r.
Bezpośrednim realizatorem zadań związanych z organizacją zastępczych form opieki
nad dziećmi pozbawionymi opieki i wychowania ze strony rodziców biologicznych jest –
powołany przez Dyrektora PCPR – zespół do spraw pieczy zastępczej i nadzorujący pracę
zespołu koordynator zespołu.
W 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 pieczy zastępczej w 2021 r. zostało umieszczonych zostało
21 dzieci przy czym 19 wychowanków umieszczono po raz pierwszy.
W ramach 100 rodzin zastępczych wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. działały:
− rodziny zawodowe - 6; liczba dzieci – 16, w tym 1 pełnoletni wychowanek,
− rodzinny dom dziecka - 4; liczba dzieci – 31, w tym 2 pełnoletnich wychowanków,
− rodziny niezawodowe – 32; liczba dzieci – 38, w tym 11 pełnoletnich wychowanków,
− rodziny spokrewnione – 58; liczba dzieci 76, w tym 10 pełnoletnich wychowanków.
Powiat Łódzki Wschodni w roku 2021 prowadził 100 rodzin zastępczych, które zapewniały
opiekę i wychowanie 161 wychowankom (w tym 24 pełnoletnim), z tego 102 dzieci pochodzi
z terenu Powiatu zaś 59 dzieci było spoza Powiatu.
W roku ubiegłym dla 4 usamodzielniających się wychowanków opuszczających
placówki opiekuńczo – wychowawcze pochodzących z Powiatu Łódzkiego Wschodniego
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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 grudnia 2021 r. 5 dzieci w placówkach) na terenie
innego Powiatu pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, wynosiły
340 356,68 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 - 31 grudnia 2021 r. na terenie Powiatu Łódzkiego
Wschodniego w rodzinach zastępczych było umieszczonych 59 dzieci z innych powiatów,
za które Powiat otrzymywał 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 dziecka w pieczy zastępczej. Łącznie
Powiat otrzymał z tego tytułu kwotę 681 593,05 zł.
Kwota 2 209 924,58 zł przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryła
wydatki na:
− bieżące świadczenia na utrzymanie w rodzinnej pieczy zastępczej – 1 885 562,35 zł,
(w tym wkład własny „WISIENKA – C.D” – 173 828,61 zł),
− dodatki z tytułu niepełnosprawności – 42 008,94 zł,
− jednorazowe świadczenie w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej –
40 225,40 zł,
− pomoc losowa – 16 006,15 zł,
− wypoczynek letni – 6 700,00 zł,
− świadczenie na utrzymanie lokalu w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach
dziecka – 88 057,18 zł,
− środki finansowe na nieprzewidziane koszty funkcjonowania dla rodzinnych domów
dziecka – 16 000,00 zł,
− świadczenie na pokrycie kosztów niezbędnego remontu domu jednorodzinnego
dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzących rodzinne domy dziecka –
27 400,00 zł,
− świadczenia przeznaczone dla wychowanków na usamodzielnienie, pomoc rzeczową
i kontynuację naukę – 87 964,56 zł.
W roku 2021 r. na dzieci do 18 roku życia umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej
przysługiwał dodatek wychowawczy finansowany z budżetu państwa. Plan dotacji
przeznaczony na dodatek wychowawczy i obsługę 1% wynosił 855 173,00 zł.
Wypłacono 1713 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.
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Oprócz PCPR-u bezpośrednimi realizatorami zadań były również powiatowe jednostki
organizacyjne, a mianowicie:
1) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
posiada 59 miejsc statutowych, w którym na dzień 31 grudnia 2021 r. obłożenie wynosiło
100 %. Koszt utrzymania mieszkańca wynosił kwotę 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,
projekt „Łódzkie pomaga” – 44 289,63 zł,
środki powiatu – 6 391,29 zł,
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.

2) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze
Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze przeznaczony jest dla osób psychicznie
chorych. W roku 2021 na dzień 31 grudnia w DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych
zamieszkiwało 132 osób.
Koszt utrzymania mieszkańca wynosił kwotę 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,
− środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 84 370,00 zł,
− projekt „Łódzkie pomaga” – 161 830,40 zł,
− środki PFRON –Moduł IV- 61 130,00 zł,
− środki powiatu – 510 237,63 zł,
− powierzenie Grantu COVID-19 – 28 918,13 zł.
3) Dzienny Dom Pomocy
Dzienny Dom Pomocy znajdujący się w Wiśniowej Górze jest ośrodkiem wsparcia
przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, zapewniającym całodzienne
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej
i społecznej. Liczba osób przebywających stacjonarnie w DDP jest nie większa niż 30 osób.
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DDP funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie,
w godzinach 8:00 – 17:00 lub w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników
Plan finansowy Dziennego Domu Pomocy wynosił łącznie 208 460,00 zł. Wykonanie
na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 195 444,91 zł.
oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach prowadzony przez Stowarzyszenie
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Koluszkach.
Uczestnikami Warsztatu było w 2021 roku 50 osób niepełnosprawnych (37 osób
z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, 13 osób z terenu powiatu tomaszowskiego).
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.

6. Transport zbiorowy i drogi publiczne
Zadania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie transportu zbiorowego i dróg
publicznych realizowane są w części przez Wydział Komunikacji i Transportu oraz w części
przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
w Starostwie Powiatowym w Łodzi.
W Wydziale Komunikacji i Transportu w 2021 roku zrealizowano:
1.

Lp.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z PROWADZONYCH REJESTRÓW I EWIDENCJI

Rodzaj rejestru/ewidencji

1

Rejestr przedsiębiorców prowadzących
ośrodek szkolenia kierowców

Liczba
wpisów

Liczba skreśleń ze
wskazaniem podstawy
prawnej skreślenia

0

0

2

Ewidencja instruktorów zgodnie z art.
33 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011
r. o kierujących pojazdami

2

1-przyczyna: art. 46
ust. 1 pkt. 3 ustawy o
kierujących pojazdami–
brak warsztatów

3

Ewidencja wykładowców zgodnie z
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących pojazdami

-

-

Liczba poświadczeń
potwierdzających
spełnienie dodatkowych
wymagań przez ośrodki
szkolenia kierowców
zgodnie z art. 31 ust. 1
ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących
pojazdami
wydanych

cofniętych

-

-
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Lp.

Podmiot/osoba

Liczba (stan na
31.12.2021 r.)

1

Ośrodki szkolenia kierowców wpisane do rejestru przedsiębiorców
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

10

2

Podmiotów wpisanych do ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie

0

3

Instruktorów wpisanych do ewidencji instruktorów

37

4

Wykładowców wpisanych do ewidencji wykładowców

0

Lp.

Podmiot/osoba

Liczba (stan na 31.12.2021 r.)

1

Stacje kontroli pojazdów

10

2. ZADANIA

WYNIKAJĄCE
Z
WYDAWANIA
DOKUMENTÓW
STWIERDZAJĄCYCH UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI

Wydane dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami w 2021 roku:
Lp.

Rodzaj dokumentu

1

Prawo jazdy

2

Międzynarodowe prawo jazdy

3

Pozwolenie do kierowania tramwajem

Liczba
1845
Konwencja genewska 1949

17

Konwencja wiedeńska 1968

18

35

6

Razem

1886

Wpisy dokonywane w prawie jazdy w 2021 roku:
Liczba
Lp.

Rodzaj wpisu

Blok programowy
w zakresie prawa
jazdy kategorii:
C1, C1+E, C i C+E

Blok programowy
w zakresie prawa
jazdy kategorii: D1,
D1+E, D i D+E

1

Kwalifikacja wstępna

52

-

2

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

187

2

3

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

-

-

4

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

-

-

5

Szkolenie okresowe, o którym mowa w art. 39d ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

1473

272

1712

274

Razem
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Wydane decyzje administracyjne dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami w 2021 roku:
Lp.

Liczba

Rodzaj decyzji

1

Cofnięcie

134

2

Zatrzymanie

286

3

Przywrócenie

32

4

Przedłużenie okresu próbnego

0

5

Skierowanie na kurs reedukacyjny

60

6

Skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu
państwowego

15

7

Skierowanie na badania lekarskie

70

8

Skierowanie na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

92

9

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem
przewożącym wartości pieniężne

37

10

Przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
i pojazdem przewożącym wartości pieniężne

37

11

Rozszerzenie zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
i pojazdem przewożącym wartości pieniężne

1
764

Razem

Wymiana dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami wydanych poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 roku:

Lp.

Nazwa kraju, który wydał wymieniane prawo
jazdy

Liczba
wymienionych
praw jazdy

1

Bangladesz

1

2

Francja

1

3

Irlandia

2

4

Niemcy

1

5

Rosja

-

6

Szwecja

1

7

Ukraina

4

8

Wielka Brytania

9

9

Włochy

2
Razem

21

decyzji odmownych

1

1
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Wydane wtórniki dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
w 2021 roku:
Lp.
1
2

Przyczyna wydania wtórnika
Utrata dokumentu potwierdzona złożonym pod rygorem odpowiedzialności
karnej oświadczeniem
Zniszczenie dokumentu
Razem

Liczba
79
5
84

Wydane nowe dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w 2021 roku:
Lp.
1

Przyczyna wydania nowego dokumentu
Zmiana stanu faktycznego wymagająca zmiany danych zawartych
w dokumencie

Liczba
157

3. ZADANIA ZWIAZANE Z REJESTRACJĄ POJAZDÓW
Ogółem pojazdów zarejestrowanych
w 2021 roku, w tym:
nowych

8913
1242

osobowych - 879
ciężarowych - 43

z zagranicy

2281

elektrycznych (wyłącznie)

35

elektrycznych (alternatywne zasilanie)

67

Rejestracja pojazdów w 2021 roku w rozbiciu na gminy:
Gmina
Andrespol
Brojce
Nowosolna
Rzgów
Tuszyn
Koluszki
Razem
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w tym:
1448
804
655
2000
1616
2390

osobowe

1109

ciężarowe

116

osobowe

533

ciężarowe

76

osobowe

450

ciężarowe

38

osobowe

1574

ciężarowe

180

osobowe

1163

ciężarowe

148

osobowe

1786

ciężarowe

149
8913
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4. ZADANIA ZWIAZANE
W TRANSPORCIE
Przewóz rzeczy

Przewóz osób

Zaświadczenia

Licencja na transport
osób

Uwagi

Z

WYDAWANIEM

LICENCJI

ZEZWOLEŃ

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy

18

Wypisy z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
rzeczy

87

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób

0

Wypisy z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
osób

10

Zaświadczenia na przewozy drogowe rzeczy na potrzeby własne

28

Wypisy z zaświadczeń na przewozy drogowe rzeczy na potrzeby własne

91

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
samochodem osobowym lub pojazdem przeznaczonym do przewozu
powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób

0

Wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
osób samochodem osobowym lub pojazdem przeznaczonym do przewozu
powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób

0

1) wydano 1 licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
2) wydano 3 decyzje w sprawie wygaśnięcia uprawnień transportowych
3) złożono ok. 190 wniosków w sprawach zgłoszeń lub aktualizacji danych
w ewidencji przedsiębiorców KREPTD.

Łącznie w 2021 r. Powiat Łódzki Wschodni uzyskał dochody z tytułu opłat komunikacyjnych
2 104 642,65 zł, w tym: z tytułu opłat przy rejestracji pojazdów uzyskano – 1 886 301,92 zł
z tytułu opłat za prawa jazdy uzyskano – 180 329,55 zł, za czynności administracyjne
(w tym z tytułu opłat za wydanie licencji i zezwoleń dla transportu) uzyskano 38 011,18 zł.
Drogi powiatowe
Na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego znajduje się 223,80 km dróg powiatowych,
z czego 214,96 km o nawierzchni twardej i 8,84 km o nawierzchni gruntowej. Wszystkie drogi
są drogami jednojezdniowymi. W ciągu dróg powiatowych znajduje się 12 obiektów
mostowych.
W 2021 r. bieżące utrzymanie dróg powiatowych realizowały Gminy Brójce, Koluszki
(na terenie gminy Koluszki i gminy Andrespol), Nowosolna, Rzgów i Tuszyn na mocy
porozumień o przekazaniu niektórych zadań zarządzania drogami zawartych na podstawie
art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
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Powiat przeznaczył na 1 km utrzymania dróg w 2021 r. kwotę 11 000,00 zł, która
pomnożona przez długość dróg powiatowych w każdej gminie stanowi kwotę przekazanej
dotacji na zadanie utrzymania dróg. Łącznie w 2021 r. na bieżące utrzymanie dróg zapisano
w budżecie Powiatu kwotę 286 781,00 zł.
Ponadto Powiat ubezpieczył wszystkie drogi powiatowe od odpowiedzialności cywilnej
– składka roczna wyniosła 50 000,00 zł.
W 2021 roku na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych
wydatkowano 5 340 593,71 W sumie przeprowadzono 24 inwestycje drogowe, w tym:
1) zrealizowane przez Powiat: 17 inwestycji (2 741 066,70 zł);
2) zrealizowane przez Gminy na drogach powiatowych: 7 inwestycji (2 599 527,01 zł),
na które została udzielona dotacja Powiatu w łącznej kwocie: 1 494 886,97 zł, środki
Gmin łącznie: 749 378,51 zł.
Inwestycje zrealizowane na drogach powiatowych – przebudowy i modernizacje
odcinków dróg były uwzględnione i wpisują się w realizowane przez Powiat programy,
a mianowicie w:
1) „Strategię Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015-2022”
- Cel strategiczny I – Rozwój Infrastruktury technicznej
- Cel operacyjny - I.1 Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej
Zadanie I.1.1 Budowa i przebudowa dróg, chodników, pomocniczej infrastruktury
drogowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
Zadanie I.1.2 Budowa systemu odwodnienia dróg
2) „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017-2020
z perspektywą na lata 2021-2024”
- Cel 4.1 Gospodarka wodna
- Cel 4.4 Ochrona przyrody, krajobrazu i lasów
- Cel 4.5 Ochrona powietrza atmosferycznego
- Cel 4.6 Ochrona przed hałasem
3) „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016-2022”
- Cel strategiczny I – Rozwój infrastruktury technicznej
4) „Plan rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na lata 2017-2022”
Zrealizowane zadania inwestycyjne na drogach powiatowych w 2021 roku w podziale
na Gminy i źródła finansowania przedstawia tabela na str. 26 w ramach przedstawionego „Planu
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rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 20172022”.
Ponadto Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oprócz
zrealizowanych zadań inwestycyjnych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych
w 2021 roku w ramach wykonywania zadania: Transport zbiorowy i drogi publiczne realizował
również:
1)

zadania z zakresu dróg publicznych:
a) uzgodniono i zaopiniowano 42 zmiany zagospodarowania terenu przyległego
do pasa drogowego w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego
spowodowanego tą zmianą (23 postanowień i 19 opinii),
b) wydano 25 decyzji zezwalających na umieszczenie w pasach drogowych dróg
powiatowych zjazdów oraz urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz decyzji zezwalających na zajęcie
pasa drogowego oraz ustalających wysokość opłaty za to zajęcie,
c) wydano 26 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym,

2)

zadania z zakresu dróg, ruchu i transportu drogowego:
a) zatwierdzono 230 projektów zmiany organizacji ruchu na drogach powiatowych
i gminnych,
b) wystawiono opinię i zezwolono na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
w 10 przypadkach,
c) przeprowadzono 51 postępowań obejmujących usuwanie i przechowywanie
pojazdów usuniętych z drogi,
d) przeprowadzono 12 okresowych kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania,
funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych,
e) przeprowadzono 2 kontrole dokumentów potwierdzających wykonanie przez Gminy
powierzonych im zadań bieżącego utrzymania dróg powiatowych,
f) przyjęto na własność Powiatu, na podstawie postanowień sądowych o przepadku
mienia, 5 pojazdów usuniętych z dróg,
g) przekazano do ubezpieczyciela 39 wnioski o usunięcie skutków szkody
komunikacyjnej powstałej na drogach powiatowych.

3)

zadania z zakresu transportu kolejowego w 2021 r. nie wydano decyzji.
Przeprowadzone zadania w zakresie dróg publicznych wiążą się również z naliczaniem
opłat za (czasowe) zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym.
W 2021 roku Powiat Łódzki Wschodni uzyskał dochody z tego tytułu w wysokości
823 696,04 zł.
Zgodnie z zapisami art. 130a ustawy „Prawo o ruchu drogowym” opłaty za usunięcie
pojazdu z drogi oraz przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym stanowią dochód
własny Powiatu. Dochód Powiatu z tego tytułu w 2021 r. wyniósł: 29 462,29 zł.
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7. Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
W roku 2021 z uwagi na nadal panującą epidemię wirusa SARS-CoV 2 i związane
z nim ograniczenia, nie odbyły się zaplanowane wydarzenia. Obecne w kalendarzu corocznych
wydarzeń, m.in.: XIII Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z imprezami
towarzyszącymi: Konkurs „Mistrz Ortografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, XII Dycha
Justynów – Janówka, XXIII Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora. Dożynki PowiatowoGminne, które były planowane na koniec III kwartału 2021 roku, nie zostały zorganizowane
z uwagi na utrzymujący się stan zagrożenia epidemiologicznego, a samo wydarzenie nie zostało
po raz kolejny zorganizowane z troski o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Łódzkiego
Wschodniego. Odwołane zostały także wydarzenia objęte patronatem Starosty Łódzkiego
Wschodniego.
Biblioteka Powiatowa
Jednym z zadań Powiatu, wynikającym z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach jest prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej. Z uwagi na fakt, że Powiat
Łódzki Wschodni nie prowadzi takiej instytucji kultury, zawarł w 2021 roku w tej sprawie
porozumienie z gminą Koluszki na podstawie Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Nr XXVI/250/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Koluszki
do realizacji w 2021 r. zadania w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Na ten cel Powiat przekazał dotację celową w wysokości
28 000,00 zł.
W 2021 r. biblioteka miała 1821 stałych czytelników. Liczba wypożyczeń woluminów
zwartych na zewnątrz wyniosła 36453 książek. W tym okresie ze względu na występującą
pandemię czytelnia Biblioteki - zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej - była
nieczynna. Zbiory udostępniane były wyłącznie na zewnątrz. Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach wspólnie z innymi bibliotekami publicznymi
województwa łódzkiego wykupiły dla czytelników dostęp do 60000 e-booków na platformie
Legimi.
Powiat wykonuje określone zadania z zakresu ochrony zabytków wynikające z ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Według danych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi:
− w Ewidencji, w Powiecie Łódzkim Wschodnim znajduję się 689 zabytków
(536 zabytków nieruchomych, 153 zabytki ruchome),
− ilość obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków w Powiecie Łódzkim
Wschodnim wynosi 76 (14 zabytków nieruchomych, 62 zabytki ruchome).
Z analizy rozmieszczenia zabytków wynika, iż największe skupiska zabytków
nieruchomych jak i ruchomych są na terenach wiejskich, gdzie rozmieszczonych jest 550
zabytków, natomiast w miastach jest ich 215.
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8. Kultura fizyczna i turystyka
Powiat Łódzki Wschodni z uwagi na nadal panującą pandemię koronawirusa miał
ograniczoną możliwość realizacji powyższego zadania. W 2021 roku Powiat współorganizował
wraz z organizacjami pozarządowymi 2 imprezy sportowe oraz 1 imprezę, która odbyła się pod
patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego. Nie zrealizowano 4 z 7 zaplanowanych imprez
zgodnie z harmonogramem imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych.
W 2021 roku Powiat współorganizował następujące wydarzenia:
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;
2) Powiatowy Rajd Pieszy szlakami powiatu łódzkiego wschodniego w dniu
23 października 2021 r. na znakowanych trasach turystycznych powiatu łódzkiego
wschodniego;
3) Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej w dniu 28 listopada 2021 r. w Hali Sportowej
Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie.
W 2021 roku Zarząd Powiatu na podstawie Uchwały Nr VI/104/2011 Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty
Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe oraz w sprawie ustalenia zasad
i trybu ich przyznawania, Uchwałą Nr 1188/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie
przyznania Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe
w 2020 roku przyznał trzy Nagrody w wysokości po 1 000,00 zł każda. Symboliczne wręczenie
nagród odbyło się podczas sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Nagrodzeni zostali
sportowcy w dyscyplinach: jeździectwo konne – skoki przez przeszkody, taniec
oraz lekkoatletyka.
W zakresie turystyki Powiat publikował w 2021 roku na swoich oficjalnych stronach
internetowych i serwisach społecznościowych informację i zdjęcia oraz zapraszał na szlaki
turystyczne i krajobrazowe znajdujące się na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

9. Geodezja, kartografia i kataster
Zadania Starosty Łódzkiego Wschodniego z zakresu geodezji i kartografii, wynikające
z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, wykonywane były
w 2021 roku przez Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łodzi,
w ramach, którego działa Referat - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej.
Realizacja zadań Starosty odbywała się w trzech głównych obszarach, a mianowicie:
1) Obsługa prac geodezyjnych i kartograficznych.
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Prace geodezyjne i kartograficzne są wykonywane w szczególności w ramach
planowanych lub prowadzonych inwestycji budowlanych. Prace polegają na wydawaniu
niezbędnych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
oraz przyjęciu wyników tych prac do powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, po dokonaniu ich wcześniejszej weryfikacji i uzupełnieniu prowadzonych
baz danych. W 2021 roku do Wydziału Geodezji i Kartografii wpłynęło 4777 zgłoszeń prac
geodezyjnych, przy czym w stosunku do 2020 roku odnotowano wzrost ilości zgłoszeń
o 11,5%.
2) Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków.
Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków polega na aktualizacji komputerowych baz
danych zawierających informację o gruntach, budynkach i lokalach w oparciu
o dokumenty, z których wynikają zmiany danych np. z aktów notarialnych, z opracowań
geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, orzeczeń
sądów, decyzji administracyjnych, itp. W 2021 roku do bazy danych ewidencji gruntów
i budynków wprowadzono ogółem 9 265 udokumentowanych zmian (w 2020 r. - 6 130).
Starosta Łódzki Wschodni, jako organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków
udostępnia również gromadzone w niej dane, m. in. w postaci wypisów z rejestru gruntów,
wyrysów z mapy ewidencyjnej. W 2021 roku wydano:
− 6 103 wypisów z rejestrów gruntów (w 2020 r. - 5 147),
− 1 247 wyrysów z mapy ewidencyjnej (w 2020 r. - 789).
W ramach aktualizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzony jest także rejestr cen
i wartości nieruchomości. Gromadzi się w nim dane o cenach sprzedaży nieruchomości
wynikających z aktów notarialnych przekazywanych przez notariuszy w celu aktualizacji
prowadzonych baz danych. Rejestr ten jest następnie udostępniany rzeczoznawcom
majątkowym, a dane w nim zawarte są wykorzystywane do opracowania operatów
szacunkowych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 314 wniosków o udostępnienie
danych z rejestru cen i wartości nieruchomości (w 2020 r. - 208).
W 2021 roku ewidencja gruntów i budynków była prowadzona zarówno w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Łodzi (90-113 Łódź ul. H. Sienkiewicza 3), jak również w ramach
zamiejscowych stanowisk pracy w gminach: Tuszyn, Rzgów, Brójce oraz Koluszki.
Dla obszaru powiatu łódzkiego wschodniego prowadzona jest jedna baza danych
na serwerze mieszczącym się w Łodzi, natomiast dostęp pozostałych Gmin realizowany
jest za pomocą łączy internetowych, dzięki czemu możliwe jest załatwienie spraw dotyczących
ewidencji gruntów (np. wydawanie wypisów z rejestru gruntów) mieszkańcom gmin
bez konieczności dojazdu do Łodzi.
W związku z ustawowym obowiązkiem modernizacji geodezyjnej osnowy wysokościowej
na obszarze powiatu w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH
w 2021 roku zrealizowano dwa etapy prac obejmujące:
− Opracowanie projektu modernizacji – koszt 69 495,00 zł, z czego kwota 34 000,00 zł
została zrefundowana przez Głównego Geodetę Kraju w ramach zawartego
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porozumienia, natomiast pozostała część tj. 35 495,00 zł pochodziła ze środków
pochodzących z budżetu państwa.
− Stabilizacja punktów osnowy – koszt 146 116,62 zł, z czego kwota 39 000,00 zł została
zrefundowana przez Głównego Geodetę Kraju w ramach zawartego porozumienia,
natomiast pozostała część tj. 107 116,62 zł pochodziła ze środków pochodzących
z budżetu państwa.
3) Prowadzenie narad koordynacyjnych.
Narady koordynacyjne, których prowadzenie należy do zadań Starosty mają
za zadanie koordynowanie prac projektantów sieci uzbrojenia terenu oraz mają umożliwiać
zapoznanie się gestorów sieci z projektowanym przebiegiem. Sprawdzany jest również
przebieg projektowanych sieci pod względem kolizyjności z innymi obiektami istniejącymi
w terenie lub obiektami projektowanymi. Po przeprowadzonej naradzie Starosta aktualizuje
bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu o przebieg projektowanych sieci.
W 2021 roku przedmiotem narad było 473 projektów (w 2020 r. - 456).
Inne działania realizowane w 2021 roku:
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.
W ramach działań Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w okresie
od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku ogłoszono przetarg na dostawę baz
danych EGiB dla niżej wymienionych w tabeli obrębów ewidencyjnych:

Gmina

Obręb ewidencyjny

Kwota brutto

Lisowice
Przanowice Majątek
Przanowice
Różyca
Gałków Parcel
Gałków Duży
Borowo I
Koluszki

Borowo II

1 219 220,28 zł

Katarzynów
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Długie
Wierzchy
Turobowice
Świny
Stefanów
Słotwiny
Redzeń Nowy
Redzeń Stary
Regny
Garbów
Szczukwin
Wodzin Prywatny
Tuszyn

Wodzin Majoracki

638 572,95 zł

Syski
Wodzinek
Mąkoszyn
Żeromin

Zakończenie modernizacji ww. obrębów ewidencyjnych planowane jest na pierwszą
połowę 2022 roku. Łączny koszt realizacji modernizacji wynosi 1 377 600,00 zł brutto.
Związek Powiatów Województwa Łódzkiego aktualnie realizuje również dostawę baz danych
GESUT dla miasta Tuszyn, gminy Nowosolna, oraz dostawę baz danych BDOT dla części gmin
Andrespol, Nowosolna, Koluszki. Zamówienie na dostawę ww. baz jest w trakcie realizacji,
a jego zakończenie przewidywane jest do końca 2022 roku. W 2021 roku w ramach działań
Związku została przekazana powiatowi oraz zaimplementowana baza GESUT dla miasta
Koluszki.
Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych
materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane
z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu są dochodami własnymi powiatu i w 2021 roku dochody te wyniosły 1 368 504,70 zł
(w 2020 r. - 1 021 971,65 zł).
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10. Gospodarka nieruchomościami
Zadania Powiatu związane z gospodarką nieruchomościami wiążą się z realizacją
ustalonego „PLANU WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2021 – 2023”.
Plan wykorzystania zasobu nakreśla główne kierunki działań Zarządu Powiatu
w zakresie gospodarowania nieruchomościami Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Zasobem
nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego gospodaruje Zarząd Powiatu Łódzkiego
Wschodniego. Do powiatowego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią
przedmiot własności Powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste
oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Powiatu.
Gospodarowanie zasobem nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego odbywa się
zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Gospodarowanie zasobem nieruchomości Powiatu w 2021 roku polegało m.in. na:
1) ewidencjonowaniu nieruchomości i ich wycenie,
2) zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
3) wykazywaniu czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości
udostępniane z zasobu oraz prowadzeniu windykacji tych należności,
4) współpracy z innymi organami publicznymi gospodarującymi nieruchomościami,
5) zbywaniu i nabywaniu nieruchomości, a także ich wydzierżawianiu, wynajmowaniu
i użyczaniu oraz obciążaniu ich ograniczonymi prawami rzeczowymi,
6) podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne
prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy,
o wpis do księgi wieczystej lub o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości
Powiatu,
7) dokonywaniu podziałów oraz scaleń.
W skład zasobu nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu
na dzień 31 grudnia 2021 roku wchodzą:
1) nieruchomości gruntowe – 16,3339 ha, o wartości 4 067 124,90 zł w tym:
− nieruchomości gruntowe zabudowane, niezbędne do funkcjonowania organu –
0,0477 ha,
− nieruchomości gruntowe oddane w trwały zarząd powiatowym jednostkom
organizacyjnym – 16,2862 ha,
2) nieruchomości stanowiące grunty znajdujące się w pasach dróg powiatowych –
270,3416 ha o wartości 87 634 923,67 zł.
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W podziale na gminy nieruchomości gruntowe znajdujące się w pasach dróg przedstawiają
się następująco:

Lp.

Teren gminy

1

Powierzchnia w ha

Wartość nieruchomości

Różnica

na dzień 31.12.2021 r.

na dzień
31.12.2020 r.

na dzień
31.12.2021 r.

(5-4)

2

3

4

5

6

1.

Andrespol

20,0316

15 639 281,25

15 675 354,50

36 073,25

2.

Brójce

36,8549

8 801 633,25

7 952 443,92

- 849 189,33

3.

Koluszki

51,3469

11 162 104,32

11 212 534,98

50 430,66

4.

Nowosolna

27,3103

13 617 968,92

13 708 347,16

90 378,24

5.

Tuszyn

84,4546

23 001 717,80

23 235 640,30

233 922,50

6.

Rzgów

50,3433

15 839 355,22

15 850 602,81

11 247,59

270,3416

88 062 060,76

87 634 923,67

- 427 137,09

RAZEM

Analizując wykazany stan na dzień 31 grudnia 2020 r. i stan na 31 grudnia 2021 r. należy
stwierdzić, iż powierzchnia nieruchomości gruntowych spadła o 2,6632 ha, a wartość
o 427 137,09 zł. Różnica w powierzchni i wartości nieruchomości gruntowych jest
konsekwencją nowych decyzji podziałowych wójtów/burmistrzów, oraz decyzji Wojewody
Łódzkiego:
− Nr 60/21 z dnia 13 maja 2021 r. znak GPB-II.7820.7.2020.AS/GR o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi wojewódzkiej Nr 714
w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie Gminy Brójce” na odcinku od km
5+712,25 do km 8+068,91;
− Nr 87/21 z dnia 15 czerwca 2021 r. znak GPB-II.7820.10.2020 o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi wojewódzkiej klasy
technicznej „G” – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25.
Inwestycja jest prowadzona na terenie Gminy Brójce. Spadek wartości nieruchomości wynika
ze wskazanych powyżej decyzji i przejęcia części nieruchomości w śladzie drogi powiatowej
nr 1164E i nr 2922E na rzecz Województwa Łódzkiego.
Przeważającą formą nabywania nieruchomości na rzecz Powiatu jest nabycie z mocy
prawa, w oparciu o art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (33 działki). W 2021 roku Powiat Łódzki Wschodni wypłacił
odszkodowania za nieruchomości, które nabył z mocy prawa w trybie art. 98 ww. ustawy,
w łącznej kwocie 158 278,00 zł (ugody odnosiły się do 6 działek nabytych w 2021 r. i 8 działek
w latach poprzednich).
W 2021 r. zostały zrealizowane wydatki tytułem gospodarowania powiatowym zasobem
nieruchomości ogółem w wysokości – 177 685,00 zł, w tym:
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− zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz zakup usług
pozostałych – 3 790,00 zł,
− kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 158 278,00 zł,
− koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15 617,00 zł.
Powiat Łódzki Wschodni nie posiada nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
w związku z czym nie osiągnął dochodów. Wpływ osiągnięty z opłat z tytułu trwałego zarządu
nieruchomości oddanych powiatowym jednostko organizacyjnym wyniósł w roku 2021 –
35 443,03 zł. Powiat Łódzki Wschodni nie osiągnął w roku 2021 wpływów z opłat z tytułu
dzierżawy nieruchomości.

11. Administracja architektoniczno – budowlana
Powiat Łódzki Wschodni wykonuje określone ustawami zadania publiczne
o charakterze ponadgminnym w zakresie administracji architektoniczno – budowlanej. Zgodnie
z zapisem art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, Starosta jest organem
administracji architektoniczno – budowlanej I instancji. Do właściwości organu administracji
architektoniczno – budowlanej należą sprawy określone w ustawie Prawo budowlane
i nie zastrzeżone dla innych organów. Zadania administracji architektoniczno – budowlanej
w Powiecie Łódzkim Wschodnim w 2021 roku były wykonywane przez Wydział Architektury
i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Łodzi.
W celu ułatwienia dostępu, a tym samym szybszej obsługi mieszkańców Powiatu,
na terenie Powiatu funkcjonowały w roku ubiegłym zamiejscowe stanowiska pracy Wydziału
Architektury i Budownictwa w Koluszkach i Rzgowie.
Do zadań Starosty Łódzkiego Wschodniego, jako organu administracji architektoniczno
– budowlanej I instancji, należą między innymi:
1) wydawanie pozwoleń na budowę i zatwierdzenia projektów budowlanych,
2) zmiany pozwolenia na budowę,
3) przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu,
4) wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych,
5) wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
6) przyjmowanie zgłoszeń budowy lub wykonywania robót budowlanych
niewymagających pozwolenia na budowę,
7) przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki obiektu,
8) przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
lub jego części nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
9) przyjmowanie zgłoszeń budowy z projektem budowlanym,
10) składanie wniosków do ministra, który ustanowił przepisy techniczno –
budowlane w sprawie upoważnienia do udzielania zgody na odstępstwo
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od przepisów techniczno – budowlanych oraz wydawanie postanowień
w sprawie udzielania zgody lub odmowy na odstępstwa od warunków techniczno
– budowlanych,
11) rejestrowanie dzienników budowy,
12) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Obszar Powiatu Łódzkiego Wschodniego w większości pokryty jest uchwalonymi
planami zagospodarowania przestrzennego. Położenie gmin wchodzących w skład Powiatu
w sąsiedztwie aglomeracji łódzkiej powoduje, że obserwujemy od wielu lat intensywny rozwój
budownictwa, w szczególności mieszkaniowego jednorodzinnego oraz usługowo –
handlowego.
Pozwolenia na budowę dotyczące nowych obiektów budowlanych
wydane w roku 2021
Rodzaj budynku

Ilość pozwoleń

Budynki mieszkalne jednorodzinne

572 szt.
(w 2020 roku – 608 szt.)

Budynki użyteczności publicznej
(handlowo-usługowe, biurowe, nauki
i oświaty)

15 szt.
(w 2020 roku – 16 szt.)

Budynki przemysłowo – magazynowe

35 szt.
(w 2020 roku – 15 szt.)

Budynki pozostałe
(gospodarcze, inwentarskie)

37 szt.
(w 2020 roku – 23 szt.)

RAZEM

662 szt.

W 2021 roku wydano 311 pozwoleń dotyczących rozbudowy i przebudowy istniejących
obiektów, wykonania instalacji gazowych dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
budowy urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci gazowych, kanalizacyjnych,
wodociągowych, elektrycznych oraz dróg lokalnych, a także rozbiórki obiektów
nieprzeznaczonych do dalszego użytkowania (w 2020 roku - 667 pozwoleń).
Podsumowując, w 2021 roku wydano:
1) 1 290 decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbiórkę (w 2020 roku - 1 329),
2) 5 decyzji na realizację inwestycji drogowej (w 2020 roku - 1),
3) 159 innych decyzji administracyjnych, w tym przeniesienie pozwolenia na budowę
na rzecz nowego inwestora, uchylenie pozwolenia na budowę dla inwestycji,
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w stosunku do których Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wszczął
postępowanie z powodu odstępstwa od warunków pozwolenia na budowę, decyzje
o sprzeciwie na zgłoszenie inwestycji niewymagającej uzyskania pozwolenia
na budowę, ale objętej obowiązkiem zgłoszenia oraz inne decyzje wydane
na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (w 2020 roku –
150),
4) przyjęto 1200 zgłoszeń robót budowlanych niewymagających uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowę (w 2020 roku – 784 zgłoszeń).
W okresie roku 2021 na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia wydano 1 668 dzienników budowy (w 2020 roku – 1 166 dzienników).

12. Gospodarka wodna
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne Powiat Łódzki Wschodni
realizuje zadania i obowiązki samorządów powiatowych i starostów, nieujętych w działalności
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Zadania Powiatu polegają na:
− prowadzeniu postępowań wodnoprawnych w toku wydawania pozwoleń
zintegrowanych,
− załatwianiu spraw związanych ze stwierdzeniem przejścia gruntów pokrytych
wodami lub urządzeń wodnych do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
− nadzorze i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
− ustalaniu w drodze decyzji obowiązków wysokości i rodzaju świadczeń wobec
podmiotów niebędących członkami spółki wodnej zobowiązanych
do ponoszenia świadczeń na rzecz spółki wodnej,
− ustalaniu w drodze decyzji wysokości odszkodowania w przypadku szkody
wywołanej aktem prawa miejscowego.
W ramach powyższych zadań w 2021 roku Powiat prowadził nadzór i kontrolę
nad działalnością spółek wodnych (Gminna Spółka Wodna w Rzgowie, Gminna Spółka Wodna
w Brójcach), w ramach których:
− przeprowadzone zostały postępowania kontrolne dla 2 spółek, w zakresie
których przeanalizowano 12 uchwał walnych zgromadzeń delegatów Gminnych
Spółek Wodnych,
− zamieszczono informacje o prowadzonym postępowaniu wodnoprawnym Wód
Polskich na stronach BIP i tablicy ogłoszeń Starostwa w przypadku 37 spraw,
− opiniowano jednego kandydata na stanowisko kierownika nadzoru wodnego,
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− Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego została zapoznana z 7 rocznymi
sprawozdaniami z działalności podejmowanych na terenie Powiatu
przez Nadzory Wodne.

13. Ochrona środowiska i przyrody
Zgodnie z zapisami art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska, Powiat Łódzki Wschodni otrzymuje z Samorządu Województwa Łódzkiego
udziały we wpływach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Z tego tytułu do Powiatu
w 2021 r. przekazano 32 328,88 zł.
W celu realizacji polityki ekologicznej państwa Powiat Łódzki Wschodni sporządził
„PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO
WSCHODNIEGO NA LATA 2021 – 2024 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2025 – 2028”.
Program ten zawiera diagnozę stanu środowiska na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
główne cele do osiągnięcia w perspektywie do 2028 roku oraz szczegółowe zestawienie
zadań/kierunków do realizacji polityki ekologicznej państwa. Jest podstawowym narzędziem
do prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie Powiatu.
W 2021 roku Program był realizowany m. in. poprzez:
-

nałożenie obowiązku nasadzeń kompensacyjnych za wycięte drzewa z pasów
drogowych,
budowę i przebudowę dróg na terenie powiatu łódzkiego wschodniego,
wykonanie nawierzchni z mieszanek o niskiej emisji hałasu,
reglamentację przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze, w zakresie
ochrony gleb,
określanie kierunku rekultywacji i zagospodarowania terenu,
wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin.
Konserwację istniejących i budowę nowych rowów przydrożnych

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w 2021 roku
realizował następujące zadania:
1) z zakresu prawa geologicznego i górniczego:
a) przeprowadzono postępowania i wydano 2 decyzje w sprawach dotyczących
robót geologicznych i dokumentacji geologicznych dla wykonania ujęć wód
podziemnych i odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej
50 m3/h oraz likwidacji otworów wiertniczych,
b) przeprowadzono postępowania i wydano 6 decyzji w sprawach dotyczących
zatwierdzenia projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych
złóż kopalin poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze
do 2,0 ha i projektów geologiczno – inżynierskich,
c) przeprowadzono postępowania i wydano 3 decyzje w sprawach z zakresu
wydawania, zmiany lub wygaszenia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
kopalin pospolitych o powierzchni do 2,0 ha i przewidywanym rocznym
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d)

e)
f)

g)

wydobyciu kopaliny do 20 tys. m3 wykonywanych bez użycia środków
strzałowych,
przeprowadzono postępowania w 10 sprawach polegających na przyjmowaniu
zgłoszeń projektów robót geologicznych i zatwierdzaniu dokumentacji
geologicznych dotyczących robót geologicznych wykonywanych w celu
wykorzystania ciepła Ziemi,
przeprowadzono postępowania w 17 sprawach polegających na bilansowaniu
zasobów kopalin i przeklasyfikowania zasobów,
przeprowadzono postępowania w 28 sprawach i wydano 1 decyzję w sprawie
polegającej na prowadzeniu postępowań w sprawie ustalenia opłaty
eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę w okresach sprawozdawczych
i wydawanie decyzji naliczających opłatę eksploatacyjną za wydobycie kopaliny
na mocy koncesji wydanej przez Starostę,
przyjęto 4 zgłoszenia wykonania robót geologicznych,

2) z zakresu administracji gospodarki odpadami:
a) wydano 4 pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
b) dokonano 1 zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
c) wydano 1 zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
d) dokonano 1 zmiany zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
3) z zakresu ochrony środowiska:
a) przyjęto 6 zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
oraz 20 zgłoszeń dot. zmian danych w zgłoszeniach instalacji wytwarzających
pola elektromagnetyczne, z których emisja wymaga zgłoszenia
oraz nie wniesiono sprzeciwu w drodze decyzji do żadnego zgłoszenia,
b) przyjęto 1 zgłoszenie o zakończeniu eksploatacji instalacji wytwarzającej pola
elektromagnetyczne,
c) wydano 3 decyzje zezwalające na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
oraz 2 decyzje o zmianę pozwolenia,
d) przyjęto 3 zgłoszenia instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia
ze względu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
e) przygotowano 16 opinii w zakresie występowania terenów zagrożonych ruchami
masowymi ziemi,
f) przygotowano 4 opinie w zakresie występowania terenów na których występują
historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
4) z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:
a) udostępniono na wniosek 16 informacji o środowisku;
5) z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:
a) przeprowadzono 13 postępowań w zakresie opiniowania i uzgadniania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zasobów
geologicznych, terenów osuwiskowych;
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6) z zakresu ochrony przyrody:
a) dokonano 24 wpisów do rejestru zwierząt, których przewożenie przez granicę
państwa podlega ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii
Europejskiej,
b) wydano 77 zezwoleń na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach
będących własnością gmin,
c) wydano 13 decyzji umarzających opłatę za usunięcie drzew,
d) udzielono 22 zgód właścicielskich na usuwanie drzew z pasów drogowych dróg
powiatowych,
e) przekazano gminom w postaci surowca drzewnego 20 kłód drzew wyciętych
z dróg powiatowych.
Na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego występują problemy opisane
w „Programie Ochrony Środowiska”, a mianowicie:
1) ograniczenie niskiej emisji,
2) wzmożona emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych,
3) wzrost natężenia hałasu,
4) rekultywacja terenów zdegradowanych,
5) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.
Powiat Łódzki Wschodni stara się ograniczać skutki szkodliwych dla środowiska
oddziaływań komunikacyjnych poprzez remonty i przebudowy dróg oraz budowę ścieżek
rowerowych. Skutkuje to zmniejszeniem emisji spalin oraz pyłu do środowiska, a także
poprawia klimat akustyczny na terenie powiatu.

14. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe
Zadania z zakresu rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego realizowane były przez
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Łodzi.
W ramach działań z zakresu rolnictwa Powiat Łódzki Wschodni realizuje zadania
związane z ochroną gruntów rolnych oraz rekultywacją terenów zdegradowanych
i przekształconych na skutek działalności wydobywczej kopalni na podstawie udzielonych
koncesji. Główne działania w 2021 roku polegały na:
1) reglamentacji gruntów przeznaczonych pod inne niż rolnicze wykorzystanie gruntów
rolnych (szczególnie pod zabudowę);
2) nakładaniu obowiązku rekultywacji gruntów w koncesjach wydobywczych.
W ramach tych działań w 2021 r. :
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-

wydano 459 zaświadczeń dotyczących wyłączenia gruntów rolnych z produkcji
rolniczej o braku konieczności wydawania decyzji.

Prowadzone działania w powyższym zakresie wpisują się jednocześnie w realizację:
1) „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015-2022”
Cel strategiczny I – Rozwój infrastruktury technicznej - zadanie 1.3.3. – Realizacja
Powiatowego Programu Ochrony Środowiska. - zadanie 1.3.5. – Ochrona
i rewaloryzacja zasobów naturalnych i krajobrazowych Powiatu.
2) „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.
W ramach działań w zakresie leśnictwa Powiat zobowiązany jest do ochrony zasobów
leśnych na terenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. W 2021 roku
przeprowadzono 90 spraw z zakresu nadzoru nad lasami, w tym:
-

wydano 16 decyzji na wycinkę drzew poza uproszczonym planem urządzenia lasu
lub inwentaryzacją stanu lasu;
wydano 7 wypisów z uproszczonych planów urządzenia lasów lub inwentaryzacji
stanu lasu;
przeprowadzono 1 postępowanie w sprawie zmiany lasu na użytek rolny w lesie
niestanowiącym własności Skarbu Państwa;
wydano 6 decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie
inwentaryzacji stanu lasu;
prowadzono nadzór nad gospodarką leśną - zawarcie porozumień dotyczących
nadzoru nad lasami niestanowiącym własności Skarbu Państwa z Nadleśnictwem
Brzeziny oraz Nadleśnictwem Kolumna;
prowadzono rozliczanie i dystrybucję wypłat ekwiwalentów za wyłączenie działek
z produkcji rolnej i jej zalesienie dla 5 podmiotów;
wydano 1613 zaświadczeń informujących czy działki zostały objęte uproszczonym
planem urządzenia lasu.

Działania powyższe wpisują się w realizację „Programu Ochrony Środowiska
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024”
Cel 4.4. – Ochrona przyrody, krajobrazu i lasów – działanie 4.4.1. – Ochrona lasów –
prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej. Ochrona fauny i flory.
W ramach działań w zakresie rybactwa śródlądowego Powiat Łódzki Wschodni
prowadził zadania związane z ochroną fauny i flory wodnej. Podstawowym działaniem
w tej dziedzinie jest powoływanie Społecznych Straży Rybackich wspomagających Państwową
Straż Rybacką w ochronie wód i jej zasobów.
W 2021 roku Powiat Łódzki Wschodni wydał:
− 106 kart wędkarskich uzyskując z tego tytułu dochód w wysokości 1 060,00 zł,
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− 239 wniosków dotyczących rejestracji jachtów i innych jednostek pływających
o długości do 24 m na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji
jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, która weszła w życie
z dniem 1 sierpnia 2020 roku. Rejestracja następuje w systemie Reja24.

15. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
W 2021 roku, w związku z nadal trwającą pandemią, prowadzono działania związane
z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19, poprzez dostarczanie między innymi
do szkół i placówek oświatowych oraz domów pomocy społecznej środków ochrony osobistej.
W ramach zapewnienia bezpieczeństwa, zakupiono 40 000 szt. maseczek ochronnych.
Ze względów bezpieczeństwa nadal ograniczona była możliwość składania
bezpośrednich wizyt w urzędzie. Umożliwiony był kontakt za pomocą telefonu, poczty
elektronicznej i skrzynki e-puap. Dokumenty można było składać w biurze podawczym
na parterze budynku. Bezpośrednia obsługa interesanta możliwa była tylko w uzasadnionych
przypadkach po wcześniejszym umówieniu wizyty.
W związku z wystąpieniem na terenie powiatu łódzkiego wschodniego potwierdzonego
przypadku ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń, rozpoczęto działania związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa. Na terenie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego
zastosowano niezbędne środki zwalczania choroby w celu zapobiegania ryzyku dalszego
rozprzestrzeniania się choroby. Ostatecznie ognisko afrykańskiego pomoru świń zostało
skutecznie zlikwidowane.
Na bieżąco informowano również o ostrzeżeniach i komunikatach meteorologicznych,
akcjach dotyczących szczepień przeciwko COVID-19 i występujących innych zagrożeniach
na terenie powiatu.
Działania podejmowane w zakresie bezpieczeństwa w 2021 roku były związane również
z realizacją „POWIATOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI
ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA
2018-2023 DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO”.
Program określa obszary partnerskiej współpracy i kierunki współdziałania lokalnych
samorządów i ich jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży, organizacji społecznych
oraz społeczności Powiatu na rzecz podniesienia poziomu poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców oraz na poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku.
W 2021 roku „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018-2023 dla Powiatu Łódzkiego
Wschodniego” realizowany był we wszystkich założonych w Programie obszarach:
I.
II.
III.
IV.
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Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
Bezpieczeństwo w miejscach publicznych.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
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V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Bezrobocie.
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Bezpieczeństwo sanitarne i epidemiologiczne.
Bezpieczeństwo weterynaryjne.
Bezpieczeństwo w sieci.

W ramach realizacji Programu wdrażano oraz przeprowadzano między innymi
przedsięwzięcia edukacyjne, informujące, prewencyjne, kontrolne oraz szkoleniowe.
W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
prowadziło działania związane z udzielaniem specjalistycznego poradnictwa rodzinom
dotkniętym kryzysem oraz przemocą w rodzinie. Ponadto współpracowano z miejskimi
ośrodkami pomocy społecznej, sądami, szkołami i placówkami oświatowymi, a także innymi
instytucjami w celu zapewnienia właściwej opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców
biologicznych. Organizowano i wspierano działalność rodzin zastępczych i rodzin
biologicznych w sprawach zawiązanych z opieką nad dziećmi.
W zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży prowadzono w szkołach działania w celu
identyfikacji zagrożeń z zakresu przemocy, kontaktu uczniów z substancjami
psychoaktywnymi czy używkami. Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego
wschodniego z siedzibą w Koluszkach przeprowadziła w ramach programu „NIELAT”
działania, które są ukierunkowane na przeciwdziałanie zagrożeniom oraz ujawnienie
przypadków dotyczących naruszenia prawa. Prowadzono również zajęcia mające na celu
przedstawienie bezpiecznych zachowań w drodze do i ze szkoły oraz przeprowadzono
ćwiczenia ewakuacyjne w celu prezentacji zasad ewakuacji i odpowiedniego zachowania
w razie pożaru budynku.
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego, w ramach zadań z obszaru
bezpieczeństwo w miejscach publicznych przeprowadzała działania popularyzujące poprawę
stanu i poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, popularyzowała wśród lokalnej
społeczności dzielnicowego, jako policjanta do nawiązania pierwszego kontaktu
oraz informowała o możliwości korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
W ramach realizacji zadań dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym Komenda
prowadziła akcje na drodze ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych
i rowerzystów oraz skierowane przeciwko kierującym przekraczającym dozwoloną prędkość.
Celem działań było również ujawnienie i wyeliminowanie z ruchu drogowego kierujących
znajdujących się pod wpływem alkoholu. Podejmowano także kontrole pojazdów dowożących
dzieci i młodzież do placówek oświatowych.
W związku z realizacją zadań dotyczących bezrobocia, Powiatowy Urząd Pracy
Łódź-Wschód prowadził działania w zakresie rozpoznawania potrzeb i możliwości
zatrudniania bezrobotnych, aktywizacji zawodowej oraz szkoleń bezrobotnych, w tym osób
do 30. roku życia, mających na celu dostosowywanie ich kwalifikacji do potrzeb aktualnego
rynku pracy. Realizowano również programy skierowane do pozostałych grup osób
bezrobotnych objętych aktywnymi formami działania w celu przeciwdziałania bezrobocia.
Z uwagi na występujący w ubiegłym roku stan epidemii wszystkie targi pracy, konferencje
i spotkania informacyjne zostały odwołane.
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Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym zapewniana jest
przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego.
Podejmowano działania ratowniczo-gaśnicze, prowadzono szkolenia strażaków oraz strażaków
ochotników w celu zdobywania i doskonalenia wiedzy i umiejętności. Zrealizowano programy
dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w tym akcje „Bezpieczne wakacje”,
przeprowadzono czynności kontrolno – rozpoznawcze oraz wykonano działania prewencji
społecznej w placówkach oświatowych.
Działania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi w zakresie
bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego związane były nadal w dużej mierze
z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19. Prowadzono kampanię #SZCZEPIMYSIE,
której celem było informowanie o szczepieniach ochronnych oraz profilaktyce COVID-19.
Prowadzony był również nadzór nad warunkami higienicznymi i zdrowotnymi w środowiskach
pracy oraz placówkach służby zdrowia. Nadzorowano warunki produkcji, magazynowania,
obrotu i transportu żywności oraz kosmetyków, a także stan sanitarny podmiotów
prowadzonych żywienie zbiorowe i placówek handlowych. Prowadzono nadzór
nad podmiotami wprowadzającymi do obrotu preparaty chemiczne oraz produkty biobójcze.
Skontrolowano również jakość wody do spożycia oraz w kąpieliskach i basenach rekreacyjnych
a także stan sanitarny podmiotów prowadzących żywienie zbiorowe.
W zakresie bezpieczeństwa weterynaryjnego Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Łodzi prowadził działania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób
zakaźnych. Nadzorował działania związane z wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz
dla zwierząt, w tym stosowaniem substancji niedozwolonych. Monitorował choroby zakaźne
zwierząt a w razie konieczności zwalczano występujące choroby. Prowadził również nadzór
nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego oraz w zakresie pasz i ubocznych
produktów pochodzenia zwierzęcego.
W związku z realizacją zadań z obszaru bezpieczeństwo w sieci, w szkołach i placówkach
oświatowych przeprowadzono popularyzację wiedzy o zagrożeniach wynikających
z nieodpowiedniego korzystania z Internetu. Prowadzono szkolenia dla nauczycieli na temat
bezpiecznego korzystania z Internetu oraz nowoczesnych technologii. Zrealizowano również
zadania mające na celu przeciwdziałanie zjawiskom cyberprzemocy i cyberagresji w Internecie.
W Powiecie Łódzkim Wschodnim, pod przewodnictwem Starosty Łódzkiego
Wschodniego działa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Zadania Komisji określone
są w art. 38a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
W 2021 roku odbyły się dwa posiedzenia Komisji. Szczegółowe informacje na ten temat
znalazły się w sprawozdaniu Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za 2021 rok, które zostało
przedstawione Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na sesji w dniu 27 stycznia 2022 roku.
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16. Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie
powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa
i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi
oraz środowiska
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym Powiat Łódzki Wschodni ma obowiązek wyposażenia i utrzymania powiatowego
magazynu przeciwpowodziowego. Magazyn stanowi rezerwę materiałów i sprzętu
niezbędnego do ochrony przeciwpowodziowej oraz w czasie prowadzenia zadań z zakresu
obrony cywilnej, w sytuacjach wpływających negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi,
mienia lub środowiska w znacznych rozmiarach prowadzonych na terenie Powiatu Łódzkiego
Wschodniego. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem magazynu pełni Referat
Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.
W związku z pandemią wirusa SARS-CoV 2 w 2021 roku kontynuowano przekazywanie
środków ochrony osobistej m. in. do szkół i placówek oświatowych oraz domów pomocy
społecznej. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego
z siedzibą w Koluszkach zapewniła pomoc w transporcie oraz rozładunku przekazywanych
środków. Zakupiono również maseczki ochronne w celu zapobiegania i przeciwdziałania
COVID-19 w Starostwie Powiatowym w Łodzi.
W celu realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, w Powiecie Łódzkim
Wschodnim funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego głównymi
zadaniami jest:
pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji
na potrzeby zarządzania kryzysowego,
- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji
publicznej,
- nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania ludności,
- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
i humanitarne.
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w 2021 roku realizowało działania
związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w związku z wystąpieniem na terenie
Powiatu Łódzkiego Wschodniego afrykańskiego pomoru świń (ASP), Powiat Łódzki
Wschodni wspomagał koordynacyjnie działania poszukiwawcze padłych dzików i zabezpieczał
logistycznie miejsca odpraw oraz zapewnił wyżywienie dla wszystkich uczestników
poszukiwań.
W 2021 roku Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym
w Łodzi przyjęło i zrealizowało 58 zgłoszeń dotyczących zagrożeń występujących na terenie
powiatu łódzkiego wschodniego, głównie dotyczących uszkodzeń powstałych wskutek burz,
huraganów, nawałnic oraz ulew, występujących w okresie zimowym oblodzeń na drogach
i chodnikach, niedziałającej sygnalizacji świetlnej, zerwanych linii energetycznych
oraz uszkodzeń infrastruktury drogowej.
-
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Na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2021 roku nie wystąpiło zagrożenie
powodziowe. Odnotowano miejscowe podtopienia zalanych piwnic i budynków inwentarskich,
zazwyczaj podczas ulew i burz.

17. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy
W 2021 r. na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, PUP Łódź-Wschód kontynuował
działania w ramach Tarczy antykryzysowej udzielając wsparcia przedsiębiorcom w ramach:
− dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne u mikroprzedsiębiorców, małych
i średnich przedsiębiorców w przypadku spadków obrotów gospodarczych
(art. 15zzb);
− dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych
(art.15 zze);
− dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniających pracownika
w przypadku spadku obrotów gospodarczych (art. 15zzc);
− niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art.15 zzd);
− niskooprocentowanej pożyczki dla organizacji pozarządowych (art.15 zzda);
− dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż (art.15zze4), dotacji
dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielana na podstawie
rozporządzenia rozdział 3;
Analiza danych statystycznych na przestrzeni roku 2021 pokazuje, iż udzielone
wsparcie pozwoliło ograniczyć wzrost bezrobocia w powiecie łódzkim wschodnim.
Stopa bezrobocia rejestrowanego od stycznia do kwietnia 2021 r. kształtowała się na poziomie
– 6,9% i 7%, a w grudniu 2020 r. na poziomie 6,8%, co oznacza, że wzrosła jedynie o 0,1-0,2
pkt. procentowego.
Od maja 2021 r. można było zaobserwować stopniowy spadek bezrobocia rejestrowanego,
które w grudniu 2021 r. osiągnęło poziom 5,7% dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
Wartość stopy bezrobocia w ujęciu procentowym w podziale
na powiat, województwo, kraj w 2021 roku
Miesiąc
2021 rok
Styczeń
Luty
Marzec
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Powiat Łódzki Wschodni
2006
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Kwiecień

6,9%

2011

6,4%

6,3%

Maj

6,7%

1969

6,3%

6,1%

Czerwiec

6,5%

1906

6,1%

5,9%

Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

6,4%
6,4%
6,1%
6%
5,8%

1859
1861
1833
1807
1761
1731

6,1%
6%
5,9%
5,8%
5,7%

5,8%
5,8%
5,6%
5,5%
5,4%

5,6%

5,4%

5,7%

W powiecie łódzkim wschodnim na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba zarejestrowanych
bezrobotnych wyniosła 1731 osób, w tym 798 kobiet, co stanowi 46,1% ogółu bezrobotnych.
Liczba zarejestrowanych osób z terenów wiejskich na 31 grudnia 2021 r. wynosiła
62,4% (1080 bezrobotnych) w stosunku do ogółu bezrobotnych, w tym 506 kobiet – 46,9%
do wszystkich bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku
pracy na koniec grudnia 2021 r. stanowili 82,5% (1428 osób) ogółu zarejestrowanych, z czego
46,4% to kobiety (662 osoby).
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy według poszczególnych
kategorii to m.in.:
1) bezrobotni do 30 roku życia – 294 osoby, w tym 155 kobiet,
2) bezrobotni do 25 roku życia – 120 osób, w tym 51 kobiet,
3) bezrobotni powyżej 50 roku życia – 565 osób, w tym 194 kobiety,
4) długotrwale bezrobotni – 1007 osób, w tym 475 kobiet,
5) bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 173 osoby,
w tym 154 kobiety,
6) bezrobotni niepełnosprawni – 115 osób, w tym 40 kobiet.
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód wspiera osoby będące w szczególnej sytuacji
na rynku pracy za pomocą Funduszu Pracy i funduszy strukturalnych, które umożliwiają
wsparcie znaczącej grupy bezrobotnych.
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 oraz 460 751,51 zł na finansowanie innych
fakultatywnych zadań (m.in. opłaty pocztowe, zakupy informatyczne, szkolenie kadr,
działalność klubu pracy, prowizje bankowe). Na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatkowano 63,49%
przyznanych środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na łączną kwotę
3 703 700,00 zł. Natomiast środki Algorytmu PP na pozostałe zadania (m.in. opłaty pocztowe,
zakupy
informatyczne,
szkolenie
kadr,
działalność
klubu
pracy,
dodatki
do wynagrodzeń, zastępstwo procesowe) wydatkowane zostały w 87,45 % na łączną kwotę
376 700,00 zł.
Działając na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy PUP realizuje aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
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Programy aktywne zmierzają do łagodzenia skutków bezrobocia poprzez zwiększanie szans
bezrobotnych na uzyskanie normalnej pracy. Formy aktywizacji planowane są na podstawie
zainteresowania osób bezrobotnych i pracodawców, sytuacji na lokalnym rynku pracy
oraz udziału poszczególnych grup osób bezrobotnych w ogólnej liczbie osób zarejestrowanych
w Urzędzie.
„POWIATOWY
PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA
BEZROBOCIU
ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2021 – 2025” tworzy
ramy priorytetów i działań mających przyczynić się do pozytywnych zmian na rynku pracy,
a głównie do wzrostu zatrudnienia, ograniczenia bezrobocia i aktywizacji lokalnego rynku
pracy, szczególnie w związku z nowymi wyzwaniami związanymi z ograniczaniem skutków
kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19. Program stanowi podstawę
do koordynacji lokalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich. W ramach tego
Programu są prowadzone działania w określonych priorytetach.
Priorytet 1: Zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez aktywizację zawodową
bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
Działanie 1: Aktywizacja zawodowa różnych grup bezrobotnych będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy
Zadanie 1: Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia, które ze względu
na brak aktywności zawodowej szybko tracą umiejętności nabyte w trakcie
nauki
Zadanie 2: Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat
Zadanie 3: Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
Zadanie 4: Aktywizacja zawodowa kobiet
PUP Łódź-Wschód kontynuował w 2021 r. 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 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia
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. Wartość
projektu na 2021 r.: 1 627 219,74 zł.
W 2021 roku objęto 186 osób do 30 roku życia, którzy stanowili 10,75% ogółu
bezrobotnych, aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu.
W 2021 r. bezrobotni w wieku 30-50 lat skorzystali z następujących form aktywizacji
zawodowej:
- roboty publiczne – 19 osób bezrobotnych,
- prace interwencyjne – 2 osoby bezrobotne,
- staż – 93 osoby bezrobotne,
- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 30 osób bezrobotnych,
- doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy – 16 osób bezrobotnych.
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Bezrobotni powyżej 50 roku życia, stanowili 32,6% (565 osób) ogółu zarejestrowanych
na dzień 31 grudnia 2021 r., przy czym 61,2% (346 osób) z tej kategorii pozostawało bez pracy
powyżej 12 miesięcy. Aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęto 45 osób
w wieku 50+.
Liczba bezrobotnych kobiet na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 798 osób, co stanowi
46,1% w odniesieniu do ogółu bezrobotnych (1731 osób). Liczba zarejestrowanych kobiet
z terenów wiejskich na 31 grudnia 2021 r. wynosiła, 506 kobiet – 46,8% do wszystkich
bezrobotnych zamieszkałych na wsi (1080 osób).
Z subsydiowanych form aktywizacji zawodowej w 2021 r. skorzystało 237 kobiet
bezrobotnych, co stanowi 62,4% w odniesieniu do wszystkich zaktywizowanych bezrobotnych
(380 osób).
Działanie 2: Przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji na rynku pracy i promocja
integracji społecznej
Zadanie 1: Integracja osób niepełnosprawnych
Zadanie 2: Zwiększenie szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych, osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, m.in.: osób bezrobotnych zamieszkujących tereny
wiejskie oraz osób o niskich kwalifikacjach
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód w 2021 r. otrzymał kwotę 100 000,00 zł
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczoną 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 następujące 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.
Z danych PUP Łódź-Wschód wynika, że na koniec grudnia 2021 r. było 82,5%
bezrobotnych (1428 osób) znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wśród nich
70,5% (1007 bezrobotnych) stanowiły osoby długotrwale bezrobotne. Fakt pozostawania poza
rynkiem pracy jest często powiązany z wykluczeniem społecznym, na który mogą mieć wpływ
m.in.:
− stan zdrowia,
− wiek,
− sytuacja rodzinna,
− brak bądź niskie kwalifikacje zawodowe – 49,6% bezrobotnych (858 osób)
legitymuje się wykształceniem zasadniczym zawodowym i poniżej,
− miejsce zamieszkania - 62,4% bezrobotnych do ogółu zarejestrowanych
to mieszkańcy wsi.
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Wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in.: zamieszkałych na wsi,
długotrwale bezrobotnych PUP Łódź-Wschód podjął działania aktywizacyjne w zakresie:
Wybrane formy aktywizacji osób bezrobotnych

Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gosp.
Wyposażenie/doposażenie stanowisk pracy
Staże
Szkolenia
Prace społecznie użyteczne

Liczba osób objęta wsparciem w 2021 r.
Zamieszkali na wsi
Długotrwale
bezrobotni
6
3
33
7
47
15
20
7
126
57
5
1
3
4

Priorytet 2: Promowanie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez
przedsiębiorczości i samozatrudnienie
Działanie 1 : Wspieranie podejmowania własnej działalności gospodarczej;
Zachęcenie bezrobotnych do zakładania przedsiębiorstw.

rozwój

Rozwój rynku pracy to powstawanie i funkcjonowanie małych i średnich
przedsiębiorstw. Proces ten związany jest z szeregiem uwarunkowań gospodarczych,
legislacyjnych, finansowych, informacyjnych. W sytuacji wysokiego bezrobocia szansą
na znalezienie swojego miejsca na rynku pracy coraz częściej jest samozatrudnienie.
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, w tym na finansowanie programów
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Środki limitu podstawowego Funduszu Pracy i fundusze strukturalne umożliwiają
wsparcie znaczącej grupy osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem własnej
działalności gospodarczej i samozatrudnieniem.
Działanie 2: Tworzenie sprzyjających warunków dla zatrudnienia w małych i mikroprzedsiębiorstwach
PUP Łódź-Wschód przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie jednorazowych
środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej bierze pod uwagę szeroki wachlarz
czynników mogących wpłynąć na powodzenie planowanego przez osobę bezrobotną
przedsięwzięcia (m.in.: opinii doradcy zawodowego, dostosowania lokalu i jego położenie,
konkurencji, kwalifikacji i doświadczenia wnioskodawcy, pomysłu na biznes, efektów
ekonomicznych, planowanych zakupów, ewentualnych ryzyk i środków zaradczych, które będą
podjęte w celu ich wyeliminowania / zmniejszenia).
Szansą na zaistnienie dla osób bezrobotnych na rynku pracy jest umożliwianie im zdobycia
doświadczenia / kwalifikacji zawodowych lub zachęcenie pracodawców do tworzenia dla tej
grupy miejsc pracy przy wsparciu finansowym Funduszu Pracy. Jednorazowe środki
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na podjęcie działalności gospodarczej umożliwią osobom bezrobotnym samozatrudnienie.
W 2021 r. jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało
65 bezrobotnych, 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 łącznej kwocie 494 210,87 zł;
- 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 w łącznej kwocie 698 180,93 zł;
- ze środków Funduszu Pracy wsparcie w ramach jednorazowych środków
na rozpoczęcie działalności gospodarczej uzyskało 7 osób bezrobotnych w łącznej
kwocie 146 354,30 zł.
PUP Łódź-Wschód w 2021 r. zrefundował podmiotowi prowadzącemu działalność
gospodarczą koszty wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego dla 33 osób bezrobotnych. W przypadku wniosków o refundację kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy brany jest m.in. pod uwagę: rodzaj stanowiska
pracy, nieposiadanie ofert zwykłych na wnioskowane stanowisko, dotychczasowy przebieg
współpracy z wnioskodawcami, w tym wywiązywanie się z ewentualnie wcześniej zawartych
umów, trwałość efektów po zakończeniu wymaganego okresu zatrudnienia.
Priorytet 3: Podnoszenie wiedzy i umiejętności wśród bezrobotnych mieszkańców
powiatu w zakresie dostosowania do wymogów rynku pracy – rozwijanie
potencjału adaptacyjnego
Działanie 1: Wykształcenie potrzeby kształcenia ustawicznego, podnoszenia poziomu
wiedzy i kwalifikacji zawodowych bezrobotnych
Zadanie 1: Analiza potrzeb rynku pracy w sferze szkoleń i kursów dla osób bezrobotnych.
Zadanie 2: Monitoring zawodów i zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na kształcenie
w różnych zawodach i specjalnościach.
Zadanie 3: Współpraca PUP Łódź - Wschód z pracodawcami uwzględniająca
ich zapotrzebowanie dotyczące kwalifikacji potencjalnych pracowników.
Zadanie 4: Wsparcie kształcenia ustawicznego Krajowego Funduszu Szkoleniowego
zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii na dany rok kalendarzowy.
Zadanie 5: Zapewnienie równego i łatwego dostępu do przygotowywanej oferty
edukacyjno-szkoleniowej – dostosowanie oferty szkoleniowej do wymogów
i zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy, a także współpraca ze szkołami.
Celem analizy potrzeb rynku pracy w sferze szkoleń dla osób bezrobotnych
jest sporządzenie listy zawodów i specjalności, z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności
zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy zgodnie z zapisem
§ 66 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r.
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w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku
pracy (Dz. U. z 2014, poz. 667).
Wśród dokumentów, które są brane pod uwagę przy sporządzaniu listy zawodów i specjalności
należy wymienić, m.in.:
1) strategię rozwoju województwa;
2) wyniki analiz ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców krajowych oraz informacje
o wolnych miejscach pracy zamieszczanych w prasie i Internecie;
3) wyniki analiz i prognoz rynku pracy oraz badań popytu na pracę, kwalifikacje
i umiejętności zawodowe, w tym monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
prowadzonych przez samorząd województwa i samorząd powiatu;
4) zgłoszenia pracodawców, organizacji pracodawców i organizacji związkowych;
5) wyniki analiz skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń.
W oparciu o w/w źródła informacji, dokonano analizy zapotrzebowania na zawody
i specjalności. Z powyższych danych wynika, że największe zapotrzebowanie będzie między
innymi na następujące zawody:
− operator sprzętu ciężkiego,
− operator CNC,
− kierowca operator wózków jezdniowych – magazynier,
− operator wózka widłowego wysokiego składowania,
− kasjer – sprzedawca,
− opiekun osoby starszej.
Wśród narzędzi do prowadzenia diagnozy lokalnego rynku pracy należy również
m.in.: przygotowanie prognozy zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych
- barometr zawodów. Przedstawia on aktualne zjawiska zachodzące na lokalnym rynku pracy
i ich krótkookresowa prognozę. Barometr zawodów pozwala więc określić potencjał
lokalnego rynku pracy. W Barometrze zawodów ocenie podlegają zawody najczęściej
występujące na rynku pracy. Zawody te zostały pogrupowane w 168 kategorii.
Zawody deficytowe i nadwyżkowe w 2021 roku w Powiecie Łódzkim Wschodnim
Sekcja

Grupa elementarna
brukarze
elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
fizjoterapeuci i masażyści
fryzjerzy

DEFICYT

kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
krawcy i pracownicy produkcji odzieży
magazynierzy
mechanicy pojazdów samochodowych
operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
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opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
psycholodzy i psychoterapeuci
sprzedawcy i kasjerzy
ślusarze

NADWYŻKA

ekonomiści

W 2022 r. przewidywany jest wzrost zapotrzebowania na następujące zawody:
elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, kierowcy samochodów ciężarowych
i ciągników, siodłowych, magazynierzy, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze,
operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających,
psycholodzy i psychoterapeuci, robotnicy budowlani.
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. Limit środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2021 r. wyniósł
200 000,00 zł.
Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy
Urząd Pracy Łódź – Wschód może realizować szkolenia grupowe oraz indywidualne.
Osoba bezrobotna może zostać skierowana na wskazane przez nią szkolenie, jeżeli uzasadni
celowość tego skierowania. W 2021 roku Urząd przeprowadził szkolenia indywidualne
dla 7 osób 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.
Pośrednictwo pracy, które w szczególności polega na udzielaniu pomocy osobom
bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia,
pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy oraz udzielaniu pomocy pracodawcom
w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych realizowane było
w 2021 roku w formie: pośrednictwa zamkniętego – oferty pracy przeznaczone dla osób
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zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, pośrednictwa otwartego – oferty
umieszczone na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy, dostępne były dla wszystkich
zainteresowanych, giełdy pracy polegającej na bezpośrednich spotkaniach pracodawców
z bezrobotnymi.
Urząd pracy podejmuje i utrzymuje kontakty z pracodawcami, których siedziby
znajdują się na terenie działania urzędu oraz z pracodawcami mającymi siedziby poza terenem
działania urzędu, lecz stale współpracującymi z Powiatowym Urzędem Pracy.
Prowadzony jest rejestr pracodawców, w którym zawarte są wszystkie dane dotyczące
podmiotów gospodarczych zgłaszających w PUP oferty pracy.
Liczbę zgłoszonych ofert, wydanych skierowań oraz liczbę zatrudnionych w wyniku skierowań
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. przedstawia poniższa tabela:
Okres
2021 rok

Ilość zgłoszonych
ofert pracy

Liczba wydanych
skierowań

Ilość zatrudnionych osób

styczeń

73

13

8

luty

83

31

21

marzec

82

8

5

kwiecień

81

4

3

maj

70

14

9

czerwiec

81

16

10

lipiec

115

16

10

sierpień

118

10

6

wrzesień

127

11

11

październik

123

16

10

listopad

94

10

6

grudzień

91

13

13

ogółem

1138

162

112

Porównując analogiczny okres lat poprzednich zauważyć należy, iż liczba ofert pracy,
wydanych skierowań oraz liczba zatrudnionych osób wykazuje tendencję malejącą.
Wynika to z przyczyn związanych z pojawieniem się wirusa COVID-19 i ograniczeniem
kontaktów osobistych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Ponadto, z uwagi na obowiązujący stan epidemii, wizyty pośredników pracy w terenie
w celu pozyskania ofert pracy zostały zawieszone.
Z analizy ofert pracy wynika, iż zgłaszane przez pracodawców wolne miejsca pracy
skierowane są najczęściej do osób legitymujących się doświadczeniem w następujących
zawodach: kasjer- sprzedawca, magazynier, pracownik produkcji, pracownik budowlany,
szwaczka. W przypadku ofert pracy na refundowane formy zatrudnienia tj. roboty publiczne,
prace interwencyjne, doposażenia stanowisk pracy lub staże w większości poszukiwani
są pracownicy na stanowiska pracownik biurowy oraz robotnik gospodarczy. Dla osób
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z ustalonym stopniem niepełnosprawności dominują oferty dla sprzątaczy/sprzątaczek,
pracowników gospodarczych, pracowników ochrony.
W ramach pośrednictwa pracy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
obsłużono 15 510 wizyt osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Liczba ta obejmuje również
kontakty w formie telefonicznej w ramach monitoringu działań bezrobotnego w zakresie zadań
do samodzielnej realizacji.
Działanie 2: Promowanie mobilności zawodowej wśród bezrobotnych
Zadanie 1: Rozpowszechnienie sieci EURES ułatwiającej swobodny
pracowników i wspierającej mobilności na rynku pracy

przepływ

W celu wspierania mobilności pracowników na terenie państw członkowskich UE, EOG
i Szwajcarii Komisja Europejska powołała sieć Europejskich Służb Zatrudnienia –
EURES. EURES to formalna sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia
(urzędów pracy) oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych
z państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii, która za pośrednictwem doradców EURES
i asystentów EURES a także innego personelu organizacji partnerskich, świadczy usługi
z zakresu unijnego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu unijnej mobilności
pracowników, w tym warunków życia i pracy w państwach członkowskich.
W Polsce sieć EURES jest koordynowana przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
a usługi sieci są świadczone w każdym wojewódzkim i powiatowym urzędzie pracy.
W ramach europejskich służb zatrudnienia EURES w 2021 roku PUP Łódź – Wschód
dysponował 186 ofertami pracy.
Priorytet 4: Doskonalenie usług świadczonych przez instytucje rynku pracy
Działanie 1: Rozwój poradnictwa i informacji zawodowej
Zadanie 1: Zapewnienie powszechnego dostępu do usług pośrednictwa pracy, doradztwa
zawodowego i informacji zawodowej
Zadanie 2: Organizacja Giełd i Targów Pracy
W ramach świadczonych przez doradcę zawodowego usług, osoby mogą uzyskać
informację o rynku pracy, wymaganiach pracodawców, prawach i obowiązkach osób
bezrobotnych oraz poradę, między innymi nt. tworzenia dokumentów aplikacyjnych – CV, listu
motywacyjnego, oferty własnej, wskazówki dotyczące przygotowania się do rozmowy
kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą. Mogą skorzystać także z badania predyspozycji
zawodowych oraz porady dotyczącej wyboru właściwego szkolenia zawodowego
lub stanowiska pracy.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. udzielonych zostało 1230 porad indywidualnych.
Większość osób objętych poradnictwem zawodowym skorzystała z usług doradcy zawodowego
więcej niż jeden raz.
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Działanie 2: Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników służb
zatrudnienia
Zadanie 1: Aktualizacja kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników służb
zatrudnienia
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź –
Wschód zatrudnionych było 43 pracowników kluczowych tj. świadczących usługi rynku pracy,
na 40,05 etatu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 667) w sprawie szczegółowych warunków
realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy Łódź
– Wschód spełnia wymogi określone w ww. rozporządzeniu, dotyczące minimalnej ilości
pracowników świadczących usługi rynku pracy.
Pracownicy Urzędu w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, kierowani
są systematycznie przez Dyrektora urzędu na szkolenia. W 2021 roku pracownicy skorzystali
z 36 różnego rodzaju szkoleń związanych z rodzajem wykonywanej pracy. Udział
w szkoleniach wpływa pozytywnie na jakość usług świadczonych klientom urzędu,
a jednocześnie ma pozytywny wpływ na rozwój zawodowy pracowników.

18. Ochrona praw konsumenta
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym, Powiat Łódzki Wschodni zobowiązany jest do wykonywania zadania
publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie ochrony praw konsumenta.
Zadanie to jest realizowane przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów, który działa
na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
W 2021 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizował swoje zadania poprzez
udzielanie bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej mieszkańcom Powiatu.
Łącznie udzielono konsumentom 1 008 porad prawnych, w tym 589 dotyczących sprzedaży,
352 w sprawie usług i 67 na temat ogólnych zagadnień prawnych. Rzecznik świadczył również
pomoc w pisaniu m. in. umów zawieranych z przedsiębiorcami na zakup towarów,
bądź świadczenie usług, pism reklamacyjnych do przedsiębiorców w przypadku niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy, odstąpień od umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa lub na odległość, porozumień zawieranych z przedsiębiorcami, pism
przedprocesowych i procesowych do sądu.
Rzecznik Konsumentów w ramach swoich uprawnień występuje do przedsiębiorców
w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. W 2021 roku Powiatowy Rzecznik
Konsumentów Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjął łącznie 54 interwencje
u przedsiębiorców, w tym: 21 interwencji dotyczących usług oraz 33 interwencje dotyczące
umów sprzedaży.
W przypadku gdy nie dochodzi do polubownego załatwienia sporu pomiędzy stronami,
konsumentowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów w 2021 r. przygotował na wniosek konsumentów pozew
dotyczący roszczeń z tytułu rękojmi - sprzedaży towaru niezgodnego z umową.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów współpracuje m. in. z Urzędem Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, Państwową Inspekcją Handlową, Stowarzyszeniem
Konsumentów Polskich, Stowarzyszeniem Rzeczników Konsumentów, Komisją Nadzoru
Finansowego oraz Urzędem Regulacji Energetyki.

Na skutek skarg konsumentów Rzecznik powiadomił UOKiK:
- o wprowadzającym w błąd sposobie prowadzenia promocji przez jedną z sieci
handlowych,
- o możliwości stosowania niedozwolonego postanowienia we wzorcu umowy
zawieranej z konsumentami przez jedną z firm ochroniarskich,
- o podejrzeniu stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych przez firmę zawierającą
z konsumentami przez telefon umowy na zakup preparatów leczniczych.
Ponadto Rzecznik zawiadomił Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi
o niezapewnieniu możliwości sprawdzenia funkcjonowania urządzenia elektrycznego podczas
sprzedaży przez jedną z sieci handlowych, co jest niezgodne z art. 5461 §3 k.c.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyłączył się do kampanii społecznej,
prowadzonej przez UOKIK, na temat zagrożeń wynikających z obecnej sytuacji społecznogospodarczej, pod nazwą „Surfuję, sprawdzam, kupuję. Bezpieczny konsument w sieci”.
Informacje dotyczące prowadzonej kampanii, zostały zamieszczone na Facebooku,
na stronach promocji Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
Działalność edukacyjno-informacyjna w 2021 r. Rzecznika była nadal zdominowana
przez sytuację epidemiczną w kraju. Trwająca pandemia COVID-19, spowodowała na rynku
zwiększone zapotrzebowanie konsumentów na produkty ochrony osobistej (maseczki,
rękawiczki, płyny do dezynfekcji), oraz na produkty lecznicze np. pulsoksymetr. Rzecznik
wskazywał, jakie informacje związane z zakupem w sklepach internetowych winien sprawdzić
konsument, zawierając umowę na odległość, aby ograniczyć możliwość zakupu
u nieuczciwego sprzedawcy.

19. Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
oraz obiektów administracyjnych
Powiat Łódzki Wschodni oprócz nieruchomości gruntowych w pasach dróg jest
właścicielem nieruchomości zabudowanych, na terenie których funkcjonują jednostki
organizacyjne Powiatu. Prawo własności Powiatu ujawnione zostało w księgach wieczystych.
Nieruchomości te zostały przekazane jednostkom w tzw. trwały zarząd (decyzje o trwałym
zarządzie). Dotyczy to jednostek takich jak:
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1) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach – powierzchnia gruntu
0,4921 ha o wartości 200 000,00 zł, wartość budynku 1 634 786,57 zł, opłata za trwały
zarząd w 2021 roku wynosiła 12 960,00 zł;
2) Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach – powierzchnia gruntu 1,8654 ha o wartości
221 049,90 zł, wartość budynków 3 978 478,51 zł. Zgodnie z art. 84 ust. 3 pkt. 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami w 100% jednostka jest zwolniona z opłaty
za trwały zarząd;
3) Zespół Szkół Nr 2 w Koluszkach – powierzchnia gruntu 1,8742 ha o wartości
1 289 262,00 zł, wartość budynków 7 879 472,12 zł. Zgodnie z art. 84 ust. 3 pkt. 2
ustawy o gospodarce nieruchomościami w 100% jednostka jest zwolniona z opłaty
za trwały zarząd;
4) I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach – nieruchomość,
na terenie której funkcjonuje I LO jest współwłasnością Powiatu Łódzkiego
Wschodniego i Gminy Koluszki. Udział Powiatu w prawie własności wynosi
5754/16633. Powierzchnia udziału w gruncie 1,5859 ha o wartości 370 000,00 zł,
wartość udziału w budynku 1 220 671,99 zł. Zgodnie z art. 84 ust. 3 pkt. 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami w 100% jednostka jest zwolniona z opłaty za trwały
zarząd;
5) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – powierzchnia gruntu 6,9500 ha o wartości
93 000,00 zł, wartość budynków 2 747 674,87 zł. Opłata za trwały zarząd w 2021 roku
wynosiła 2 812,50 zł;
6) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – powierzchnia gruntu 3,5186 ha
o wartości 1 797 653,00 zł, wartość budynków 17 479 378,71 zł. Opłata za trwały zarząd
w 2021 roku wynosiła 19 670,53 zł.
W przypadku Starostwa Powiatowego w Łodzi – nieruchomość, na terenie której funkcjonuje
Starostwo, jest współwłasnością Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Samorządu Województwa
Łódzkiego. Powiat posiada udziały w prawie własności przedmiotowej nieruchomości
w wysokości 304/1000. Powierzchnia udziału Powiatu w gruncie wynosi 0,0477 ha o wartości
96 160,00 zł, wartość udziału w budynku wynosi 1 980 691,90 zł.
W wymienionych nieruchomościach funkcjonują jednostki organizacyjne Powiatu, a części
nieruchomości (zbędne) są wynajmowane w:
1) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach – w 2021 roku uzyskano
dochód z najmu lokali użytkowych w wysokości 208 201,17 zł;
2) Zespole Szkół Nr 2 w Koluszkach – w 2021 roku uzyskano dochód z najmu lokali
mieszkalnych w wysokości 9 670,47 zł;
3) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach – w 2021 roku uzyskano dochód z najmu
lokali mieszkalnych w wysokości 6 207,48 zł;
4) Starostwie Powiatowym w Łodzi – w 2021 roku uzyskano dochód w postaci pożytków
z nieruchomości wspólnej w wysokości 49 248,76 zł;
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5) Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach – w 2021 roku dochód z najmu i dzierżawy wyniósł
1 726,24 zł.
Łącznie w 2021 roku dochody Powiatu z tytułu umów najmu, dzierżawy i pożytki
z nieruchomości wyniosły 275 054,12 zł. Dla porównania dochodów przedstawiamy poniższy
wykres pokazujący dochody w latach 2018, 2019 i 2020 roku.
Dochody Powiatu z tytułu umów najmu, dzierżawy i pożytki
z nieruchomości
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20. Obronność
Powiat Łódzki Wschodni realizował zadania związane z szeroko rozumianą obronnością
kraju, w tym prace związane z przygotowaniem, opracowaniem oraz aktualizacją niezbędnych
dokumentów związanych z tą tematyką.
Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczpospolitej Polskiej Starosta odpowiedzialny jest za przeprowadzenie kwalifikacji
wojskowej na terenie powiatu.
Kwalifikacja wojskowa odbywała się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi
i trwała od dnia 6 września 2021 roku do dnia 23 września 2021 roku. Przeprowadzona została
na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra
Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej
oraz Zarządzenia Nr 185/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie
powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności
do czynnej służby wojskowej.
Do kwalifikacji wojskowej stanęli mężczyźni urodzeni w 2002 roku (rocznik
podstawowy) oraz urodzeni w latach 1997– 2001 (roczniki starsze) z terenu gmin Powiatu
Łódzkiego Wschodniego (Gminy: Andrespol, Brójce, Nowosolna, Rzgów, Koluszki, Tuszyn).
Lista osób z rocznika podstawowego wezwanych do stawienia się dla celów kwalifikacji
wojskowej zawierała 320 pozycji. Przed Powiatową Komisją Lekarską stanęło 304 mężczyzn
i 11 kobiet. Lista osób z rocznika starszego wezwanych do stawienia się dla celów kwalifikacji
wojskowej zawierała 53 pozycje, przed Powiatową Komisją Lekarską stanęło 20 mężczyzn.
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21. Promocja Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Powyższe zadanie w roku 2021 miało bardzo ograniczony zakres z uwagi
na przedłużający się stan epidemii wirusa SARS-CoV-2. Ze względu na bezpieczeństwo
i zdrowie mieszkańców nie odbyły się m.in.: coroczne obchody Święta Powiatu Łódzkiego
Wschodniego wraz z imprezami towarzyszącymi. Jednocześnie z powodu pandemii, nie odbyły
się w 2021 roku na terenie powiatu łódzkiego wschodniego imprezy o charakterze sportowo –
rekreacyjnym, których Powiat zwykle był współorganizatorem. Większość działań
promocyjnych po raz kolejny zostało przeniesionych do mediów społecznościowych i na stronę
internetową Powiatu. Tam były prezentowane m.in. rezerwaty przyrodnicze, szlaki turystyczne:
piesze i rowerowe; wszystko to miało na celu zachęcić mieszkańców do zapoznania
się z walorami turystycznymi naszego Powiatu.
Wydarzenia kulturalne takie jak np. Dożynki Powiatowo-Gminne oraz inne wydarzenia
z patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego nie były realizowane z uwagi obostrzenia
wywołane sytuacją epidemiologiczną. Jedyną imprezą w roku ubiegłym, która odbyła się pod
patronatem Starosty i gdzie zostały ufundowane przez Powiat nagrody dla zwycięzców była
XXV edycja Koluszkowskiego Przeglądu Piosenki w Koluszkach.
Działania promocyjno-informacyjne w 2021 r. skupiły się na przekazywaniu i wymianie
informacji dotyczących bieżących wydarzeń w Powiecie.
Mieszkańców informowano za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook,
gdzie prowadzone jest konto „Starostwo Powiatowe w Łodzi” oraz „Promocja Powiatu
Łódzkiego Wschodniego”, a także oficjalnego konta Powiatu na Instagramie.
Powiat Łódzki Wschodni z powodzeniem kontynuował działania promocyjne poprzez
organizację konkursów fotograficznych w mediach społecznościowych Powiatu. Konkursy
były doskonałą możliwością prezentacji przez mieszkańców różnych form aktywnego
spędzania czasu wykorzystując walory turystyczne Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
Ponadto w ramach promocji Powiatu został dokonany zakup witaczy promocyjnych,
które zostaną zamontowane w każdej gminie przy drogach powiatowych.
Do działań promocyjnych Powiatu należy zaliczyć również zaangażowanie w akcje
charytatywno-społeczne w ramach, których kontynuowano zbiórki plastikowych nakrętek
oraz środków finansowych na rzecz chorych i potrzebujących wsparcia dzieci z terenu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego. W 2021 roku Powiat zakupił kosz w kształcie serca na plastikowe
nakrętki, który został umiejscowiony na terenie gminy Koluszki.
Ponadto Powiat Łódzki Wschodni w ramach „ Programu Zapobiegania Przestępczości
oraz porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 - 2023 dla Powiatu
Łódzkiego Wschodniego”, zakupił i przekazał czujki czadu Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach w celu
nieodpłatnego rozdysponowania wśród mieszkańców Powiatu.
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W celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa nieoznakowanych użytkowników ruchu
drogowego zakupiono materiały odblaskowe: worki odblaskowe, plecaki i czapki,
które rozdawano mieszkańcom Powiatu

22. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
W 2021 roku ze względu na sytuację epidemiologiczną, współpraca z organizacjami
pozarządowymi była bardzo ograniczona i odbywała się w formach m.in. bieżącej aktualizacji
witryny internetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie dotyczącym organizacji
pozarządowych, pomocy ze strony Powiatu w usystematyzowaniu i poprawnym
skompletowaniu dokumentacji koniecznej przy zakładaniu stowarzyszeń oraz innych,
bieżących zmianach wynikających z ich statutów lub przepisów prawa. Ponadto Powiat
współorganizował ze stowarzyszeniami lub obejmował patronatem Starosty Łódzkiego
Wschodniego nieliczne imprezy o charakterze ponadgminnym, które udało się zorganizować
pomimo panującej nadal pandemii koronawirusa lecz z zachowaniem obowiązującego reżimu
sanitarnego.
Powiat Łódzki Wschodni w 2021 roku realizował przyjęty Uchwałą nr XXV/236/2020
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 listopada 2020 r.
„PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2021
ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE”, w którym
zostały określone kierunki i formy współpracy z w/w organizacjami.
Uwzględniając założenia Programu w 2021 roku współpraca odbywała się m.in.
poprzez następujące działania:
1) zlecenie realizacji zadania publicznego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, polegającego na tym, że Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Razem” w Koluszkach, ul. Pomorska 5, prowadziło dla
50 uczestników - osób niepełnosprawnych z terenu powiatu łódzkiego wschodniego
oraz tomaszowskiego Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach. W 2021 roku Powiat
na realizację tego zadania przekazał dotację celową w wysokości 132 077,00 zł;
2) bieżącą aktualizację witryny internetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego dotyczącej
organizacji pozarządowych;
3) pomoc ze strony Powiatu w usystematyzowaniu i poprawnym skompletowaniu
dokumentacji koniecznej przy zakładaniu stowarzyszeń oraz innych, bieżących
zmianach wynikających z ich statutów;
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4) współorganizację ze stowarzyszeniem Ludowy Zespół Sportowy w Justynowie
imprezy: „Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej
kobiet i mężczyzn” o charakterze ponadgminnym, w których udział brali mieszkańcy
Powiatu.
Szczegółowa informacja z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łódzkiego
Wschodniego w 2021 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie” znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego
Wschodniego (BIP), w zakładce Programy powiatowe.
Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach
Starosta Łódzki Wschodni prowadzi nadzór nad stowarzyszeniami mającymi siedzibę
na terenie naszego Powiatu. W roku 2021 roku na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego
funkcjonowało:
− 68 stowarzyszeń (w tym klubów sportowych) zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze
Sądowym (KRS),
− 12 stowarzyszeń zwykłych zarejestrowanych w Rejestrze stowarzyszeń zwykłych
Starosty Łódzkiego Wschodniego,
− 21 klubów sportowych zarejestrowanych w Ewidencji klubów sportowych
nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonej przez Starostę Łódzkiego
Wschodniego,
− 47 ochotniczych straży pożarnych,
− 24 fundacje,
− 16 uczniowskich klubów sportowych wpisanych do Ewidencji uczniowskich klubów
sportowych, prowadzonej przez Starostę Łódzkiego Wschodniego.

23. Działalność w zakresie telekomunikacji
Powiat Łódzki Wschodni jako jednostka samorządu terytorialnego nie posiada węzłów,
elementów
infrastruktury
telekomunikacyjnej,
zapewniających
łączenie
kabli
telekomunikacyjnych, linii bezprzewodowych, punktów styku, budynków czy budowli,
w których występuje zakończenie sieci, budynków, umożliwiających kolokację. Ponadto
Powiat Łódzki Wschodni nie świadczy usług w budynkach, objętych zasięgiem sieci
telekomunikacyjnej.
Zgodnie z obowiązującym prawem każda jednostka samorządu terytorialnego
posiadająca węzły itp. jest zobowiązana do inwentaryzacji infrastruktury i usług
telekomunikacyjnych i przekazania informacji rocznej do Urzędu Komunikacji Elektronicznej
(UKE) w terminie do 30 marca następnego roku.
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Ponadto Powiat Łódzki Wschodni sporządza sprawozdanie SSI-03 do Głównego Urzędu
Statystycznego. Sprawozdanie dotyczy wykorzystania technologii informacyjno –
komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej.

24. Inne
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Powiat Łódzki Wschodni w 2021 roku otrzymał dotację celową z budżetu państwa
w kwocie 198 000,00 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej
polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
W 2021 roku w związku z trwającym nadal stanem epidemii nieodpłatna pomoc prawna,
poradnictwo obywatelskie i mediacja oprócz osobistej wizyty w punkcie, mogła być udzielana
na mocy art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej za pośrednictwem telefonów, poczty e-mail
oraz przy wykorzystaniu innych komunikatorów internetowych np. do rozmów wideo).
W Powiecie Łódzkim Wschodnim funkcjonowały dwa punkty nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które były
zlokalizowane w 4 gminach: Andrespol, Koluszki, Rzgów i Tuszyn oraz w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Łodzi.
Punkty zostały zlokalizowane w taki sposób, aby umożliwić wygodny dostęp
do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wszystkim
mieszkańcom powiatu. Osoby chcące skorzystać z pomocy mogły się udać do dowolnego
punktu i nie były zobowiązane do zachowania zasad rejonizacji.
Lokalizacja dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku była następująca:
1) Punkt nr 1 posiadał dwie lokalizacje:
a) punkt na terenie gminy Rzgów, zlokalizowany w budynku Urzędu Miejskiego
w Rzgowie, 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22, działający przez 3 dni w tygodniu,
b) punkt na terenie gminy Tuszyn, zlokalizowany w budynku Szkoły Podstawowej
nr 1 w Tuszynie, 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 13, działający przez 2 dni
w tygodniu.
Porad prawnych w powyższym punkcie udzielali adwokaci i radcy prawni wskazani przez
Okręgową Radę Adwokacką i Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Łodzi.
2) Punkt nr 2 - na terenie gminy Koluszki, zlokalizowany w budynku Urzędu Miejskiego
w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 65, działający przez 4 dni
w tygodniu.
Prowadzenie punktu zostało powierzone Fundacji „Młodzi Ludziom”.
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Lokalizacja punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku była następująca:
3) Punkt posiadał trzy lokalizacje:
a) punkt na terenie gminy Andrespol, zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka
Kultury w Wiśniowej Górze, 95-020 Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 64, działający
przez 3 dni w tygodniu,
b) punkt w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi, 90-113 Łódź,
ul. H. Sienkiewicza 3, działający przez 1 dzień w tygodniu.
Prowadzenie punktu zostało powierzone Fundacji „Młodzi Ludziom”. Porad obywatelskich
w punkcie udzielali doradcy obywatelscy, o których mowa w art. 11 ust. 3a ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej.
Fundacja „Młodzi Ludziom” została wyłoniona przez Zarząd Powiatu w drodze konkursu
ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2021 roku.
Razem w 2021 roku zostały udzielone 356 porady (w 2020 roku – 303 porad), w tym:
1) 301 porad prawnych (w 2020 roku – 227 porad);
2) 55 porad obywatelskich (w 2020 roku – 76 porad).
Liczba porad prawnych i obywatelskich udzielanych w 2021 roku kształtowała się następująco:
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Punkt NPP Koluszki/Łódź

Punkt NPO Tuszyn/Wiśniowa
Góra/Koluszki

Porady Prawne

Punkt NPP Tuszyn/Rzgów

Porady Obywatelskie

Analiza porad prawnych i obywatelskich wg dziedzin prawa wykazała, że najwięcej
mieszkańców skorzystało z porad w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, karnego oraz prawa
pracy. Zakres świadczonej pomocy dotyczył najczęściej poinformowania osoby uprawnionej
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o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o jej obowiązkach
oraz wskazaniu możliwości rozwiązania jej problemu prawnego.
W celu upowszechnienia wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wśród mieszkańców Powiatu informacje
o systemie zostały zamieszczone w lokalnej prasie, na stronie internetowej Powiatu Łódzkiego
Wschodniego, na stronach Biuletynów Informacji Publicznej gmin z terenu powiatu łódzkiego
wschodniego oraz zostały wysłane do jednostek organizacyjnych Powiatu i do gminnych
ośrodków pomocy społecznej.
W ramach zadań z zakresu edukacji prawnej Fundacja „Młodzi Ludziom”, której
powierzono prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego, opracowała materiały (artykuły, prezentacje oraz filmy)
oraz przeprowadziła szkolenia dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach.
Zostały opracowane również plakaty i ulotki informacyjne, które rozpropagowano
na terenie naszego powiatu.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku na realizację przedmiotowego zadania
wydatkowano 197 976,18 zł.

VI. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
Zgodnie z unormowaniami prawnymi zawartymi w art. 65 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w celu wspólnego wykonywania zadań
publicznych, w tym wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej, powiaty mogą tworzyć związki z innymi powiatami.
W związku z powyższym:
1) Powiat Łódzki Wschodni przystąpił do Związku Powiatów Polskich w 1999 roku
(Uchwała Nr 37/VII/99 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia
15 marca 1999 roku).
Celem działania stowarzyszenia Związku Powiatów Polskich jest m.in.:
− reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym;
− inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów
terytorialnych;
− propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych
powiatów i zadań z zakresu administracji rządowej;
− inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno –
gospodarczemu rozwojowi powiatów;
− wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin
działalności samorządu terytorialnego.
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Składka członkowska Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Związku Powiatów Polskich
w 2021 roku wynosiła 13 033,44 zł.
2) Powiat Łódzki Wschodni należy do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
(Uchwała Zebrania Założycielskiego nr 1/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku
o powołaniu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny).
Celem działania Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny jest:
− wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego Łódzkiego Obszaru
Metropolitalnego;
− kształtowanie wspólnej
terytorialnego;

polityki

stowarzyszonych

jednostek

samorządu

− zwiększenie wpływu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na kształt i sposób
realizacji działań na jego obszarze, wspieranych w ramach polityki spójności.
Składka członkowska Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Stowarzyszeniu Łódzki
Obszar Metropolitalny w 2021 roku wynosiła 16 439,69 zł.
3) Powiat Łódzki Wschodni należy do stowarzyszenia Związek Powiatów Województwa
Łódzkiego (Uchwała Nr XIII/138/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia
15 października 2015 roku w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa
Łódzkiego).
Celem utworzenia stowarzyszenia było wspólne, przez 14 powiatów, złożenie wniosku
o dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej
świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego”, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, w ramach Osi
priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie
informacyjno – komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno –
komunikacyjne.
Bezpośrednim celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i
stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez
wdrożenie systemów informacji przestrzennej realizowanych przez zrzeszone powiaty.
Składka członkowska Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Związku Powiatów Województwa
Łódzkiego w 2021 roku wynosiła 14 547,50 zł.

VII. Podsumowanie realizacji uchwał Rady Powiatu Łódzkiego
Wschodniego w 2020 roku
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. organ stanowiący – Rada Powiatu
Łódzkiego Wschodniego podjęła 102 uchwały. Podjęte uchwały w 2021 roku dotyczyły:
1) budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i spraw okołobudżetowych: 48 uchwał, w tym:
− w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2 uchwały
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− w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego
Wschodniego
2 uchwały
− w sprawie zmian budżetu i w budżecie
26 uchwał
− w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego
Wschodniego
12 uchwał
− w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
1 uchwała
− w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego
wotum zaufania
1 uchwała
− w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020
1 uchwała
− w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za rok 2020
1 uchwała
− w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2021 roku
1 uchwała
− w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2021 roku
1 uchwała
2) spraw z zakresu udzielenia/otrzymania pomocy rzeczowej i finansowej
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

6 uchwał

3) spraw z zakresu pomocy społecznej i środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

8 uchwał

4) przyjęcia programów powiatowych, strategii, planów

5 uchwał

5) przystąpienia do programów, projektów i aplikowanie o środki

2 uchwały

6) zmian w składach Komisji

3 uchwały

7) przekazania wniosku według właściwości

3 uchwały

8) uchwalenia Statutów Domów Pomocy Społecznej

2 uchwały

9) pozostałych spraw: 25 uchwał, w tym:
− w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego
− w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego
− w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
− w sprawie powierzenia zadań i zawarcia porozumień
− w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej
− w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdów i statków
− zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa
drogowego dróg powiatowych w Powiecie Łódzkim Wschodnim

1 uchwała
1 uchwała
5 uchwał
4 uchwały
1 uchwała
4 uchwały
1 uchwała
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− zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Powiat Łódzki Wschodni
− w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
− w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łódzkiego Wschodniego
− w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
− w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo
− w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
− w sprawie poparcia woli przejęcia realizacji zadań zespołów ratownictwa
medycznego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego przez Wojewódzką
Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi od 2022 roku
− w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w spłacaniu należności pieniężnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego
lub jego jednostek podległych mających charakter cywilnoprawny

1 uchwała
1 uchwała
1 uchwała
1 uchwała
1 uchwała
1 uchwała

1 uchwała

1 uchwała

Zgodnie z zapisem w art. 78 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym, podjęte uchwały w obowiązującym terminie były przekazywane organom
nadzoru, tj. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, a w sprawach finansowych
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
Wojewoda Łódzki Rozstrzygnięciem Nadzorczym PNIK-I.4131.14.2022 z dnia
22 stycznia 2022 r. stwierdził nieważność § 2, § 3, § 16, § 17, § 18 Uchwały
Nr XXXVIII/350/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu
należności pieniężnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego lub jego jednostek podległych,
mających charakter cywilnoprawny oraz załącznika Nr 1 do uchwały. Mając na uwadze
powyższe, Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła ponownie w dniu 27 stycznia
2022 r. uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w spłacaniu należności pieniężnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego lub jego jednostek
podległych, mających charakter cywilnoprawny.
Ponadto w 2021 roku Wojewoda Łódzki zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi Uchwałę Nr XXV/239/2020 Rady Powiatu Łódzkiego
Wschodniego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego
wschodniego w 2021 roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi po rozpoznaniu sprawy
w dniu 28 lipca 2021 r. stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały (Wyrok WSA w Łodzi
sygn. II SA/Łd 299/21). Mając na uwadze powyższe Rada Powiatu w dniu 21 października
2021 r. podjęła ponownie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego
wschodniego w 2021 roku.

str. 108

Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021

Wykaz uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
podjętych w 2021 roku z określeniem stopnia ich realizacji
L.p.

Numer

Data

Tytuł

Powierzenie
wykonania
Zarząd Powiatu

Realizacja

1.

XXVII/263/2021

21.01.2021r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
na lata 2021 – 2024

Zrealizowana

2.

XXVII/264/2021

21.01.2021r.

w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na
2021 rok

Zarząd Powiatu

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 3714

3.

XXVII/265/2021

21.01.2021r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat
Zarząd Powiatu
za usunięcie pojazdów z drogi i ich
przechowywanie na parkingu
strzeżonym oraz o wysokości kosztów
powstałych w przypadku odstąpienia
od usunięcia pojazdu obowiązujących
w 2021 r.

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 707

4.

XXVIII/266/2021

18.02.2021r.

w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Koluszki na
realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa placu zabaw na potrzeby
Przedszkola Nr 1 i Specjalnego
Ośrodka Szkolno –Wychowawczego
w Koluszkach” w 2021 r.

Zarząd Powiatu

Uchylona Uchwałą
Nr XXXIII/304/2021

5.

XXVIII/267/2021

18.02.2021r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na lata 2021
– 2024

Zarząd Powiatu

Zrealizowana

6.

XXVIII/268/2021

18.02.2021r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Zarząd Powiatu

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 3802

7.

XXVIII/269/2021

18.02.2021r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Zarząd Powiatu

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 3803

8.

XXVIII/270/2021

18.02.2021r.

zmieniająca uchwałę w sprawie
Zarząd Powiatu
ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa
drogowego dróg powiatowych w
Powiecie Łódzkim Wschodnim

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 1075
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Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021

L.p.

Numer

Data

9.

XXVIII/271/2021

18.02.2021r.

10.

XXIX/272/2021

18.03.2021r.

11.

XXIX/273/2021

18.03.2021r.

12.

XXIX/274/2021

18.03.2021r.

13.

XXIX/275/2021

14.

Tytuł

Powierzenie
wykonania
Zarząd Powiatu

Realizacja

w sprawie sprostowania oczywistej
omyłki pisarskiej w Uchwale Nr
XXVI/252/2020 Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego z dnia
29 grudnia 2020 r. w sprawie
przyjęcia Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na lata 2021-2024
z perspektywą na lata 2025-2028
w sprawie przyjęcia sprawozdania
Zarząd Powiatu
Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie z działalności
jednostki za rok 2020 wraz
z wykazem potrzeb w zakresie
pomocy społecznej na rok 2021 i
zestawieniem potrzeb w zakresie
systemu pieczy zastępczej na rok 2021

Zrealizowana

w sprawie określenia rodzaju zadań i Zarząd Powiatu
podziału środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych dla Powiatu
Łódzkiego Wschodniego w roku 2021
oraz upoważnienia Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego do
dokonywania zmian w planie
finansowym Funduszu
w sprawie upoważnienia Zarządu
Zarząd Powiatu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego do
zawarcia umowy z jednostką
prowadzącą Warsztat Terapii
Zajęciowej w Koluszkach
i przekazania dotacji na działalność
Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku
2021

Zrealizowana

18.03.2021r.

w sprawie przyjęcia „Powiatowego
Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
w Powiecie Łódzkim Wschodnim na
lata 2021 – 2023”

Zarząd Powiatu

Realizacja Programu
w latach 2021-2023

XXIX/276/2021

18.03.2021r.

w sprawie przyjęcia „Powiatowego
Programu Przeciwdziałania
Bezrobociu oraz Aktywizacji
Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021
– 2025”

Zarząd Powiatu

Realizacja Programu
w latach 2021-2025

15.

XXIX/277/2021

18.03.2021r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na lata 2021
– 2024

Zarząd Powiatu

Zrealizowana

16.

XXIX/278/2021

18.03.2021r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Zarząd Powiatu

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 3804
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Zrealizowana

Zrealizowana
Zmieniona Uchwałą
Nr XXXI/288/2021

Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021

L.p.

Numer

Data

Tytuł

Powierzenie
wykonania
Zarząd Powiatu

Realizacja

17.

XXX/279/2021

29.04.2021r.

w sprawie przyjęcia „Powiatowej
Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na lata 2021 – 2028”

Realizacja
w latach 2021-2028

18.

XXX/280/2021

29.04.2021r.

w sprawie przyjęcia aktualizacji
Zarząd Powiatu
„Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na lata 20162022”

Zrealizowana

19.

XXX/281/2021

29.04.2021r.

w sprawie przekazania środków
finansowych na Fundusz Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej

Zarząd Powiatu

20.

XXX/282/2021

29.04.2021r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na lata 2021
– 2024

Zarząd Powiatu

Zrealizowana
W dniu 25.05.2021 r.
zawarte zostało
Porozumienie
pomiędzy Powiatem
Łódzkim Wschodnim
a Komendą
Wojewódzką PSP
w Łodzi określające
szczegółowe warunki
przekazania środków
finansowych.
W dniu 16.11.2021 r.
zawarty został
aneks nr 1.
W dniu 15.12. 2021 r.
zawarte zostało
Porozumienie
w sprawie rozwiązania
porozumienia nr
1/PSP/2021 z dnia
25 maja 2021 r.,
zgodnie z którym
środki finansowe
będące przedmiotem
Porozumienia
w kwocie 20.000,00 zł
Komenda zwróciła
Powiatowi.
Brak możliwości
wykorzystania
przekazanych przez
Powiat środków
wynikał z braku
możliwości
wykonania umowy
przez dostawcę
ciężkich samochodów
ratowniczogaśniczych
w 2021 roku.
Zrealizowana
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Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021

L.p.

Numer

Data

Tytuł

Powierzenie
wykonania
Zarząd Powiatu

Realizacja

21.

XXX/283/2021

29.04.2021r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

22.

XXX/284/2021

29.04.2021r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

23.

XXXI/285/2021

27.05.2021r.

w sprawie zmian w składzie Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Zrealizowana

24.

XXXI/286/2021

27.05.2021r.

w sprawie zmian w składzie Komisji
Polityki Społecznej

Zrealizowana

25.

XXXI/287/2021

27.05.2021r.

w sprawie zmian w składzie Komisji
Budżetu, Gospodarki i
Bezpieczeństwa Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego

Zrealizowana

26.

XXXI/288/2021

27.05.2021r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr
Zarząd Powiatu
XXIX/274/2021 Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego z dnia 18
marca 2021 r. w sprawie
upoważnienia Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego do zawarcia
umowy z jednostką prowadzącą
Warsztat Terapii Zajęciowej
w Koluszkach i przekazania dotacji na
działalność Warsztatu Terapii
Zajęciowej w roku 2021

Zrealizowana

27.

XXXI/289/2021

27.05.2021r.

w sprawie oceny działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Koluszkach za rok 2020

Zarząd Powiatu

Zrealizowana

28.

XXXI/290/2021

27.05.2021r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na lata 2021
– 2024

Zarząd Powiatu

Zrealizowana

29.

XXXI/291/2021

27.05.2021r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Zarząd Powiatu

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 3807

30.

XXXI/292/2021

27.05.2021r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Zarząd Powiatu

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 3808

31.

XXXI/293/2021

27.05.2021r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Zarząd Powiatu

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 3809

str. 112

Zarząd Powiatu

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 3805
Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 3806

Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021

L.p.

Numer

Data

Tytuł

Powierzenie
wykonania
Przewodniczący
Rady

Realizacja

32.

XXXI/294/2021

27.05.2021r.

w sprawie udzielenia odpowiedzi na
pismo Wojewody Łódzkiego

33.

XXXII/295/2021

24.06.2021r.

w sprawie udzielenia Zarządowi
Powiatu Łódzkiego Wschodniego
wotum zaufania

34.

XXXII/296/2021

24.06.2021r.

w sprawie przyjęcia informacji o
kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Łódzkiego Wschodniego za rok 2020

Zrealizowana

35.

XXXII/297/2021

24.06.2021r.

w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
rok 2020

Zrealizowana

36.

XXXII/298/2021

24.06.2021r.

w sprawie absolutorium dla Zarządu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020 rok

Zrealizowana

37.

XXXII/299/2021

24.06.2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na
Zarząd Powiatu
zawarcie porozumienia przez Powiat
Łódzki Wschodni z Gminą Koluszki
w sprawie utworzenia i prowadzenia
przez Powiat Łódzki Wschodni
oddziałów przedszkolnych
specjalnych w Szkole Podstawowej nr
3 Specjalnej w Koluszkach
wchodzącej w skład Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Koluszkach, ul. Budowlanych 8, 95
– 040 Koluszki

Zrealizowana

38.

XXXII/300/2021

24.06.2021r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na lata 2021
– 2024

Zarząd Powiatu

Zrealizowana

39.

XXXII/301/2021

24.06.2021r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Zarząd Powiatu

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 3810

40.

XXXII/302/2021

24.06.2021r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Zarząd Powiatu

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 3811

41.

XXXIII/303/2021

29.07.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie
regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez
Powiat Łódzki Wschodni

Zarząd Powiatu

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 3733

Przewodniczący
Rady

Zrealizowana

Zrealizowana
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Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021

L.p.

Numer

Data

Tytuł

Powierzenie
wykonania
Zarząd Powiatu

Realizacja
Zrealizowana

42.

XXXIII/304/2021

29.07.2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Koluszki na
realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa placu zabaw na potrzeby
Przedszkola Nr 1 i Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Koluszkach” w 2021 r.

43.

XXXIII/305/2021

29.07.2021 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na lata 2021
– 2024

Zarząd Powiatu

Zrealizowana

44.

XXXIII/306/2021

29.07.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Zarząd Powiatu

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 3813

45.

XXXIII/307/2021

29.07.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Zarząd Powiatu

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 3814

46.

XXXIII/308/2021

29.07.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Zarząd Powiatu

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 3815

47.

XXXIII/309/2021

29.07.2021 r.

w sprawie przekazania wniosku
mieszkanki Woli Rakowej według
właściwości

Przewodniczący
Rady

Zrealizowana

48.

XXXIII/310/2021

29.07.2021 r.

w sprawie przekazania wniosku
mieszkańców Kurowic według
właściwości

Przewodniczący
Rady

Zrealizowana

49.

XXXIV/311/2021

26.08.2021 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na lata 2021
– 2024

Zarząd Powiatu

Zrealizowana

50.

XXXIV/312/2021

26.08.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Zarząd Powiatu

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 4333

51.

XXXIV/313/2021

26.08.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Zarząd Powiatu

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 4334

52.

XXXIV/314/2021

26.08.2021 r.

w sprawie przekazania wniosku
według właściwości

Przewodniczący
Rady

Zrealizowana

53.

XXXV/315/2021

29.09.2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Miasta Łodzi na
realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Modernizacja pokrycia

Zarząd Powiatu

Zrealizowana

str. 114

Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021

L.p.

Numer

Data

Tytuł
dachowego celem użytkowania
budynku przy ul. Milionowej 91”
w 2021 r.

Powierzenie
wykonania

Realizacja

54.

XXXV/316/2021

29.09.2021 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
na lata 2021 – 2024

Zarząd Powiatu

Zrealizowana

55.

XXXV/317/2021

29.09.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Zarząd Powiatu

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 5061

56.

XXXV/318/2021

29.09.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Zarząd Powiatu

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 5062

57.

XXXV/319/2021

29.09.2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
za I półrocze 2021 roku

Zrealizowana

58.

XXXV/320/2021

29.09.2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego
za I półrocze 2021 roku

Zrealizowana

59.

XXXV/321/2021

29.09.2021 r.

w sprawie odwołania Skarbnika
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta

Zrealizowana

60.

XXXV/322/2021

29.09.2021 r.

w sprawie powołania Skarbnika
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta

Zrealizowana

61.

XXXV/323/2021

29.09.2021 r.

Przewodniczący
Rady

Zrealizowana

62.

XXXVI/324/2021

21.10.2021 r.

Zarząd Powiatu

Zrealizowana

63.

XXXVI/325/2021

21.10.2021 r.

w sprawie poparcia woli przejęcia
realizacji zadań zespołów ratownictwa
medycznego na terenie powiatu
łódzkiego wschodniego przez
Wojewódzką Stację Ratownictwa
Medycznego w Łodzi od 2022 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie
zatwierdzenia zasad realizacji zadań
finansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych z zakresu
rehabilitacji społecznej dla Powiatu
Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usunięcie i przechowywanie
statków lub innych obiektów
pływających na terenie powiatu
łódzkiego wschodniego
obowiązujących w 2021 roku

Zarząd Powiatu

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 5114
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Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021

L.p.

Numer

Data

Tytuł

Powierzenie
wykonania
Zarząd Powiatu

Realizacja

64.

XXXVI/326/2021

21.10.2021 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
na lata 2021 – 2024

65.

XXXVI/327/2021

21.10.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Zarząd Powiatu

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 5082

66.

XXXVI/328/2021

21.10.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Zarząd Powiatu

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 5083

67.

XXXVI/329/2021

21.10.2021 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Domu
Pomocy Społecznej w Wiśniowej
Górze

Zarząd Powiatu

Zrealizowana

68.

XXXVI/330/2021

21.10.2021 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Domu
Pomocy Społecznej w Lisowicach

Zarząd Powiatu

Zrealizowana

69.

XXXVII/331/2021

25.11.2021 r.

Zarząd Powiatu

Realizacja
w 2022 roku

70.

XXXVII/332/2021

25.11.2021 r.

Zarząd Powiatu

Realizacja
w 2022 roku
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 6260

71.

XXXVII/333/2021

25.11.2021 r.

Zarząd Powiatu

Realizacja
w 2022 roku
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 5898

72.

XXXVII/334/2021

25.11.2021 r.

Zarząd Powiatu

Realizacja
w 2022 roku
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 5899

73.

XXXVII/335/2021

25.11.2021 r.

Zarząd Powiatu

Realizacja
w 2022 roku
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 5900

74.

XXXVII/336/2021

25.11.2021 r.

w sprawie realizacji programu
finansowanego ze środków Funduszu
Solidarnościowego: programu
„Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2022
w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Powiatu Łódzkiego
Wschodniego w 2022 roku z
organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie
w sprawie ustalenia na okres od dnia
1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych mających swoją
siedzibę na terenie powiatu łódzkiego
wschodniego
w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usunięcie pojazdów z drogi i ich
przechowywanie na parkingu
strzeżonym oraz o wysokości kosztów
powstałych w przypadku odstąpienia
od usunięcia pojazdu obowiązujących
w 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usunięcie i przechowywanie
statków lub innych obiektów
pływających na terenie powiatu
łódzkiego wschodniego
obowiązujących w 2022 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia
dla Starosty Łódzkiego Wschodniego

Przewodniczący
Rady

Zrealizowana

str. 116

Zrealizowana

Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021

Data

Tytuł

Powierzenie
wykonania
Przewodniczący
Rady
Zarząd Powiatu

Realizacja

L.p.

Numer

75.

XXXVII/337/2021

25.11.2021 r.

w sprawie ustalenia zasad wypłacania
diet oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego

76.

XXXVII/338/2021

25.11.2021 r.

Zrealizowana

77.

XXXVII/339/2021

25.11.2021 r.

78.

XXXVII/340/2021

25.11.2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy
Zarząd Powiatu
rzeczowej Gminie Nowosolna
w postaci surowca drzewnego
pozyskanego z wycinki drzew
zlokalizowanych w pasach drogowych
dróg powiatowych na terenie gminy
Nowosolna w 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy
Zarząd Powiatu
rzeczowej Gminie Rzgów w postaci
surowca drzewnego pozyskanego
z wycinki drzew zlokalizowanych
w pasach drogowych dróg
powiatowych na terenie gminy Rzgów
w 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy
Zarząd Powiatu
rzeczowej Gminie Tuszyn w postaci
surowca drzewnego pozyskanego
z wycinki drzew zlokalizowanych
w pasach drogowych dróg
powiatowych na terenie gminy Tuszyn
w 2021 r.

79.

XXXVII/341/2021

25.11.2021 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
na lata 2021 – 2024

Zarząd Powiatu

Zrealizowana

80.

XXXVII/342/2021

25.11.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Zarząd Powiatu

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 6829

81.

XXXVII/343/2021

25.11.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Zarząd Powiatu

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 6830

82.

XXXVII/344/2021

25.11.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Zarząd Powiatu

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2021 roku poz. 6831

83.

XXXVIII/345/2021 21.12.2021 r.

w sprawie zapewnienia ciągłości
realizacji zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej w 2022 r.

Zarząd Powiatu

Zrealizowana

84.

XXXVIII/346/2021 21.12.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia zasad
Zarząd Powiatu
realizacji zadań finansowanych
ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z zakresu
rehabilitacji społecznej dla Powiatu
Łódzkiego Wschodniego w 2022 roku

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Realizacja
w 2022 roku
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L.p.

Numer

Data

Tytuł

Powierzenie
wykonania
Zarząd Powiatu

Realizacja

85.

XXXVIII/347/2021 21.12.2021 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
na lata 2021 – 2024

Zrealizowana

86.

XXXVIII/348/2021 21.12.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Zarząd Powiatu

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2022 roku poz. 127

87.

XXXVIII/349/2021 21.12.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Zarząd Powiatu
Zarząd Powiatu

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2022 roku poz. 128

88.

XXXVIII/350/2021 21.12.2021 r.

w sprawie określenia szczegółowych
zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w spłacaniu należności pieniężnych
Powiatu Łódzkiego Wschodniego lub
jego jednostek podległych mających
charakter cywilnoprawny

Zarząd Powiatu

Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2022 roku poz. 129
Unieważniona
w części
rozstrzygnięciem
nadzorczym
Wojewody nr PNIKI.4131.14.2022 z dnia
25 stycznia 2022 r.
Uchylona Uchwałą
Nr XL/370/2022

89.

XXXIX/351/2021

29.12.2021 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na lata 2021
– 2024

Zarząd Powiatu

Zrealizowana

90.

XXXIX/352/2021

29.12.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Zarząd Powiatu

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2022 roku poz. 1793

91.

XXXIX/353/2021

29.12.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Zarząd Powiatu

Zrealizowana
Ogłoszona:
Dz. Urz. Woj. Łódzk.
z 2022 roku poz. 387

92.

XXXIX/354/2021

29.12.2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
na lata 2022 – 2025

Zarząd Powiatu

Realizacja
w 2022 roku

93.

XXXIX/355/2021

29.12.2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na 2022 rok

Zarząd Powiatu

Realizacja
w 2022 roku
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L.p.

Numer

Data

Tytuł

Powierzenie
wykonania
Zarząd Powiatu

Realizacja

94.

XXXIX/356/2021

29.12.2021 r.

w sprawie powierzenia Gminie
Koluszki do realizacji w 2022 roku
zadania w zakresie prowadzenia
powiatowej biblioteki publicznej dla
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Realizacja
w 2022 roku

95.

XXXIX/357/2021

29.12.2021 r.

Realizacja
w 2022 roku

96.

XXXIX/358/2021

29.12.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
Zarząd Powiatu
zawarcie na 2022 rok porozumienia
z Miastem Łódź w sprawie
wydawania orzeczeń o potrzebie
kształcenia specjalnego, orzeczeń
o potrzebie indywidualnego
obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego,
orzeczeń o potrzebie indywidualnego
nauczania, opinii o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka od chwili wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki
w szkole dla dzieci niewidomych,
słabowidzących, niesłyszących,
słabosłyszących oraz dzieci z
autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera, z terenu powiatu łódzkiego
wschodniego przez Specjalistyczną
Poradnię Psychologiczno –
Pedagogiczną Doradztwa
Zawodowego i dla Dzieci z Wadami
Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard.
Stefana Wyszyńskiego 86
w sprawie wyrażenia zgody
Zarząd Powiatu
na zawarcie porozumienia
z Wojewodą Łódzkim dotyczącego
powierzenia i finansowania niektórych
zadań związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji
wojskowej w 2022 r.

97.

XXXIX/359/2021

29.12.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Budżetu, Gospodarki
i Bezpieczeństwa Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Realizacja
w 2022 roku

98.

XXXIX/360/2021

29.12.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Polityki Społecznej Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na 2022 rok

Realizacja
w 2022 roku

99.

XXXIX/361/2021

29.12.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Realizacja
w 2022 roku

100. XXXIX/362/2021

29.12.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na 2022 rok

Realizacja
w 2022 roku

Realizacja
w 2022 roku
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Numer

Data

Powierzenie
wykonania
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101. XXXIX/363/2021

29.12.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Statutowo – Regulaminowej
Rady Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na 2022 rok

102. XXXIX/364/2021

29.12.2021 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu
Łódzkiego Wschodniego do realizacji
„Programu wyrównywania różnic
między regionami III” w 2022r.

VIII. Realizacja budżetu
w 2020 roku

Powiatu

Realizacja
Realizacja
w 2022 roku

Zarząd Powiatu

Łódzkiego

Realizacja
w 2022 roku

Wschodniego

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 uchwalony został Uchwałą
Nr XXVII/264/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 roku
na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
W trakcie roku budżetowego dokonano zmian budżetu na podstawie decyzji Ministra
Finansów, Wojewody Łódzkiego, podpisanych porozumień z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego, przyznanych środków na realizację projektów unijnych, czy przeprowadzonej
analizy wykonania w zakresie planu dochodów i wydatków.
Ostatecznie budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 r. ustalony i wykonany
został w następujących wielkościach:

Lp.

Wyszczególnienie

1

I.

2

DOCHODY

Plan na 2021 r.
wg uchwały
budżetowej
3

Plan
po zmianach
na dzień
31 grudnia
2021 r.
4

Wykonanie
na dzień
31 grudnia
2021 r.
5

Wskaźnik
%
6

73 187 181,30

85 616 408,23

86 879 994,45

101,48%

70 915 730,53
2 271 450,77
8 845 951,55

81 356 130,73
4 260 277,50
0,00

82 682 842,99
4 197 151,46
19 436 782,30

101,63%
98,52%
0,00%

w tym:
1.1
1.2
II

Dochody bieżące
Dochody majątkowe
PRZYCHODY

2.1.

Kredyty i pożyczki

0,00

0,00

0,00

0,00%

2.2.

Wolne środki

0,00

0,00

54 081,00

0,00%

2.3.

Nadwyżki z lat ubiegłych

8 845 951,55

0,00

19 382 701,30

0,00%

A.

OGÓŁEM (I+II)

82 033 132,85

85 616 408,23

106 316 776,75

124,18%

III.

WYDATKI

81 979 051,85

85 616 408,23

74 184 626,01

86,65%

64 656 756,65

73 402 624,46

65 992 416,79

89,90%

w tym:
3.1
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Lp.
1

3.2
IV.
4.1

Plan na 2021 r.
wg uchwały
budżetowej

Wyszczególnienie
2

Plan
po zmianach
na dzień
31 grudnia
2021 r.

3

4

Wykonanie
na dzień
31 grudnia
2021 r.

Wskaźnik
%

5

6

17 322 295,20
54 081,00
54 081,00

12 213 783,77
0,00
0,00

8 192 209,22
0,00
0,00

67,07%
0,00%
0,00%

4.2

Wydatki majątkowe
ROZCHODY
Spłata rat zaciągniętych
kredytów i pożyczek
Inne

0,00

0,00

0,00

0,00%

B.

OGÓŁEM (III+IV)

82 033 132,85

85 616 408,23

74 184 626,01

86,65%

V.

0,00

0,00

0,00

0,00%

-8 791 870,55

0,00

12 695 368,44

6.1

WARTOŚĆ
UDZIELONYCH
PORĘCZEŃ
DEFICYT (-)
NADWYŻKA (+)
Wynik bieżący (1.1 - 3.1)

6 258 973,88

7 953 506,27

16 690 426,20

6.2

Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)

-15 050 844,43

-7 953 506,27

-3 995 057,76

VI.

OGÓŁEM A-B

32 132 150,74

W 2021 roku w trakcie realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowane
dochody na poziomie 85 616 408,23 zł zostały zrealizowane w 101,48%, tj. w wysokości
86 879 994,45 zł.
Na zrealizowane dochody składają się:
− dochody bieżące
82 682 842,99 zł
co stanowi 101,63% planu po zmianach
− dochody majątkowe
4 197 151,46 zł
co stanowi 98,52% planu po zmianach
DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
100 000 000
50 000 000
0

dochody bieżące

plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.

plan po zmianach na 2021 r.

dochody majątkowe

wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.

Głównym źródłem dochodów bieżących w wysokości 82 682 842,99 zł były:
− dochody z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych i prawnych
30 074 196,36 zł
co stanowi 36,37% dochodów bieżących
− dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
19 833 528,01 zł
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co stanowi 23,99% dochodów bieżących
− subwencja ogólna
co stanowi 22,24% dochodów bieżących
− pozostałe dochody własne
co stanowi 17,40% dochodów bieżących

18 390 864,00 zł
14 384 254,62 zł

ŹRÓDŁA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH
17,40%
36,37%
22,24%

23,99%

udział Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
dotacje i środki na cele bieżące
subwencja ogólna
pozostałe dochody własne

Na dochody majątkowe w wysokości 4 197 151,46 zł składają się:
− dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych
na inwestycje
co stanowi 80,36% dochodów majątkowych
− środki niewykorzystane w terminie określonym w Uchwale
Nr XXVI/253/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem
roku budżetowego 2020
co stanowi 18,60% dochodów majątkowych
− wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
co stanowi 1,04% dochodów majątkowych

3 372 800,24 zł

780 739,96 zł
43 611,26 zł

ŹRÓDŁA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

1,04%

18,60%

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

80,36%

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

środki niewykorzystane w terminie

Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok został ustalony
na poziomie 85 616 408,23 zł. Na realizację zaplanowanych zadań poniesione zostały wydatki
w wysokości 74 184 626,01 zł, co stanowi 86,65% ustalonego planu wydatków po zmianach.
Na wydatki te składają się:
− wydatki bieżące
65 992 416,79 zł
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co stanowi 89,90% planu po zmianach w tym wydatki
na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
− wydatki majątkowe
co stanowi 67,07% planu po zmianach
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

4 333 433,32 zł
8 192 209,22 zł

386 036,84 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem w 2021 roku wyniosły 4 719 470,16 zł.
WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0

wydatki bieżące

plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.

wydatki majątkowe

plan po zmianach na 2021 r.

wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wydatki bieżące zrealizowane w 2021 roku w wysokości 65 992 416,79 zł zostały
poniesione na:
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
41 408 010,96 zł
− zadania statutowe
12 786 844,39 zł
− dotacje na zadania bieżące
3 942 662,69 zł
− świadczenia na rzecz osób fizycznych
3 521 265,40 zł
− projekty unijne
4 333 433,32 zł
− obsługę długu
200,03 zł
5,34%
5,97%

WYDATKI BIEŻĄCE
6,57%

0,00%

62,74%

19,38%
wynagrodzenia i pochodne

zadania statutowe

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

projekty unijne

obsługa długu

Wydatki majątkowe w 2021 roku zrealizowane w wysokości 8 192 209,22 zł zostały
poniesione na realizację zadań sklasyfikowanych w ramach działu:
− 600 – Transport i łączność
4 235 954,06 zł
− 710 – Działalność usługowa
85 871,97 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
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−
−
−
−

−
−

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
750 – Administracja publiczna
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
801 – Oświata i wychowanie
852 – Pomoc społeczna
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

64 900,47 zł
415 880,90 zł
50 000,00 zł
307 020,42 zł
2 476 317,38 zł
321 136,37 zł
60 000,00 zł
561 164,49 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0

600

710

750

754

801

852

853

854

Wydatki poniesione na realizację zadań Powiatu mieściły się w planie finansowym
ustalonym na 2021 roku. Każda jednostka była i jest zobowiązana do dokonywania wydatków
zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi wszystkich rodzajów wydatków
publicznych.
W 2021 roku planowane dochody były równe planowanym wydatkom, stąd wynik
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynosił 0,00 zł. Z uwagi na osiągnięte dochody oraz
realizację wydatków w 2021 r. osiągnięty wynik wyniósł + 12.695.368,44 zł.
Dokonując rozliczenia ogółem dochodów i przychodów Powiatu oraz wydatków
i rozchodów Powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku otrzymaliśmy również wynik
dodatni w wysokości + 32 132 150,74 zł.
DOCHODY
PRZYCHODY
RAZEM (I)
WYDATKI
ROZCHODY
RAZEM (II)
RÓŻNICA (I - II)

86 879 994,45
19 436 782,30
106 316 776,75
74 184 626,01
0,00
74 184 626,01
32 132 150,74

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31 grudnia 2021
roku wyniosło 0,00 zł.
W stosunku do zrealizowanych dochodów w 2021 roku w wysokości 86 879 994,45 zł
zadłużenie stanowiło 0,00%.
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Szczegółowe rozliczenia roku budżetowego 2021 oraz zrealizowane i prognozowane
wskaźniki zostały przedstawione i omówione w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego za 2021 rok” oraz w „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku”. Przedmiotowe
opracowania przekazane zostały przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
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