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WSTĘP 
 

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

Niniejszy raport obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 
Przedmiotowy raport został sporządzony w oparciu o materiały źródłowe opracowane i przekazane 
przez Naczelników/Kierowników Wydziałów/Referatów Starostwa Powiatowego w Łodzi 
oraz Dyrektorów/Kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.  

Informacje zawarte w raporcie przedstawione są w następującym układzie: w pierwszej 
części przywołane są cele strategiczne i operacyjne wymienione w „Strategii Rozwoju Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego”; w części drugiej przedstawione są poszczególne cele wraz z odnośną 
informacją opisową dotyczące realizowanych w ich ramach zadań. Opisy realizowanych zadań 
zaprezentowano na poziomie Powiatu. 
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1 – CELE WYMIENIONE W „STRATEGII ROZWOJU POWIATU 
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2015 – 2022” 

Lp. Cele strategiczne Cele operacyjne 

I Rozwój 
infrastruktury 
technicznej 

I.1 Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej 

I.2 Modernizacja budynków użyteczności publicznej 

I.3 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska  
i odnawialnych źródeł energii 

I.4 Tworzenie systemu informacji o nieruchomościach 

II. Poprawa jakości 
życia mieszkańców 

II.1 Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 

II.2 Promocja zdrowia 
II.3 Wzmocnienie polityki prorodzinnej 

II.4 Zapobieganie dysfunkcjonalności, wykluczeniu 
społecznemu i marginalizacji mieszkańców Powiatu 
II.5 Rozwiązywanie problemów społecznych 

III. Rozwój szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego 

III.1 Dostosowanie szkolnictwa do potrzeb lokalnego rynku 
pracy i popularyzacja szkolnictwa zawodowego 
III.2 Promocja szkolnictwa ponadgimnazjalnego 

III.3 Współpraca z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną 
i uczelniami wyższymi 

IV Aktywizacja 
lokalnego rynku 
pracy 

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

V Promocja Powiatu V.1 Kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu 

V.2. Wspieranie działań służących umocnieniu tożsamości 
poprzez rozwój kultury, turystyki, rekreacji i sportu. 

VI Rozwój demokracji 
lokalnej 

VI.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

VI.2 Wspieranie rozwoju i działalności organizacji 
pozarządowych. 

VI.3 Rozwój instytucji samorządu społecznego 
i gospodarczego 
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2 – REALIZACJA CELÓW STRATEGII POWIATU ŁÓDZKIEGO 
WSCHODNIEGO NA PRZESTRZENI 2015 R. 

 
 W ramach tego celu zaplanowane w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok 
wydatki inwestycyjne na drogi publiczne powiatowe w kwocie 2 236 328,00 zł do realizacji 
na terenie Powiatu przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
realizowane były niżej wymienione i opisane zadania inwestycyjne, których wykonanie 
ukształtowało się na poziomie kwoty 2 228 325,85 zł. Były to następujące zadania inwestycyjne: 

1. ,,Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, 
gmina Andrespol” – etap I. 

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

3. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol” 
(dokumentacja projektowa). 

4. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa”.  
5. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa” 

– etap II (dokumentacja projektowa) 
6. ,,Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew” (dokumentacja 

projektowa) 
7. ,,Remont pokładu mostu na rzece Mrodze w Lisowicach w ciągu drogi powiatowej 

nr 2917E (Tworzyjanki – Stary Redzeń)”. 
8. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2913E 

w gminie Nowosolna”. 
9. ,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości 

Wiączyń Dolny”. 
10. ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn”.  
11. ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn” – etap II. 

 
Ad-1. ,,Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, 

gmina Andrespol” – etap I. 
 
Plan: 261 472,00 zł 
Wykonanie: 261 471,10 zł 
 

Na realizację tego zadania Powiat Łódzki Wschodni otrzymał dofinansowanie ze środków 
budżetu województwa łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych 
w ramach zadania województwa pn. ,,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. 
W ramach przedmiotowego zadania wykonano m.in. :  

1. mechaniczne usunięcie istniejącej nawierzchni i podbudowy; 
2. mechaniczne wykorytowanie do projektowanych rzędnych; 

Cel strategiczny I: Rozwój infrastruktury technicznej 
Podmioty 

odpowiedz. 
za realizację 

Cel 
operacyjny 
I.1 

Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej 
JST (Powiat, 

Gminy) 

Zadanie 
I.1.1 

Budowa i przebudowa dróg, chodników, pomocniczej 
infrastruktury drogowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego 
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3. wymianę czterech przepustów; 
4. wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża; 
5. podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (2 warstwy 

po 10 cm - dolna 0/63 i górna 0/31); 
6. skropienie podbudowy zasadniczej emulsją; 
7. warstwę wiążącą AC11W o grubości 4 cm; 
8. skropienie warstwy wiążącej emulsją; 
9. warstwę ścieralną AC8 S o grubości 4 cm; 
10. pobocza z destruktu stabilizowanego (uzyskanego z usuniętej nawierzchni); 
11. odmulenie istniejących rowów z wyprofilowaniem ich dna i skarp. 

Długość zmodernizowanego odcinka drogi powiatowej nr 2906E w 2015 r.: 0,517 km. 
 
Nakłady na przedmiotowe zadanie oraz udział finansowy współfinansujących były następujące:  

1. nakłady na przedmiotowe zadanie:  
− wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej - 4 980,00 zł, 
− wykonanie robót budowlanych - 249 991,10 zł, 
− pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 6 500,00 zł. 

Łączny koszt inwestycji w 2015 r. wyniósł 261 471,10 zł  
2. udział finansowy współfinansujących:  

− dotacja z budżetu województwa: 58 340,00 zł, 
− pomoc finansowa gminy Andrespol (do 25% całkowitych nakładów): 65 367,00 zł, 
− środki własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 137 764,10 zł. 

Całość zadania została zakończona i odebrana protokołem odbioru 28.09.2015 r 
 

Ad-2. ,,Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w rejonie 
ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze”. 

 
Plan: 8 850,00 zł 
Wykonanie: 8 850,00 zł 
 

W ramach przedmiotowego zadania w 2015 r. wykonano m.in.:  
1. projekt zmiany stałej organizacji ruchu w rejonie lokalizacji przejścia dla pieszych 

uwzględniający:  
− oznakowanie poziome przejścia,  
− oznakowanie pionowe przejścia,  

 z uzyskaniem wymaganych opinii i zatwierdzeń.  
2. roboty adaptacyjne:  

− obniżenie krawężników w miejscu przejścia do wys. 2 cm ponad nawierzchnię 
jezdni,  

− dostosowanie spadków chodnika i ścieżki rowerowej do obniżonych krawężników,  
− wykonanie połączenia istniejącego chodnika z przejściem dla pieszych w ciągu pasa 

zieleni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowo – cementowej.  
3. organizację ruchu poprzez:  

− wykonanie malowania linii farbą chlorokauczukową,  
− montaż znaków drogowych pionowych na słupkach stalowych. 

Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 8 850,00 zł, która w całości pochodziła ze środków 
własnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  
Całość zadania została zakończona i odebrana protokołem odbioru 27.11.2015 r..  
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Ad-3. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol”. 
 

Plan: 5 000,00 zł 
Wykonanie: 5 000,00 zł 
 

W ramach przedmiotowego zadania wykonano opracowanie projektu przebudowy drogi 
powiatowej nr 1130E na odcinku od ul. Tuszyńskiej w Stróży (gmina Andrespol) do granicy 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z miastem Łódź. Długość przebudowanego odcinka drogi 
wyniesie ok. 0,5 km.  
Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, która w całości pochodziła ze środków 
własnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  
 
Ad-4. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku 

Dalkowa”.  
 
Plan: 358 290,00 zł 
Wykonanie: 358 290,00 zł 
 

W ramach powyższego zadania wykonano m.in.: 
1. przebudowę drogi powiatowej nr 2923E na odcinku od skrzyżowania dróg powiatowych 

nr 2923E i nr 2927E w Wardzyniu, gmina Brójce (wraz ze skrzyżowaniem) do drogi 
gminnej nr 106226E, na działkach nr 39 i 75 w obrębie ewidencyjnym Wardzyn, gmina 
Brójce, na długości ok. 0,19 km, polegającą na:  
− wykonaniu przebudowy istniejącego rowu przydrożnego, przez wykonanie rowu 

krytego ∅ 500 mm dł. 94,3 m, z rur strukturalnych o podwójnej ściance na ławie 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15 cm, 
z obsypką piaskową, 

− wykonaniu 2 wpustów deszczowych z przykanalikami z rur. strukturalnych 
∅ 200 mm o podwójnej ściance i długości odpowiednio 2,0 i 1,9 m, 

− wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm, 
na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 
15 cm i podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, z krawężnikami 
betonowymi (15 x 30 cm) na ławie betonowej C 12/15 – od strony jezdni 
i obrzeżami betonowymi (8 x 30 cm) na ławie z betonu C12/15 – od strony pól, 

− wykonaniu zjazdu z kostki betonowej czerwonej grubości 8 cm, na podbudowie 
zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 
20 cm i podsypce cementowo piaskowej grubości 3 cm, 

− wykonaniu nawierzchni bitumicznej (warstwa wyrównawcza AC 11 W o grubości 
3 cm, warstwa ścieralna AC 8 S o grubości 4 cm), na długości 188,60 m, 

− wykonaniu poboczy szerokości 0,60 m, z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5 o grubości 15 cm, 

− oczyszczeniu rowów i przepustów z profilowaniem dna i skarp, 
− wymianie barierek ochronnych, 
− odnowieniu oznakowania poziomego i wymianie oznakowania pionowego. 

2. przebudowę drogi powiatowej nr 2923E od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2927E 
w kierunku Brójec (na odcinku 300 m), na działce nr 39, w obrębie ewidencyjnym 
Wardzyn, gmina Brójce polegającą na: 
− wykonaniu frezowania jezdni na głębokości 4 cm, w pasach wzmocnienia, 
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− wykonaniu na pasach wzmocnienia podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie, podbudowa zasadnicza 0/63 o grubości 
po zagęszczeniu 15 cm i 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm, 

− ułożeniu na całej szerokości jezdni bitumicznej warstwy wiążącej AC11W grubości 
4 cm, 

− ułożeniu na całej szerokości jezdni (wraz z pasami wzmocnienia) bitumicznej 
warstwy ścieralnej AC 8 W o grubości 4 cm, 

− wykonaniu poboczy szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5 grubości 10 cm. 

W 2015 roku przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 2923E o długości 0,49 km. 
 
Nakłady na przedmiotowe zadanie oraz udział finansowy współfinansujących były następujące:  

1. nakłady na przedmiotowe zadanie:  
− opracowanie dokumentacji projektowej: 17 000,00 zł, 
− wykonanie robót drogowych: 335 790,00 zł, 
− pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 5 500,00 zł. 

Łączny koszt inwestycji w 2015 r. wyniósł 358 290,00 zł 
2. udział finansowy współfinansujących:  

− pomoc finansowa gminy Brójce: 179 145,00 zł, 
− środki własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 179 145,00 zł. 

Całość zadania została zakończona i odebrana protokołem odbioru w dniu 07.12.2015 r.. 
 

Ad-5. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku 
Dalkowa”   

 
Plan: 6 000,00 zł 
Wykonanie: 6 000,00 zł 
 

W ramach przedmiotowego zadania w 2015 r. wykonano dokumentację projektową 
przebudowy drogi powiatowej nr 2923E na odcinku od granicy Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z Powiatem Piotrkowskim w kierunku Wardzyna na długości ok. 1,0 km, na którą wydatkowano 
kwotę 6 000,00 zł. Kwota ta w całości pochodziła ze środków własnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 
Całość zadania została zakończona i odebrana protokołem zdawczo – odbiorczym 29.07.2015 r.  

 
Ad-6. ,,Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew”  
 
Plan: 10 000,00 zł 
Wykonanie: 7 000,00 zł 
 

W ramach niniejszego zadania wykonano opracowanie projektu przebudowy drogi 
powiatowej nr 2926E relacji Wola Rakowa – Pałczew, na które wydatkowano kwotę 7 000,00 zł 
pochodzącą w całości ze środków własnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  
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Ad-7. ,,Remont pokładu mostu na rzece Mrodze w Lisowicach w ciągu drogi powiatowej  
nr 2917E (Tworzyjanki – Stary Redzeń)”.  

 
Plan: 77 121,00 zł 
Wykonanie: 77 120,45 zł 
 

W ramach przedmiotowego zadania wykonano m.in.:  
1. wiercenie otworów w pasach górnych dźwigarów, 
2. ułożenie przekładki neoprenowej, 
3. montaż belek drewnianych dębowych o wymiarach 160x250 mm  
4. montaż desek górnego podkładu o wymiarach 45x150 mm układanych na docisk,  
5. montaż słupków balustrady oraz poręczy, mieczy i poprzeczek. 

Nakłady finansowe po zakończeniu całości zadania w 2015 r. wyniosły 77 120,45 zł, w tym: 
75 120,45 zł kosztowało wykonanie robót i 2 000,00 zł pełnienie funkcji inspektora nadzoru. 
Całość zadania została zakończona i odebrana protokołem odbioru 24.04.2015 r.. 

 
Ad-8. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2913E 

w gminie Nowosolna”.   
 
Plan: 17 220,00 zł 
Wykonanie: 17 220,00 zł 
 

W ramach powyższego zadania wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi 
powiatowej nr 2913E z podziałem na dwa odcinki o łącznej długości ok. 1300 m:  

− odcinek 1 – od drogi powiatowej nr 1151E do końca wybudowanego po stronie 
północnej chodnika tj. do działki nr 128;  
− odcinek 2 – od działki 128 do granicy z Powiatem Brzezińskim.  

Kwota 17 220,00 zł stanowiąca koszt wykonania dokumentacji w całości pochodziła ze środków 
własnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  

 
Ad-9. ,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości 

Wiączyń Dolny”.  
 

Plan: 127 815,00 zł 
Wykonanie: 127 815,00 zł 
 

W ramach wyżej określonego zadania wykonano m.in.:  
1. budowę lewostronnych chodników o szerokości 2,00 m z miejscowymi zwężeniami 

o następujących parametrach:  
− warstwa ścieralna z kostki betonowej prostej grubości 8 cm, 
− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm, 
− warstwa odcinająca z gruntu przepuszczalnego (piaski drobnoziarniste), 
− od strony jezdni krawężniki typu lekkiego 15 x 30 x 100 osadzone na ławie 

betonowej z oporem z betonu B - 10, od strony rowu obrzeże betonowe 6 x 20 x 100 
na odcinku drogi 1151E wykonano chodnik o długości ok. 200 mb; szerokości  
2,00 - 1,50 m o przekroju poprzecznym jednostronnym o 1% spadku w stronę jezdni 
natomiast na odcinku drogi 2913E, długość wykonanego chodnika wyniosła. 36 mb 
jego szerokość 1,50 m a przekrój poprzeczny jednostronny o spadku 1% wykonano 
w stronę rowu oraz przedłużono przepust ∅ 600 z zakończeniem ścianką czołową. 

2. przebudowę zjazdów (odcinek drogi 1151E) o następujących parametrach: 
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− szerokość 3,00 i 5,00 m, 
− warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 8 cm, 
− podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 grubości 4 cm, 
− podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowana mechanicznie grubości 15 cm, 
− warstwa odcinająca z gruntu przepuszczalnego (piaski drobnoziarniste), 
− pod zjazdami w osi rowu umieszczono przepusty betonowe ∅ 800 (2 szt.) ze ścianką 

czołową ze skosami, 
− pod zjazdem w osi rowu umieszczono jeden przepust betonowy ∅ 800 zakończony 
ścianką czołową. 

3. montaż 2 wpustów ulicznych ściekowych na studzienkach. 
4. wykonanie stalowych poręczy ochronnych U 12 na długości odpowiednio 178,00 mb 

i 36 mb (tuż za obrzeżem chodnika, wzdłuż chodników na odcinkach przylegania 
do rowów).  

5. wypełnienie szczeliny pomiędzy krawężnikami a jezdnią masą bitumiczną. 
Długość wybudowanego chodnika w 2015 r to 0,236 km. 
 
Nakłady na przedmiotowe zadanie oraz udział finansowy współfinansujących były następujące:  

1. nakłady na przedmiotowe zadanie:  
− wykonanie operatu wodnoprawnego: 3 075,00 zł, 
− zlecenie aktualizacji przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich: 700,00 zł, 
− wykonanie robót budowlanych: 120 540,00 zł, 
− pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 3 500,00 zł. 

Łączny koszt inwestycji w 2015 r. wyniósł 127 815,00 zł  
2. udział finansowy współfinansujących:  

− pomoc finansowa gminy Nowosolna: 63 907,00 zł, 
− środki własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 63 908,00 zł. 

Całość zadania została zakończona i odebrana protokołem odbioru 07.12.2015 r..  
 
Ad-10. ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn”. 
 
Plan: 912 560,00 zł 
Wykonanie: 907 559,30 zł 
 

W ramach tego zadania zrealizowano m.in.:  
poszerzenie jezdni do 6,0 m, 

1. ułożenie nowej, bitumicznej warstwy ścieralnej na całej powierzchni przebudowywanego 
odcinka drogi, 

2. wykonanie obustronnych poboczy szerokości 1,0 m, 
3. przebudowę istniejących zjazdów z dostosowaniem do nowej niwelety jezdni, 
4. ułożenie nowych przepustów pod zjazdami, 
5. wykonanie utwardzonych kostką betonową dwóch peronów komunikacji publicznej 

w miejscu istniejących przystanków komunikacji zbiorowej, 
6. wycinkę kolidujących drzew z usunięciem karpowin, 
7. oznakowanie drogowe. 

Długość przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 2930E w 2015 r. wyniosła 2,18 km. 
 
Nakłady na przedmiotowe zadanie oraz udział finansowy współfinansujących były następujące:  

1. nakłady na przedmiotowe zadanie:  
− wykonanie robót budowlanych: 886 259,30 zł, 
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− pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 9 000,00 zł, 
− opracowanie studium wykonalności: 12 300,00 zł. 

Łączny koszt inwestycji w 2015 r. wyniósł 907 559,30 zł 
2. udział finansowy współfinansujących:  
− pomoc finansowa gminy Tuszyn: 453 779,65 zł, 
− środki własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 453 779,65 zł. 

Całość zadania została zakończona i odebrana protokołem odbioru w dniu 29.10.2015 r.. 
 
Ad-11. ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn” – etap II.  
 
Plan: 452 000,00 zł 
Wykonanie: 452 000,00 zł 
 

 
W ramach niniejszego zadania wykonano m.in.: 
1. poszerzenie jezdni do 6,0 m, 
2. ułożenie nowej, bitumicznej warstwy ścieralnej na całej powierzchni przebudowywanego 

odcinka drogi, 
3. wykonanie obustronnych poboczy szerokości 1,0 m, 
4. przebudowę istniejących zjazdów z dostosowaniem do nowej niwelety jezdni, 
5. ułożenie nowych przepustów pod zjazdami, 
6. wykonanie utwardzonych kostką betonową dwóch peronów komunikacji publicznej 

w miejscu istniejących przystanków komunikacji zbiorowej, 
7. wycinkę kolidujących drzew z usunięciem karpowin, 
8. oznakowanie drogowe. 

Długość zmodernizowanego odcinka drogi powiatowej nr 2930E w 2015 r. wyniósł 1,18 km. 
 

Nakłady na przedmiotowe zadanie oraz udział finansowy współfinansujących były następujące:  
1. nakłady na przedmiotowe zadanie:  
− opracowanie dokumentacji projektowej: 5 500,00 zł, 
− wykonanie robót budowlanych: 443 000,00 zł, 
− pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 3 500,00 zł. 

Łączny koszt inwestycji w 2015 r. wyniósł: 452 000,00 zł  
2. udział finansowy współfinansujących:  
− pomoc finansowa gminy Tuszyn: 266 000,00 zł, 
− środki własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 186 000,00 zł. 

Całość zadania została zakończona i odebrana protokołem odbioru 15 12.2015 r.  
 
Ponadto, zgodnie z zapisami zawartych aneksów do porozumienia w sprawie powierzenia 

zarządu nad drogami powiatowymi, Powiat przekazał dotacje celowe zapisane w §6610. Dotacje 
te przekazywane były gminie w ciągu 14 dni od przesłanego do Starostwa zapotrzebowania 
na środki wraz z kserokopią dokumentów źródłowych, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, 
stanowiących rozliczenie z wykonania zadań. Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne §6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego przedstawia poniższa tabela: 
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Lp

. 

Gmina: 

Plan 
finansowy 

dotacji 
na 2015 r. 

wg uchwały 
budżetowej 

(w zł) 

Plan 
finansowy po 

zmianach 
na dzień 

31.12.2015 r. 
(zł) 

Wykonanie 
na dzień 

31.12.2015r. 
(zł) 

Wykonanie 
na dzień 

31.12.2015 r. 
(%) 

 Gmina Koluszki: 1 400 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 

1. 

"Modernizacja systemu 
komunikacji na  drodze 
powiatowej Nr 2918E – ulicy 
11 Listopada w Koluszkach 
łączących drogę wojewódzką 
Nr 715 z drogą powiatową 
Nr 2917E" 

1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 100,00 

2.  
"Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 2918E we wsi Zygmuntów" 

0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 

 Gmina Rzgów: 250 000,00 250 000,00 250 000,00 100,00 

1. 

"Modernizacja drogi 
powiatowej Nr 2916E od drogi 
krajowej nr 71 do miejscowości 
Guzew"  

250 000,00 
 

250 000,00 
250 000,00 100,00 

Razem: 1 650 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 100,00 
 
Gmina Koluszki:  
 
Ad-1. ,,Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E – ulicy 11 

Listopada w Koluszkach łączących drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową 
Nr 2917E”  
 
Gmina Koluszki w 2015 r. realizowała przedmiotowe zadanie inwestycyjne przy pomocy 

środków z budżetu państwa, które uzyskała w ramach wieloletniego programu pn. ,,Narodowy 
Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 
w kwocie: 426 189,00 zł oraz dotacji celowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w kwocie 
1 400 000,00 zł.  

Gmina Koluszki przekazywała rozliczenia częściowe z wykonania częściowych robót, 
odebranych protokołem częściowego odbioru robót dla w/w zadania inwestycyjnego oraz w dniu 
25 listopada 2015 r. przedłożyła informację o źródłach finansowania zadania.  
Łączny koszt wykonania zadania wyniósł: 3 384 887,00 zł 

Współfinansowanie przedmiotowego zadania przedstawia się następująco:  
− dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 426 189,00 zł, 
− budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego (dotacja celowa §6610): 1 400 000,00 zł, 
− budżet gminy Koluszki (środki własne): 1 558 698,00 zł. 

Zadanie zakończone w 2015 r. – protokół końcowego odbioru robót z dnia 09.12.2015 r. 
  Ponadto z wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska przekazana została dotacja 
w kwocie 400 000,00 zł na sfinansowanie robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej 
w ramach w/w zadania. Wykonana kanalizacja deszczowa służy do odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych ze zmodernizowanej drogi powiatowej nr 2918E – ul. 11 Listopada w Koluszkach. 
Na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. 
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poz. 1232 z poźn. zm.) ,,Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje 
wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska 
i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej 
i obiektów małej retencji wodnej”. 
 
Ad-2. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntów"  
  

Przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji przez gminę Koluszki w cyklu 
dwuletnim tj. w latach 2015 – 2016 r.  

W 2015 roku, w ramach realizacji w/w zadania została opracowana przez gminę Koluszki 
dokumentacja projektowa przebudowy odcinka drogi nr 2918E od skrzyżowania z drogą powiatową 
Nr 2917E do połączenia z drogą gminną we wsi Zygmuntów na długości 352 mb. Koszt 
dokumentacji wyniósł w 2015 r.: 12 699,75 zł. W wyniku przeprowadzonego przez gminę Koluszki 
postępowania przetargowego wartość robót budowlanych określona została na kwotę 369 757,85 zł 
brutto, którą należy powiększyć o pozostałe koszty realizacyjne. Wobec powyższego, wartość 
całego zadania została określona na kwotę 384 300,00 zł, z czego w 2015 r. została wydatkowana 
przez gminę Koluszki kwota 114 500,00 zł, w tym: 14 500,00 zł jako pomoc rzeczowa gminy 
Koluszki a kwota 100 000,00 zł jako dotacja celowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego (§6610) 
przeklasyfikowana z dotacji celowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 
na terenie gminy Koluszki (§2310). W 2016 r. zostanie natomiast wydatkowana kwota w wysokości 
269 800,00 zł pochodząca bezpośrednio z budżetu gminy Koluszki na 2016 r. i stanowiąca pomoc 
rzeczową. 
 
Gmina Rzgów  
 
Ad-1 "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości 

Guzew"  
 

Gmina Rzgów przedłożyła rozliczenie z wykonania w/w zadania inwestycyjnego. 
Z przedłożonych dokumentów wynika, iż nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie wyniosły 
łącznie 544 704,62 zł i obejmowały:  

− wykonanie dokumentacji technicznej: 5 840,00 zł, 
− wykonanie robót drogowych: 538 864,62 zł. 

Współfinansowanie przedmiotowego zadania przedstawia się następująco:  
− budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego (dotacja celowa §6610): 250 000,00 zł, 
− budżet gminy Rzgów (środki własne): 294 704,62 zł. 
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Zadanie 

I.1.2 
Budowa systemów odwodnienia dróg 

JST 
(Powiat,Gminy) 

 
Powyższe zadanie realizowane było z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach 

zadania I.1.1 Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej ujętego w celu operacyjnym 
I.1 Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej i celu strategicznym I Rozwój infrastruktury 
technicznej w niżej podanym zakresie przy wykonywaniu następujących zadań: 

1. ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa” 
w następującym zakresie: 

− wykonanie przebudowy istniejącego rowu przydrożnego, przez wykonanie rowu krytego 
∅ 500 mm dł. 94,3 m, z rur strukturalnych o podwójnej ściance na ławie z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15 cm, z obsypką piaskową, 

− wykonanie 2 wpustów deszczowych z przykanalikami z ur. strukturalnych ∅ 200 mm 
o podwójnej ściance i długości odpowiednio 2,0 i 1,9 m, 

− oczyszczeniu rowów i przepustów z profilowaniem dna i skarp. 
Koszty tego zadania zostały opisane w zadaniu I.1.1 Modernizacja i rozwój infrastruktury 
drogowej w punkcie A-4. 

2. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2913E w gminie 
Nowosolna”. W dokumentacji zawarte zostały działania obejmujące budowę systemu 
odwadniania niniejszej drogi. 

Nakłady na powyższe zadanie zostały opisane w zadaniu I.1.1 Modernizacja i rozwój 
infrastruktury drogowej w punkcie A-8. 

3. ,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń 
Dolny” wykonano: 
− na odcinku drogi 2913E przedłużono przepust ∅ 600 z zakończeniem ścianką czołową, 

− na odcinku drogi 1151E pod zjazdami w osi rowu umieszczono 3 przepusty betonowe 
∅ 800 ze ścianką czołową ze skosami, 

− montaż 2 wpustów ulicznych ściekowych na studzienkach. 
Nakłady finansowe na powyższe zadanie zostały ujęte całościowo w zadaniu I.1.1 Modernizacja 
i rozwój infrastruktury drogowej w punkcie A-9. 

4. ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn”.  
5. ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn” – etap II 

W przypadku obydwu etapów przebudowy odcinaka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn 
przedstawionych w punktach 4 i 5 ułożone zostały nowe przepusty pod zjazdami. Całościowe 
nakłady finansowe na powyższe zadanie zostały ujęte w zadaniu I.1.1 Modernizacja i rozwój 
infrastruktury drogowej w punktach A-10 i A-11. 
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Cel 
operacyjny 

I.2 
Modernizacja budynków użyteczności publicznej  

Zadanie 
I.2.1 

Zniesienie barier architektonicznych w budynkach użyteczności 
publicznej 

JST 
(Powiat,Gminy) 

 
Powyższe zadanie będzie realizowane przez Powiat w ramach projektu 

pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” ujętego w Strategii Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych stanowiącej element Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego 2020+ mającej na celu efektywne wykorzystanie środków unijnych w okresie 
programowania 2014 – 2020. Projekt odnosi się do Domu Pomocy Społecznej będącego jednostką 
organizacyjną Powiatu Łódzkiego Wschodniego na terenie gminy Koluszki.  
 

Zadanie 
I.2.2 

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

Powiat 

 
Zadanie będzie realizowane przez Powiat Łódzki Wschodni w ramach projektu 

pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” ujętego w Strategii Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych stanowiącej element Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego 2020+ mającej na celu efektywne wykorzystanie środków unijnych w okresie 
programowania 2014 – 2020.  
Zakres prac w w/w obiekcie będzie obejmował m.in.: ocieplenie przegród budowlanych, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, odtworzenie pokrycia dachów i elewacji budynku, dostosowanie 
kotłowni i węzłów cieplnych do parametrów pracy instalacji c.o. i c.w.u., roboty odtworzeniowe 
po wymianie instalacji w budynku i odtworzenie instalacji odgromowych oraz montaż paneli 
solarnych. 
 

Zadanie 
I.2.3 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
JST 

(Powiat,Gminy) 
 

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 r. (dział 852 – Pomoc społeczna, 
rozdział 85295 – Pozostała działalność, paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych) do realizacji przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. ,,Termomodernizacja budynku DPS 
w Lisowicach”.  

Zadanie realizowane będzie w przypadku uzyskania dofinansowania w ramach Strategii 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Projekt ma na celu kompleksową modernizację 
energetyczną budynku użyteczności publicznej wraz z wymianą jego wyposażenia 
na energooszczędne.  
W ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” 
termomodernizacją zostanie objęty budynek administracyjno – mieszkalny na terenie DPS 
w Lisowicach. 
Budynek ten jest obiektem zawierającym pomieszczenia:  

− wykorzystywane przez pensjonariuszy DPS w Lisowicach – 82%, 
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− biurowe DPS – 7%, 
− wynajmowane mieszkania – 11%. 

W przeważającej części (89%) budynek jest przeznaczony na potrzeby opieki społecznej należącej 
do zadań własnych Powiatu  
Zakres prac w w/w obiekcie będzie obejmował m.in.: ocieplenie przegród budowlanych, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, odtworzenie pokrycia dachów i elewacji budynków, wymianę 
instalacji c.o., wymianę instalacji wody użytkowej, dostosowanie kotłowni i węzłów cieplnych 
do parametrów pracy instalacji c.o. i c.w.u., roboty odtworzeniowe po wymianie instalacji 
w budynkach i odtworzenie instalacji odgromowych oraz roboty dostosowawcze pomieszczeń 
do zakładanej funkcji obiektu oraz montaż paneli solarnych w Domu Pomocy Społecznej 
w Lisowicach. 
 

Cel 
operacyjny 

I.3 

Rozwój infrastruktury ochrony środowiska  
i odnawialnych źródeł energii 

 

Zadanie 
I.3.1 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń 
powietrza 

JST 
(Powiat,Gminy) 

 
Powyższy cel będzie realizowany przez Powiat Łódzki Wschodni w ramach zadania 

„Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”. W projekcie zaplanowano montaż paneli 
solarnych.  
 

Zadanie 
I.3.5 

Ochrona i rewaloryzacja zasobów naturalnych i krajobrazowych 
Powiatu 

JST 
(Powiat,Gminy) 

 
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach przyczyniło się 

do ochrony zasobów naturalnych i krajobrazowych Powiatu prowadząc, jak co roku, we wrześniu 
ubiegłego roku zbiórkę surowców wtórnych oraz organizując szkolną akcję sprzątania świata. 

 
Cel 

operacyjny 
I.4 

Tworzenie systemu informacji o nieruchomościach  

Zadanie 
I.4.1 

Aktualizacja danych przestrzennych dotyczących nieruchomości Powiat 

 
Powiat Łódzki Wschodni w 2015 roku dokonał weryfikacji użytków gruntowych 

i sporządził dokumentację geodezyjną umożliwiającą wprowadzenie zmian do bazy danych 
ewidencji gruntów i budynków w zakresie oznaczenia użytków gruntowych dla nieruchomości 
położonych w obrębach 1, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, Miasta Tuszyna oraz w obrębie 
Górki Małe, Tuszyn – obszar wiejski. Kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 17 680,00 zł 
(zadania własne). 
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Zadanie 
I.4.2 

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków  Powiat 

 
W ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków w  2015 roku Powiat Łódzki 

Wschodni wykonał: 

− modernizację ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru 
danych ewidencyjnych dla obrębu Bedoń Przykościelny, gmina Andrespol, Powiat 
Łódzki Wschodni.  

Modernizacja objęła powierzchnię 144 ha, 1 034 działek i 1 089 budynków, a jej koszt wyniósł 
118 818,00 zł (zadanie zlecone), 

− modernizację ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru 
danych ewidencyjnych dla obrębu Bądzyń, gmina Tuszyn, Powiat Łódzki Wschodni. 

Modernizacja objęła powierzchnię 153 ha, 525 działek i 264 budynki, a jej koszt wyniósł 
59 796,45 zł (zadania zlecone), 

− modernizację ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru 
danych ewidencyjnych dla obrębu Felicjanów, gmina Koluszki, Powiat Łódzki 
Wschodni. 

Modernizacja objęła powierzchnię 201 ha, 354 działek i 253 budynków, a jej koszt wyniósł 
58 404,07 zł, w tym, zadania zlecone zamknęły się kwotą w wysokości 57 349,55 zł; a zadania 
własne w wysokości 1 054,52 zł. 
Operaty geodezyjno – prawne dotyczące w/w obrębów przekazane zostały do Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
gdzie przejęte zostały do powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego i są wykorzystywane 
w bieżącej działalności Ośrodka oraz  udostępniane mieszkańcom Powiatu. 
 

Zadanie 
I.4.3 

Regulacja stanów prawnych nieruchomości 
JST (Powiat, 

Gminy) 
 

W zakresie realizacji powyższego zadania Powiat Łódzki Wschodni przeprowadził 
w 2015 roku szereg procedur zmierzających do wykazania aktualnego stanu prawnego 
nieruchomości należących do Skarbu Państwa oraz tych, których właścicielem jest Powiat. 
Na przeprowadzenie tych działań wykorzystno łączną kwotę w wysokości 25 578,30 zł, w tym: 

− 18 750,00 zł na zadania zlecone.  
Środki te przeznaczono na sporządzenie map do celów prawnych (4 sztuki) oraz pokrycie kosztów 
publikacji w prasie (8 publikacji) zawiadomień o toczących się postępowaniach sądowych 
o zasiedzenie prawa własności Skarbu Państwa (8 postępowań sądowych). 

− 6 826,30 zł na zadania własne 
W ramach kwoty środków przeznaczonych na zadania własne sporządzono mapy geodezyjne 
(1 sztuka) oraz pokryto koszty wniosków wieczysto – księgowych o ujawnienie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego jako właściciela nieruchomości (23 wnioski). 
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Zadanie 

I.4.4 
Tworzenie cyfrowych baz danych i systemów udostępniania 

danych 
Powiat 

 
Powiat Łódzki Wschodni rozpoczął w 2015 roku prace zmierzające do pozyskania środków 

finansowych z Unii Europejskiej w ramach CT 2 (celu tematycznego 2) „Zwiększenie stopnia 
wykorzystania i jakości TIK (technologii informacyjno – komunikacyjnych), Osi priorytetowej 
VII „Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 „Technologie informacyjno  
– komunikacyjne”, Poddziałania VII.1.3 „Rozwój e –  administracji” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację 
niniejszego zadania. 
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Cel strategiczny II: Poprawa jakości życia mieszkańców 
Podmioty 

odpowiedz. za 
realizację 

Cel 
operacyjny 
II.1 

Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców  

Zadanie 
II.1.1 

Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych 
i promocyjnych dotyczących bezpieczeństwa 

Powiat, 
Policja, PSP 

 

 Powiat Łódzki Wschodni w ramach budżetu realizowanego przez Referat ds. Funduszy 
Strukturalnych UE i Promocji Powiatu w Dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona 
Przeciwpożarowa, prowadził następujące działania: 
 
I Konkursy i turnieje  

1. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 
W dniu 20 marca 2015 roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Koluszkach odbyły się eliminacje powiatowe XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W turnieju, nad którym tradycyjnie patronat objął 
Starosta Łódzki Wschodni, wzięli udział uczniowie szkół z terenu Powiatu w trzech grupach 
uczniów: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Spośród finalistów każdej 
z trzech grup wyłoniono 3 uczniów, którzy zakwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich. 
Zwycięzcy wszystkich grup otrzymali nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 
Wydatku dokonano na mocy Uchwały Nr 127/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 25 lutego 2015 r. Wydatek związany z zakupem nagród (odtwarzaczy mp3 i słuchawek) 
dla laureatów Turnieju w kwocie 495,93 zł. 
 

2. I Powiatowy Konkurs Edukacja dla Bezpieczeństwa 
W dniu 20 marca 2015 roku na terenie Gimnazjum Publicznego w Wiśniowej Górze odbył się 
I Powiatowy Konkurs Edukacji dla Bezpieczeństwa organizowany przez Komendę Powiatową 
Policji w Koluszkach we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego oraz Gimnazjum Publicznym w Wiśniowej Górze. Konkurs przeznaczony 
był dla uczniów III klas szkół gimnazjalnych. Zwycięzcom przekazano nagrody ufundowane 
m.in. przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
Wydatku dokonano na mocy Uchwały Nr 126/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 25 lutego 2015 r. Poniesiono wydatek związany z zakupem nagród dla jednej 
czteroosobowej zwycięskiej drużyny w kwocie 348,83 zł. 
 

3. VI Powiatowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Z Policją Bezpieczniej” 
Konkurs, którego celem jest popularyzowanie wśród najmłodszych mieszkańców Powiatu 
poszanowania zasad, przepisów i utrwalanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i roli policji w jego 
utrzymaniu, odbył się w ramach obchodów VIII Święta Powiatu i został zorganizowany 
przez Powiat we współpracy z Komendą Powiatową Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
W konkursie rywalizowały dzieci z kl. I-III szkół podstawowych z terenu Powiatu. Komisja 
konkursowa spośród 96 nadesłanych prac wyłoniła te najlepsze. 23 kwietnia 2015 roku podczas 
Biesiady Powiatowej w Wardzynie laureaci konkursu „Z Policją Bezpieczniej” otrzymali nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  

Id: 4D735B8F-A8E9-4525-88EA-8033188A398B. Podpisany



 19

Wydatku związanego z zakupem nagród dla uczestników dokonano na mocy Uchwały 
Nr 142/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 11 marca 2015 r. w kwocie 
761,00 zł. 
 

4. Eliminacje Powiatowe  „Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” 
Powiatowe eliminacje „Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” organizowanego 
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego odbyły 
się w dniu 29 kwietnia 2015 roku na terenie Miejsko-Gminnego Centrum Edukacji Komunikacyjnej 
przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach. Turniej, z uwagi na swój charakter, wpisał się w realizację 
zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Udział w Turnieju rozwinął 
wśród dzieci i młodzieży znajomość zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zasady 
niesienia pierwszej pomocy. Eliminacje powiatowe odbyły się pod patronatem Starosty Łódzkiego 
Wschodniego.  
Wydatku w kwocie 402,95 zł dokonano na mocy Uchwały 211/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 21 kwietnia 2015 r. Wydatek związany był z zakupem nagród dla dwóch 
zwycięskich drużyn.  
 

5. Zawody Sportowo-Pożarnicze 
W dniu 20 września 2015 roku na stadionie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Koluszkach odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Ochotniczych Straży 
Pożarnych i VII Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Cyklicznie 
organizowane zawody mają na celu podnoszenie poziomu sprawności fizycznej i wiedzy 
pożarniczej ochotników oraz promocję służby strażackiej wśród młodzieży. W zawodach wzięło 
udział 18 drużyn. Rywalizowały one w dwóch konkurencjach: w sztafecie pożarniczej 
oraz ćwiczeniu bojowym. Wśród mężczyzn zwyciężyła drużyna OSP Wierzchy. Na miano 
najlepszej drużyny żeńskiej zasłużyły reprezentantki OSP Tuszyn. Wśród drużyn młodzieżowych 
zwyciężyły: drużyna chłopców z OSP Lipiny oraz drużyna dziewcząt z OSP Tuszyn. Zawody objął 
patronatem Starosta Łódzki Wschodni. Zarząd Powiatu ufundował puchary i medale przekazane 
zwycięskim drużynom przez Starostę Łódzkiego Wschodniego, Wicestarostę oraz Skarbnika 
Powiatu. 
Wydatku w kwocie 1 980,00 zł dokonano na mocy Uchwały Nr 378/2015 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 9 września 2015 r. 
 

6. „Powiatowy Konkurs Plastyczny – Policja w Akcji Przeciwko Dopalaczom” 
Konkurs odbył się pod patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego. Zarząd Powiatu ufundował 
nagrody rzeczowe dla czterech autorów wyróżnionych prac plastycznych. 
Wydatku w kwocie 393,11 zł dokonano na mocy Uchwały Nr 397/2015 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 września 2015 r.  
 

7. Konkurs Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie 
W dniu 20 października 2015 roku w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wiśniowej Górze 
odbyły się eliminacje powiatowe X Edycji Konkursu Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy 
o Bezpieczeństwie. Organizatorem eliminacji była Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z terenu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. Eliminacje odbyły się pod patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego. 
Zarząd Powiatu ufundował nagrody przeznaczone dla 3 najlepszych drużyn dwuosobowych 
biorących udział w eliminacjach powiatowych Konkursu. 
Wydatku w kwocie 457,94 zł dokonano na mocy Uchwały Nr 427/2015 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 15 października 2015 r. Wydatek związany z zakupem nagród – 
artykułów sportowych i akcesoriów rowerowych. 
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II. Pozostałe wydatki poniesione w ramach budżetu 

W ramach realizacji celów zapisanych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości 
oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2013 – 2017 dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego zakupiono materiały odblaskowe (opaski, kamizelki odblaskowe, torby, 
itp.) z przeznaczeniem do nieodpłatnego dystrybuowania wśród mieszkańców Powiatu, 
ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz kierowców. 
Materiały te będą rozprowadzane przy współpracy z Komendą Powiatową Policji Powiatu 
Łódzkiego WschodniegoWydatków dokonano na mocy Uchwały Nr 502/2015 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 listopada 2015 r. Łącznie wydatkowano 8 238,54 zł. 

 
W celu przeciwdziałania zjawiskom patologicznym Komenda Powiatowa Policji Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego prowadziła akcje prewencyjne mające na celu zapobieganie 
tym zjawiskom i ich zwalczanie. Działania te nastawione były głównie na prowadzenie prelekcji, 
spotkań i pogadanek na terenie placówek oświatowych z uczniami szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W 2015 roku na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
przeprowadzono w tym zakresie liczne spotkania z młodzieżą w ramach następujących programów: 

1. ,,Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 
(42 spotkania, 950 osób) 

 
2. ,,Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” (42 spotkania, 905 osób)  

W związku z tym ostatniego programem, na terenie podległym KPP w Koluszkach zorganizowano: 
− Konkurs ,, POLICJA w AKCJI przeciwko DOPALACZOM",  

Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego we współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury w Tuszynie zorganizowała „Powiatowy Konkurs Plastyczny – Policja w Akcji 
Przeciwko Dopalaczom”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych 
z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie 
dowolną techniką prac plastycznych przedstawiających pracę Policji na rzecz społeczeństwa, w celu 
ochrony dorosłych i dzieci przed „dopalaczami”. W konkursie wzięło udział 68 uczniów, 
spośród których, zgodnie z Regulaminem, 30 listopada 2015 roku, specjalnie powołana Komisja 
Konkursowa wyłoniła najlepsze prace oraz przyznała pierwsze trzy miejsca i 17 wyróżnień. 
09 grudnia 2015 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Tuszynie wręczono atrakcyjne nagrody 
rzeczowe laureatom konkursu, wystawiony został spektakl teatralny a także przeprowadzono 
prelekcje tematyczne, w których wzięło udział około 60 osób.  

− Debata społeczna pod hasłem „Dopalacze Kradną Życie"  
− Konkurs na scenariusz spotu edukacyjnego propagującego życie bez dopalaczy 

„Dopalacze Kradną Życie" skierowany do uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (udział 60 uczniów). 

Debatę przeprowadzono z inicjatywy  Komendanta Powiatowego Policji Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. Miała ona miejsce 21 października 2015 roku w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Koluszkach w sali projekcyjnej kina ,,Odeon" i skierowana była w głównej mierze do młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych z gminy Koluszki. W spotkaniu wzięli również udział eksperci, 
którzy podzielili się swoją wiedzą informując między innymi o konsekwencjach zdrowotnych 
i społecznych zażywania substancji psychoaktywnych. W spotkaniu udział wzięło 200 osób. 
Przy okazji tego uroczystego spotkania laureatom konkursu na scenariusz spotu reklamowego 
zostały wręczone upominki rzeczowe zaś główną nagrodą było sfabularyzowanie zwycięskiego 
scenariusza przez profesjonalne studio nagrań ,,Mania Studio" z Koluszek i możliwość 
bezpośredniego udziału w jego tworzeniu na planie filmowym. 
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3. ,,Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”  
W ramach tego programu funkcjonariusze KPP Łódź – Wschód przeprowadzili, głównie 
w placówkach edukacyjnych, 27 spotkań (udział wzięło łącznie 996 uczniów) oraz  różnego rodzaju 
akcje prewencyjne mające na celu wypracowanie u uczniów ,,pozytywnych postaw”. Przykładowe 
akcje to:  

− „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, 
− „Bezpieczne Wakacje”, 
− „Bezpieczne Ferie”, 
− „Mikołaj na drodze” (drogi powiatowe i gminne oraz placówki edukacyjne na terenie 

Powiatu), 
− „Choinka”, 
− „Piknik rodzinny” (impreza plenerowa na osiedlu ,,Zieleń” w Koluszkach, Przedszkole 

nr 1 Koluszki), 
− „Pożegnanie lata”. 

W tej ostatniej imprezie plenerowej wzięli udział policjanci z Komisariatu Policji w Tuszynie, 
członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Żeromina wraz z osobami związanymi ze stajnią „Groteska", 
dziećmi mieszkającymi w Żerominie i dziećmi zaproszonymi z Domu Małego Dziecka 
w Piotrkowie Trybunalskim.  
 

4. ,,Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem 
bezpieczniej"  

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji (Oficer Prasowy, Zespół ds. Nieletnich i Patologii”) KPP 
Łódź – Wschód prowadzili prelekcje o tematyce dotyczącej odpowiedzialności prawno-karnej 
w oparciu o Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich skierowane do młodzieży gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej. Łącznie przeprowadzono 12 spotkań, w których udział wzięło 330 osób.  
 

5. „Profilaktyka a Ty” – „PaT” 
„Pat” to ogólnopolski program prowadzony przez Komendę Główną Policji przy wsparciu 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach ,,Rządowego programu ograniczania przestępczości 
i aspołecznych zachowań - Razem Bezpieczniej” oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach 
Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. W Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki 
1 czerwca 2015 roku, na terenie KPP Łódź Wschód udział wzięło 840 uczniów. Biorąc udział w tej 
akcji uczestnicy deklarowali, że ich serca są wolne od uzależnień, przemocy i obojętności 
na drugiego człowieka, że są piękne i zdrowe oraz że nie jest im obojętne zdrowie fizyczne 
i społeczne, że są silni i pomocni innym. Akcja ta ma na celu łączyć pokolenia, ludzi, którzy mogą 
różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież 
przed uzależnieniami i przemocą. Wyrazem tej idei był wspólny gest ,,Zrywu wolnych serc” 
wykonywany przez wszystkich uczestników spotkania, bez względu na wiek, płeć, sprawność 
fizyczną czy umysłową polegający na wybijaniu przez 60 sekund prawą dłonią  na klatce 
piersiowej, w miejscu gdzie znajduje się serce, jego rytmu.  

 
Ponadto organizowane były konkursy i akcje popularyzujące poprawę stanu i poczucia 

bezpieczeństwa wśród odbiorców, głównie dzieci i młodzieży, ale także i dorosłych: rodziców, 
opiekunów i wychowawców, jak na przykład: 

− X edycja „Konkursu sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie” w ramach 
programu prewencyjnego „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa” oraz „Turniej 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” 

W ramach eliminacji do ww. konkursu zorganizowano także Kampanię Społeczną Kibicuj 
Bezpiecznie”, w której udział wzięło łącznie 80 osób.  
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Nadmienić także należy, że drużyny Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 1 reprezentowały 
województwo łódzkie w finale XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym”, który rozegrany był w dniach od 8 do 12 czerwca 2015 roku we Włoszczowie, 
w województwie świętokrzyskim. Pięciodniowe zmagania, potwierdziły przynależność 
obu koluszkowskich „Jedynek” do ścisłej krajowej czołówki BRD, Drużyny zdobyły razem 
5 medali – 3 złote, srebrny i brązowy, bezapelacyjnie dominując całe rozgrywki. 
 
 W roku 2015 przeprowadzono dwa nowe, niżej wymienione przedsięwzięcia skierowane 
do młodzieży gimnazjalnej i seniorów z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Były to: 

1. I edycja Powiatowego Konkursu ,,Edukacja dla bezpieczeństwa – Pierwsza pomoc 
Organizatorami konkursu – turnieju byli: Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
oraz Publiczne Gimnazjum w Wiśniowej Górze, w murach którego 20 marca 2015 roku odbyło się 
to nowe przedsięwzięcie. Patronat nad konkursem sprawowali: Starosta Łódzki Wschodni, 
burmistrzowie oraz wójtowie gmin Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Głównym celem konkursu 
było sprawdzenie wśród młodzieży wiadomości i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej, doskonalenie związanych z tym umiejętności, a także integracja 
środowisk lokalnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa Konkurs skierowany był do uczniów klas 
trzecich szkół gimnazjalnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Do udziału w turnieju zgłosiły się 
czteroosobowe drużyny z następujących szkół:  

− Gimnazjum Nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach,  
− Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego, 
− Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Gałkowie Dużym, 
− Gimnazjum Nr 1 im. Józefa Domowicza w Tuszynie, 
− Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie, 
− Gimnazjum w Kurowicach im. Św. Jadwigi Królowej Polski, 
− Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, 
− Gimnazjum im. Stanisława Władysława Reymonta w Wiączyniu Dolnym, 
− Gimnazjum w Wiśniowej Górze. 
 
2. Akcja prewencyjna pod nazwą „Bezpieczny Senior” 

Powyższa akcja prewencyjna odbyła się w czasie dwudniowych targów ,,Super Senior” trwających 
przez weekend 25 i 26 kwietnia 2015 roku. Głównym przesłaniem akcji było propagowanie 
zachowań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa osób w wieku senioralnym. W tym celu 
funkcjonariusze zgodnie z wcześniej przygotowaną i rozpowszechnioną agendą, w każdym dniu 
targów prowadzili ze specjalnie przygotowanej sceny na terenie hali Ptak Expo w Rzgowie, 
przemówienia w formie tzw. „pigułki” poruszając hasłowo między innymi tematykę związaną 
z działaniami oszustów dokonujących wyłudzeń pieniędzy od osób w podeszłym wieku metodą 
potocznie nazywaną „na wnuczka”. Przestrzegano również przed innymi działaniami oszustów 
oraz informowano o sposobie zapobiegania takim sytuacjom. W trakcie wystąpień na scenie 
poruszona została również tematyka związana z fałszowaniem korespondencji a w szczególności 
rachunków za media jak również ta związana z uczestnictwem osób w wieku 50+ w ruchu 
drogowym zarówno zmotoryzowanym, rowerowym jak i pieszym. Dodatkowo na specjalnie 
przygotowanym stoisku policjanci prowadzili agitacje innych akcji prewencyjnych 
i informacyjnych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez prezentację specjalnie 
przygotowanych plakatów i rozdawanie ulotek. Policjanci propagowali przesłania takich kampanii 
jak:  

− „Zadbaj o swoje bezpieczeństwo – Wspólne Osiedla”,  
− „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”,  
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− „Dokumenty Zastrzeżone”  
− „Nie daj się nabrać”, 
− „Sprawdź zanim podpiszesz",  
− „Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny”, 
− „Bezpieczne zakupy”.  

Łącznie w akcji wzięło udział około 2 000 osób, którym funkcjonariusze z KPP Łódź Wschód 
wręczali upominki w postaci elementów odblaskowych i ulotek uświadamiających seniorom 
jak należy postępować by nie paść ofiarą oszustów, ostrzegających przed konsekwencjami 
kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu oraz jak uczestniczyć w ruchu drogowym 
by nie paść ofiarą wypadku komunikacyjnego.  
 

W 2015 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej prowadziła pokazy 
sprzętu, wyjazdu alarmowego oraz działań ratowniczo – gaśniczych, propagowała wiedzę z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej, prowadziła pogadanki i spotkania edukacyjne oraz ćwiczenia 
ewakuacyjne. Oprócz walorów merytorycznych, działanie te promowały bezpieczeństwo 
oraz sprzyjały integracji ze społecznością lokalną 

I. Pokazy sprzętu, wyjazdu alarmowego oraz działań ratowniczo-gaśniczych 
1. W roku 2015 do akcji w „Otwarte Dni Strażaków Ratowników” włączyła się Komenda 

Powiatowa Policji W ramach akcji strażnicę odwiedziły dzieci i młodzież w wieku 
przedszkolnym, szkolnym, w tym dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno  
– Wychowawczego. Podczas spotkań przeprowadzono pokaz wyjazdu alarmowego 
oraz działań ratowniczo-gaśniczych, zaprezentowano sprzęt, strażnicę oraz izbę tradycji. 
Uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zapoznano z podstawowymi 
pojęciami z zakresu pożarnictwa oraz zasadami rekrutacji do PSP, zarówno do szkół 
pożarniczych jak i do służby przygotowawczej.  

 
2. W maju i czerwcu 2015 r, na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Koluszkach oraz w czasie wakacji na stadionie Komendy odbyły się pokazy sprzętu 
pożarniczego oraz ćwiczenia z wykorzystaniem toru CTIF. Łącznie w tych spotkaniach 
wzięło udział 225 osób, a w prezentacji strażnicy 512 dzieci wraz z opiekunami. 

Podczas tych spotkań przeprowadzono m.in. pokaz wyjazdu alarmowego, działania  
ratowniczo-gaśnicze, zaprezentowano sprzęt, strażnicę i izbę tradycji. Dla przedszkolaków 
przeprowadzono również zajęcia sportowe z wykorzystaniem elementów pożarniczego toru 
przeszkód MDP (Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych), natomiast licealistów zapoznano 
z podstawowymi pojęciami z zakresu pożarnictwa oraz zasadami rekrutacji do PSP, zarówno 
do szkół pożarniczych jak i do służby przygotowawczej. W prezentacji strażnicy uczestniczyły 
dzieci z: Przedszkola z Gałkowa Dużego, z Różycy, z Przedszkola nr 2 z Koluszek, ze Szkoły 
Podstawowej w Babach, Szkoły Podstawowej nr 1 z Koluszek oraz dzieci z gromady Zuchowej 
„Odkrywcy Nieznanych Lądów” ze Rzgowa Ponadto 28 czerwca 2015 r. na terenie Komendy został 
zorganizowany piknik dla krwiodawców i ich rodzin. 

II.  Propagowanie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

1. W celu rozpropagowania wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej jak i integracji 
ze społecznością lokalną, podczas festynów oraz imprez okolicznościowych 
przeprowadzono pokazy działań ratowniczych. Miały one na celu wykazanie możliwości 
sprzętowych oraz profesjonalizmu strażaków – ratowników. Były to: 

− XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Koluszkach, 
− Targi Ptak Expo 25-26 czerwca 2015 r., 
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− Motopiknik w Rzgowie, 
− Konkurs KPP w Koluszkach "Edukacja dla bezpieczeństwa – pierwsza pomoc". 

2. Strażacy promowali swoje środowisko poprzez udział w akcji honorowego 
krwiodawstwa włączając się po raz kolejny do programu „Ognisty Ratownik – Gorąca 
Krew”. W 2015 roku przeprowadzono 5 akcji poboru krwi, podczas których zebrano 
102 litry krwi. Dzięki temu Komenda ponownie znalazła się wśród laureatów konkursu 
zajmując I miejsce w X edycji programu „Ognisty Ratownik – Gorąca krew”.  

III.  Pogadanki i spotkania edukacyjne 
1. W lutym 2015 przeprowadzono akcję „Bezpieczne Ferie 2015”. Zorganizowano 

spotkania w formie pogadanek, których tematem były bezpieczne zachowania 
w czasie ferii zimowych. W trakcie tych spotkań szczególną uwagę zwrócono 
na niebezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu, szczególnie zabaw 
na dzikich lodowiskach i jazdy na sankach  

 
2. W marcu 2015 roku przygotowano i przeprowadzono w siedzibie Komendy eliminacje 

powiatowe XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej przebiegającego 
pod hasłem„Młodzież zapobiega Pożarom”. W kwietniu 2015 r. odbył się finał 
wojewódzki.   

 
3. W  maju i czerwcu 2015 r. strażacy z Komendy PSP prowadzili zajęcia edukacyjne 

w trzech przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach między innymi 
w: SP Lipiny, SP Bukowiec oraz Gimnazjum nr 2 w Koluszkach. Spotkania z dziećmi 
i młodzieżą były efektem zbliżających się wakacji. Dla dzieci to czas relaksu w domu 
i na świeżym powietrzu, a także odpoczynek od obowiązków szkolnych i nauki. 
Tematem zajęć było przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pożarowego. Przedstawiono 
również zakres działania Państwowej Straży Pożarnej. Uczestnikom zajęć edukacyjnych 
starano się uzmysłowić jak wiele niebezpieczeństw czyha w trakcie zabaw w lesie 
i najbliższym otoczeniu. Omawiano również schematy właściwych zachowań 
w sytuacjach różnego rodzaju zagrożeń. Celem akcji było uświadomienie dzieci 
i młodzieży skutków niebezpiecznych i nieprzemyślanych zachowań podczas zabaw 
wakacyjnych. Apelowano także do rodziców i opiekunów o troskę i zapewnienie 
odpowiedniej opieki nad dziećmi. W spotkaniach ogółem uczestniczyło ponad 400 osób 
w wieku szkolnym i przedszkolnym. 

 
IV.  Ćwiczenia ewakuacyjne 
Funkcjonariusze JRG (Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze) KP PSP Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z/s w Koluszkach uczestniczyli w osiemnastu ćwiczeniach ewakuacyjnych, w czasie których 
ewakuowano 2 679 osób: 

1. Polskie Centrum Handlowe  Ptak S.A. w Rzgowie, ul. Rzemieślnicza 35 – ilość osób 
ewakuowanych 70, 

2. Szpital „Gameta” w Rzgowie ul. Rudzka 34 – ilość osób ewakuowanych 72, 
3. BHS Sprzęt Gospodarstwa Domowego Spółka z o.o. Krajowe centrum Dystrybucji BHS 

Bukowiec ul. Metalowa 3/9 – ilość osób ewakuowanych 38,  
4. Makro Cash and Carry Polska Spółka Akcyjna w Rzgowie ul. Rudzka 40 – ilość osób 

ewakuowanych 73, 
5. Szkoła Podstawowa im  Jana Długosza w Rzgowie ul. Szkolna 3 – ilość osób 

ewakuowanych 342, 
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6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach  ul. Budowlanych 8 – ilość osób 
ewakuowanych 251, 

7. I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach ul. Kościuszki 16 – ilość 
osób ewakuowanych 229, 

8. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II Bedoń Wieś ul. Jarzębinowa – ilość 
osób ewakuowanych 171, 

9. Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym im. Jana Brzechwy w Justynowie – 
ilość osób ewakuowanych 149, 

10. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze ul. Tuszyńska 32 – 
ilość osób ewakuowanych 367, 

11. Gimnazjum im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze – ilość osób ewakuowanych 250, 
12. Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie ul. Szkolna 3 – ilość osób 

ewakuowanych 181, 
13. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzgowie ul. Szkolna 5 – ilość osób 

ewakuowanych 20, 
14. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach ul. Wigury 2 – ilość osób 

ewakuowanych 43, 
15. Gimnazjum im. Władysława Reymonta w Wiączyniu Dolnym 18 – ilość osób 

ewakuowanych 207, 
16. Szkoła Podstawowa w Długiem gmina Koluszki – ilość osób ewakuowanych 112, 
17. Passage Cosmetics Laboratory Gałków Duży ul. Główna 1 – ilość osób 

ewakuowanych 59, 
18. Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego z/s w Koluszkach  

ul. 11  - go listopada 62F – ilość osób ewakuowanych 45. 
 

Zadanie 
II.1.2 

Zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich Szkoły, Policja 

 
 Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w toku 
działań ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, a w szczególności mających na celu zapobieganie przestępczości i demoralizacji 
nieletnich, w 2015 roku ujawnili: 

− 26 nieletnich pod wpływem alkoholu, 

− 102 nieletnich zagrożonych demoralizacją,  
− skierowali 53 wnioski o wszczęcie postępowania opiekuńczego do Sądów Rejonowych, 

Wydział Rodzinny i Nieletnich,  

− przeprowadzili 47 rozmów profilaktyczno – ostrzegawczych z udziałem nieletnich 
zagrożonych demoralizacją. 

Ponadto, w ramach zwalczania zjawisk patologicznych w 2015 roku do pomieszczeń dla osób 
zatrzymanych w jednostce Komendy Powiatowej Policji Powiatu  Łódzkiego Wschodniego 
doprowadzono w celu wytrzeźwienia łącznie 188 osób dorosłych. 
 

Zadanie 
II.1.3 

Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w miejscach 
publicznych 

Policja 

 
Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach realizacji 

zadania jakim jest ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych, 
do realizacji którego przyczyniają się nota bene podejmowane przez funkcjonariuszy opisane 
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powyżej działania informacyjne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa (zadanie II.1.1) 
jak i zapobiegające przestępczości i demoralizacji nieletnich (II.1.2) czy też wykrywanie i ściganie 
sprawców przestępstw i wykroczeń (II.1.4), w celu zwiększenia bezpieczeństwa na podległym 
ternie podejmowała w 2015 roku działania we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. 
Wymienić tu należy obejmującą teren Powiatu Łódzkiego Wschodniego akcję prewencyjną 
pod nazwą ,,Bądź bezpieczny na drodze” przeprowadzoną 5 listopada 2015 roku przez policjantów 
z Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a zorganizowaną we współpracy 
z Urzędem Miejskim w Koluszkach i Starostwem Powiatowym w Łodzi. Podczas tej akcji, 
policjanci rozdawali rowerzystom oraz pieszym uczestnikom ruchu drogowego kamizelki 
odblaskowe mające na celu poprawę ich widoczność, a co za tym idzie, poprawę bezpieczeństwa 
na drogach. Akcja ta spotkała się z dużą aprobatą mieszkańców naszego Powiatu. Patronat 
medialny nad akcją objęła Telewizja Polska S.A odział w Łodzi. 
Elementy odblaskowe, w tym również te pozyskane od Starosty Łódzkiego Wschodniego, 
wykorzystywane były i przekazywane mieszkańcom Powiatu także w trakcie akcji prewencyjnych 
oraz prelekcji i zajęć edukacyjnych. Uczestnicy tych spotkań po wysłuchaniu przekazywanych 
treści, chętnie przyjmowali przekazywane ,,odblaski”, które w późniejszym okresie wykorzystywali 
podczas poruszania się po nieoświetlonych drogach w porze wieczorowej i nocnej, co bez wątpienia 
wpływało na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.  

Ponadto, w ramach współpracy z organami administracji terenowej ukierunkowanej 
na zwiększenie stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego pomiędzy 
Komendą Powiatową Policji a gminą Koluszki, gminą Tuszyn oraz gminą Andrespol zawarto 
porozumienia w sprawie zorganizowania w 2015 roku służb ponadnormatywnych policjantów 
ze środków finansowych samorządu terytorialnego. Gmina Koluszki przeznaczyła na ten cel 
25 000 zł, gmina Tuszyn 20 000 zł, gmina Andrespol 6 000 zł. Dzięki temu odbyło się 307 służb 
ponadnormatywnych. Funkcjonariusze w ramach służb ponadnormatywnych zabezpieczali także 
imprezy lokalne organizowane przez władze poszczególnych gmin.  

Bezpieczeństwo w miejscach publicznych zapewnione było również poprzez bieżący 
monitoring. W rejony najbardziej zagrożone na bieżąco kierowane były służby prewencyjne.  

Także w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Komenda Powiatowa 
Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 roku otrzymała wsparcie rzeczowo-finansowe 
od poszczególnych gmin na zakup sprzętu i wyposażenia Wykorzystanie sprzętu w służbie 
w znacznym stopniu przyczyniło się do poprawy jakości wykonywanych zadań statutowych policji, 
tak więc: 
Gmina Koluszki: 

1. użyczyła sprzętu w postaci : tablicy magnetycznej flipchart, lokalizatora GPS, aparatu 
fotograficznego NIKON D3200 wraz z obiektywem, dwóch testerów trzeźwości 
Alcoblow na łączną kwotę 5 500zł; 

 
2. zawarła porozumienie w sprawie współfinansowania wydatków związanych z zakupem 

samochodu osobowego w wersji oznakowanej w kwocie 30 627,19 zł. 
 
Gmina Tuszyn zawarła porozumienie w sprawie współfinansowania wydatków związanych 
z zakupem pojazdu nieoznakowanego w kwocie 17 000 zł  
Gmina Rzgów kontynuowała porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dwóch 
dodatkowych etatów policyjnych (koszt utrzymania 1 etatu w skali roku to kwota ok. 65 000 zł). 
Gmina Andrespol kontynuowała porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania trzech 
dodatkowych etatów policyjnych (koszt utrzymania 1 etatu w skali roku to kwota ok. 65 000 zł). 
Powiat Łódzki Wschodni zawarł porozumienie w sprawie współfinansowania wydatków 
związanych z zakupem pojazdu nieoznakowanego w kwocie 3 000 zł (środki połączone z środkami 
zapewnionymi przez Gminą Tuszyn).  
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W celu wzmocnienia służby prewencyjnej na terenie działania Komendy Powiatowej Policji 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi kierował 
funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji do pełnienia służby na terenie podległym KPP. 
W większości służby te kierowane były w rejony podległe Komisariatom Policji w Rzgowie 
i Tuszynie. 

Mając na względzie bezpieczeństwo na obszarach kolejowych oraz realizację zadań 
jakie wynikają z planu zabezpieczenia tych obszarów na terenie działania Komendy Powiatowej 
Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 roku kontynuowano współpracę z SOK (Strażą 
Ochrony Kolei) w Koluszkach. Opiera się ona na zapewnieniu bezpieczeństwa w środkach 
komunikacji publicznej, gdzie odbywają się łączone patrole rajdujące w pociągach. Działania 
te mają na celu poprawę bezpieczeństwa w pociągach, przeciwdziałanie kradzieżom kieszonkowym 
oraz mienia kolejowego. Wspólne działania prowadzono również na terenach kolejowych 
(na dworcach, bocznicach itp.) i zmierzały one do wykrycia przypadków łamania prawa. W roku 
2015 kontynuowano wspólne działania operacyjno-prewencyjne mające na celu wyeliminowanie 
procederów kradzieży paliwa z wagonów typu cysterna na stacji Koluszki.  

Ponadto, KPP Powiatu Łódzkiego Wschodniego współpracowała ze Strażą Miejską 
funkcjonującą na Komisariacie Policji w Tuszynie przy  Urzędzie Miasta. Współpraca 
z funkcjonariuszami SM odbywała się poprzez wymianę informacji o zagrożeniach, wspólne 
planowanie służby oraz koordynację służby w terenie 

 
Powiat Łódzki Wschodni w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego określonego w „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości 
oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2013 – 2017 dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego” dofinansował zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej 
Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach. Realizacji dofinansowania powyższego 
zakupu dokonano na podstawie Porozumienie Nr 138/2015 z Komendą Wojewódzką Policji 
w Łodzi, które stanowiło podstawę do wszczęcia procedury zamówienia wspólnego pojazdów 
służbowych policji, a po wyłonieniu w drodze przetargu wykonawcy zamówienia, przekazania 
środków finansowych na konto Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Łodzi. 
Rzeczowa realizacja zadania inwestycyjnego nastąpiła 14 grudnia 2015 r., tj. w chwili przekazania 
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie 
samochodu służbowego marki HYUNDAI model i20NEW, który został odebrany przez Komendę 
Powiatową Policji w Koluszkach 29 grudnia 2015 r. Finansowe rozliczenie zadania 
inwestycyjnego, zgodnie z Porozumieniem Nr 138/2015 nastąpiło 15 grudnia 2015 r. 
Wydatku w kwocie 3 000,00 zł dokonano na podstawie Porozumienia Nr 138/2015 zawartego 
5 sierpnia 2015 r. z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi w ramach § 6170 działu  
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75495 – Pozostała 
działalność. 
 

Zadanie 
II.1.4 

Wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń Policja 

 
Wykonując statutowe działania policji a jednocześnie realizując założenia celów 

strategicznych i operacyjnych ,,Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata  
2015 – 2020” w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. w Komendzie Powiatowej Policji 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz podległych komisariatach wszczęto 1 165 postępowań 
przygotowawczych, w tym:  

− w Koluszkach – 580 postępowań,  
− KP Tuszyn – 253,  
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− KP Rzgów – 332.  
Dynamika w tym zakresie wyniosła 93,95%. 

Stwierdzono 871 przestępstw, z czego 427 odnotowano na terenie podległym  
KPP w Koluszkach, 250 na terenie KP Tuszyn, a pozostałych 294 przestępstw na terenie  
KP Rzgów. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego 2014 roku nastąpił spadek 
stwierdzonych przestępstw o 125 i wskaźnik dynamiki przestępstw stwierdzonych  
wyniósł 88,59 %. 
W poszczególnych kategoriach dynamika przestępstw stwierdzonych na terenie Powiatu 
przedstawiała się następująco:  

 
kradzież rzeczy cudzej 90,91% 

kradzież z włamaniem 100% 

rozbój 87,5% 

zabójstwa 0% 

bójka i pobicie 280% 

uszkodzenie mienia 109,09% 

kradzież pojazdu 89,47% 

 
Charakterystyka przestępczości narkotykowej 
Wykrywalność przestępstw narkotykowych w 2015 roku na terenie działania Komendy 

Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego ukształtowała się na poziomie 89,13% 
i spadła o 6,58% w porównaniu do roku ubiegłego. W omawianym okresie wszczęto 
26 postępowań przygotowawczych, w ramach których wykryto 41 czynów narkotykowych. 
Z danych statystycznych wynika, że w 2015 roku stwierdzono 24 czyny narkotykowe mniej 
niż w analogicznym okresie roku 2014. 

W ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych dotyczących ujawnionych 
przestępstw narkotykowych w 2015 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego zabezpieczano narkotyki w postaci: 

− marihuana – 154,21g, 
− amfetamina – 51,11g, 
− mefedron – 180,652g, 
− konopie indyjskie – 92 ztuki. 

W Rzgowie zlikwidowano uprawy 63 sztuk konopi indyjskich, w Kruszowie – 29 sztuk. 
W dniu 25.09.2015 roku funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego dokonali przeszukania 
mieszkania w Pabianicach, którego właściciel na terenie podległym KPP Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego dokonywał sprzedaży środków odurzających. W trakcie przeszukania 
funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli susz roślinny w postaci marihuany o wadze 21,37g.  
W dniu 7.10.2015 roku podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych w Rzgowie 
funkcjonariusze KPP Powiatu Łódzkiego Wschodniego ujawnili i zabezpieczyli susz roślinny 
marihuany o wadze 28,66g. Sprawę prowadził Komisariat Policji w Rzgowie. W sprawie 
skierowano akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Pabianicach. 

Ponadto, Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
ponad 130 policjantów oraz kilkudziesięciu pracowników korpusu cywilnego, każdego dnia 
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wkładało wiele pracy i wysiłku w to, by standardy oferowane interesantom spełniały najwyższe 
normy.  
W tym celu przy rozbudowie budynku komendy powiatowej mającej siedzibę w Koluszkach, 
Komendant Powiatowy Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjął decyzję o stworzeniu 
pomieszczeń umożliwiających przesłuchiwanie małoletnich będących świadkami lub ofiarami 
przestępstw. W pomieszczeniach tych, miały by się odbywać czynności procesowe na potrzeby 
postępowania karnego prowadzone między innymi przez sędziów przy udziale biegłych 
psychologów z osobami, które doświadczyły traumatycznych przeżyć. Zadanie to wymagało 
stworzenia warunków ograniczających do minimum zjawisko wtórnej wiktymizacji.  

Łącznie wydzielono trzy pomieszczenia: tzw. ,,Niebieski Pokój” tj. pokój w którym 
dokonywane będą przesłuchania dzieci, pokój techniczny w którym umieszczono sprzęt rejestrujący 
obraz i dźwięk pochodzący z wnętrza niebieskiego pokoju oraz pomieszczenie przejściowe, 
w którym osoba nieletnia będzie mogła oczekiwać na rozpoczęcie czynności przesłuchania. 
Wyposażenie pokoju zostało dobrane w sposób umożliwiający dowolne konfigurowanie w taki 
sposób, aby w jego wnętrzu komfortowo mogło czuć się zarówno dziecko kilku letnie, 
jak i nastolatek. Po wyposażeniu pokoju został on zgłoszony do certyfikacji, którą dokonują osoby 
wyznaczone przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Są to na ogół sędziowie, psychologowie lub inni 
eksperci - praktycy mający bezpośredni kontakt z małoletnimi w trakcie realizacji procedur 
karnych. Wymienione pomieszczenia pomyślnie przeszły procedurę certyfikacji i uzyskały 
akceptację ekspercką.  
W związku z przygotowaniem wyżej opisanych pomieszczeń, Komendant Powiatowy Policji 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego otrzymał zaproszenie na 12 Ogólnopolską Konferencję ,,Pomoc 
Dzieciom – Ofiarom Przestępstw” organizowaną przy współudziale Ministerstwa Sprawiedliwości, 
Fundacji Dzieci Niczyje oraz Miasta Stołecznego Warszawy. Konferencja ta odbyła się w dniach 
19 i 20 października 2015 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Otworzyła ją sesja 
inauguracyjna prowadzona przez moderatorów jakimi byli Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości RP Jerzy Kozdroń, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, Rzecznik Praw 
Dziecka Marek Michalak, Wiceprezydent m.st. Warszawy Włodzimierz Paszyński oraz Prezeska 
Fundacji Dzieci Niczyje Monika Sajkowska. Po wykładzie inauguracyjnym prowadzonym 
przez światowej sławy eksperta w dziedzinie przesłuchiwania małoletnich świadków 
prof. Thomas’a D. Lyon, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości RP Jerzy Kozdroń. 
wręczył Certyfikaty Przyjaznego Pokoju Przesłuchań. 

Warto zaznaczyć, iż pomimo faktu uruchomienia przez Fundację Dzieci Niczyje 
i Ministerstwo Sprawiedliwości procedury wydawania certyfikatów już w 2008 roku, do końca 
2015 roku podobne certyfikaty otrzymało zaledwie sto kilka instytucji z terenu całego kraju, 
wśród których dominują Sądy Okręgowe i Rejonowe. W województwie łódzkim certyfikat 
otrzymały jedynie Sądy Rejonowe w Łowiczu, Łodzi, Zgierzu, Radomsku, Prokuratura Rejonowa 
w Opocznie oraz Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu. 

Otrzymany certyfikat oprócz potwierdzenia najwyższych standardów, stanowił również 
znaczące wyróżnienie dla osób bezpośrednio zaangażowanych w jego uzyskanie pokazując 
jednocześnie, iż funkcjonariusze policji w swojej codziennej służbie stale pamiętają o maksymie 
łódzkiej policji ,,Służyć ludziom – obowiązek i przywilej”. 
 

Zadanie 
II.1.5 

Skuteczne zarządzanie kryzysowe w sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa publicznego 

Powiat, Policja, 
PSP, OSP 

 
W ramach skutecznego zarządzania kryzysowego w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

publicznego Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeprowadziła 
szereg ćwiczeń sztabowo – dowódczych mających na celu integracją i koordynację działań 
poszczególnych służb ratowniczych i policji. W 2015 roku były to :  
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1. Trening dowódczo – sztabowego na terenie zbiornika wodnego „Kotliny 2025” 
(26 czerwca 2015 roku) 

Głównym założeniem treningu był wypadek samochodu osobowego, który z niewyjaśnionych 
przyczyn zjechał z drogi i wraz z osobami w środku wpadł pod wodę. Dodatkowym utrudnieniem 
była wywrócona łódź, którą płynęło dwóch pozorantów niosących pomoc ofiarom wypadku. 
Funkcjonariusze po przyjeździe na miejsce ćwiczeń przystąpili do realizacji szeregu zadań: 
zabezpieczenia miejsca zdarzenia, ułatwienia przyjazdu i odjazdu innym służbom ratowniczym, 
dążenia do ustalenia faktów przebiegu zdarzenia oraz jego świadków. Zastępy straży pożarnej zaś, 
przystąpiły do ewakuacji osób poszkodowanych ze zbiornika „Kotliny” oraz do wyciągnięcia 
z wody zarówno zatopionego pojazdu jak i wywróconej łodzi. Trening ten pozwolił policjantom 
przede wszystkim wypracować metody doskonalące współdziałanie i wzajemną integrację z siłami 
i środkami pozostałych służb ratowniczych, w tym z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, których zadaniem w ramach wspólnego treningu „Kotliny 2015” 
było sprawdzenie możliwości taktycznych zastępów KSRG (Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego) podczas działań związanych z ratownictwem wodnym. 
 

2. Ćwiczenia dowódczo sztabowe pod kryptonimem ,,Baza Paliw 2015” 
(18 września 2015 roku) 

Podstawowym tematem ww. ćwiczenia była: reakcja Służby Dyżurnej na Powiatowym Stanowisku 
Kierowania Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego na informację 
o sytuacji kryzysowej oraz wykonanie prawidłowych działań przez wydzielone siły i środki 
ze stanu Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego na miejscu zaistnienia 
sytuacji kryzysowej. Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu : 

− wykonywanie postawionych działań, aż do osiągnięcia pożądanego stopnia 
ich opanowania, dotyczących: zbierania, studiowania i analizowania danych, kalkulacji 
i sposobów użycia sił, współdziałania i zabezpieczenia działań, 

− doskonalenie umiejętności kadry w dziedzinie organizacji i prowadzenia działań 
oraz zgrywanie działalności zespołu w toku wykonywania zadań, 

− sprawdzenie stopnia przygotowania do pracy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, 
− sprawdzenia przyjętych procedur postępowania, obiegu i wymiany informacji z innymi 

służbami oraz realizację ustawowych zadań podczas działań. 
 

3. Trening dowódczo sztabowy (18.09.2015 r.) 
Symulację treningu przeprowadzono na Powiatowym Stanowisku Kierowania KPP w Koluszkach 
oraz z wydzielonymi siłami i środkami na terenie Bazy Paliw w Koluszkach przy ul. Naftowej. 
Uczestnikami treningu byli: Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji, wyznaczeni funkcjonariusze 
Wydziału Prewencji KPP Koluszki, w tym służby dyżurnej. 
Trening został przeprowadzony w kilku etapach, w których osoby uczestniczące, w określonym 
czasie wypracowywały metody niezbędne do realizacji przedstawionych zadań. Z przebiegu 
treningu zostało sporządzone sprawozdanie i przedłożone Komendantowi Powiatowemu Policji 
Powiatu Łódzkiego wschodniego. 
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A. PRZEBIEG ĆWICZENIA 
 

L.p. Czas 
astronomiczny 

Czas 
operacyjny 

Zagadnienia szkoleniowe 

1 10:00 – 10:30 00:00 
00:30 

Odprawa z uczestnikami 
ćwiczenia – omówienie 

zagadnień 
2 10:30 – 11:00 00:30 

01:00 
Sytuacje Kryzysowe  

• Pożar zbiornika z 
paliwem. 

• Wyciek paliwa z 
cysterny. 

  
3 11:00 – 13:00 02:00 

03:00 
Realizacja - Straż Pożarna   

• Ewakuacji osób 
poszkodowanych, 
gaszenie zbiornika, 
likwidacja wycieku 
paliwa. 
Realizacja - Policja  

• Zabezpieczanie miejsca 
zdarzenia, kierowanie 
ruchem 
drogowym,dążenie do 
ustalenia faktów. 

 
3 13:00 – 13:30 00:30 

03:30 
ZAKO ŃCZENIE 
ĆWICZE Ń 

 
4. Ćwiczeniach dowódczo-sztabowe pod kryptonimem ,,RADIACJA 2015” 

(17.11.2016 roku)  
Celem ww. określonych ćwiczeń było podniesienia umiejętności związanych ze skutecznym 
zarządzaniem kryzysowym w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w którym brali 
udział funkcjonariusze KPP Łódź – Wschód, w tym Oficerowie Dyżurni z Powiatowego 
Stanowiska Kierowania.  
Główne założenia i przebieg ćwiczeń były następujące: około godz. 600 Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Łodzi, poinformowało oficera Dyżurnego Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Łodzi o uruchomieniu w związku z zagrożeniem radiacyjnym dystrybucji preparatu 
stabilnego jodu na terenie województwa łódzkiego, na trasie Wąwał – Ujazd – Rokiciny – Brójce – 
Rzgów – Pabianice – Łask – Zduńska Wola – Sieradz – Poddębice.  

Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego po uzyskaniu informacji 
od dyżurnego KWP w Łodzi wystawiła radiowóz na trasie przejazdu na granicy z powiatem 
tomaszowskim i udzieliła asysty przejazdu pojazdu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 
z preparatem jodu przez podległy teren. Następnie pojazd ten został przekazany do dalszej asysty 
na teren powiatu pabianickiego. Z przebiegu ćwiczenia sporządzono informację do Sztabu Policji 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 
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 W ramach udoskonalania skutecznego zarządzania kryzysowego Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach przeprowadziła 
szereg ćwiczeń i manewrów. W ćwiczeniach tych, w ramach współpracy udział brały służby: 
Policji, Wojska, Służby Leśne, WOPR, Zespoły Zarządzania Kryzysowego z Urzędów Miast 
i Gmin oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, a także JRG KM PSP w Łodzi i JRG 
KP PSP w Pabianicach.  
 Siły i środki Komendy Powiatowej PSP Powiatu Łódzkiego Wschodniego z/s w Koluszkach 
brały udział w ćwiczeniach na szczeblu wojewódzkim organizowanych 
dla pododdziałów Centralnego Odwodu Operacyjnego (COO). 
 
I Ćwiczenia przeprowadzone przez Komendę Powiatową PSP Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego 
 

1. Ćwiczenia lustracyjne – Delia Cosmetics w Rzgowie.  
Ćwiczenia te miały na celu zapoznanie się z obiektem, systemami technicznych zabezpieczeń ppoż. 
oraz warunkami ewakuacji. 
 

2. Ćwiczenia na akwenie wodnym w Lisowicach – ratownictwo na lodzie.  
Ćwiczenie praktyczne poprzedzone było szkoleniem teoretycznym z obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa ratowników podczas realizacji tego typu działań ratunkowych. Omawiano 
i sprawdzano strukturę pokrywy lodowej oraz jej zachowanie, postępowania podczas udzielania 
kwalifikowanej pomocy osobom poszkodowanym. Na częściowo zamarzniętym akwenie ćwiczono 
różnego rodzaju techniki ratownicze. Podczas ćwiczeń strażacy asekurowani liną wchodzili na lód 
w celu realizacji poszczególnych punktów szkolenia m.in. symulacji ratowania osób z przerębla.  
 

3. Ćwiczenia lustracyjne na obiekcie Onninen w Teolinie.  
 
4. Ćwiczenia na terenie Nadleśnictwa Brzeziny, Leśnictwo Kraszew, Gałków i Zieleń. 

W ćwiczeniu tym doskonalono techniki gaśnicze przy pożarach leśnych (pożar młodnika). 
 

5. Ćwiczenia na obiekcie budynku produkcyjnego w firmie „INTAP” w Bukowcu 
gm. Brójce.  

Celem ćwiczeń było zapoznanie się z obiektem, rozlokowaniem budynków, drogami dojazdowymi 
do obiektu oraz możliwościami wykorzystania istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
 

6. Ćwiczenia na obiekcie Młyn – Zakład Przetwórstwa Zbożowego w Świnach.  
Celem ćwiczeń było zapoznanie się z obiektem, rozlokowaniem budynków, drogami dojazdowymi 
do obiektu oraz możliwościami wykorzystania istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych.  
 

7. Ćwiczenia lustracyjne na obiekcie: Szpital w Tuszynie.  
Ćwiczenia polegały na sprawdzeniu zaopatrzenia wodnego, zapoznaniu się z rozkładem 
pomieszczeń i podziałem na strefy pożarowe oraz możliwościami i sposobami ewakuacji osób 
chorych. 

8. Ćwiczenia lustracyjne na obiekcie: CH PTAK w Rzgowie.  
 

9. Ćwiczenia na obiekcie Bazy Paliw OLLP w Koluszkach.  
Przepełnienie zbiornika, przelanie się benzyny przez obrzeżne otwory wentylacyjne do obudowy 
zbiornika przez 5 min., pożar błyskawiczny, pożar powierzchniowy., (założenia z planu 
wewnętrznego). Celem ćwiczeń było zapoznanie się ze specyfiką zakładu, występującymi 
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tam zagrożeniami pożarowymi i ekologicznymi, sposobom zapobiegania oraz przeciwdziałania 
takim zagrożeniom. 
 

10. Ćwiczenia na obiekcie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wiśniowej Górze. 
W założeniu do ćwiczeń przyjęto pożar w pomieszczeniu dydaktycznym w budynku Gimnazjum. 
Ćwiczenia te były powiązane z ewakuacją uczniów oraz personelu szkoły. Celem ćwiczeń 
było doskonalenie umiejętności współdziałania podczas akcji ratowniczo-gaśniczych jednostek PSP 
w obiektach użyteczności publicznej z dyrekcją i personelem obiektu szkolnego, zapoznanie się 
z obiektem, drogami dojazdowymi do obiektu oraz możliwościami wykorzystania istniejących 
zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
 

11. Ćwiczenia na obiekcie – Stacja uzdatniania Wody w Kalinku – wyciek roztworu 
chlorynu sodowego.  

Celem ćwiczeń było zapoznanie się ze specyfiką zakładu, występującymi tam zagrożeniami 
pożarowymi i ekologicznymi, sposobom zapobiegania oraz przeciwdziałania takim zagrożeniom. 
 

12. Ćwiczenia lustracyjne na obiekcie zakładu Passage Cosmetics Laboratory w Gałkowie 
Dużym.  

 
13. Ćwiczenia na wojskowych obiektach magazynowych w miejscowości Gałków Mały 

i Regny.  
Celem ćwiczeń praktyczne wykonanie założonego scenariusza oraz zapoznanie się z obiektami, 
rozlokowaniem budynków, drogami dojazdowymi do obiektów. 
 
II.  Ćwiczenia na szczeblu wojewódzkim dla pododdziałów COO 

1. Ćwiczenia „BAZA PALIW 2015”, które odbyły się 18 września 2015 roku na terenie 
OLPP Baza Paliw nr 1 w Koluszkach. Do ćwiczeń zadysponowano zastępy GLBARt 
1/2,5,  GCBA 5/40, SW 3000/110 z pompą M60/8 oraz SCKw, 

 
2. Ćwiczenia „Tomaszów WOO 2015” (Wojewódzki Odwód Operacyjny), 

które odbyły się w dniu 27 października 2015 roku w powiecie tomaszowskim. 
Do ćwiczeń zadysponowano zastęp GCBA 1800/8 z JRG KP PSP w Koluszkach 
oraz zastęp z OSP Rzgów GCBA 4/37 z obsadą. 

 

Zadanie 
II.1.6 

Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Powiecie PSP, OSP 

 

W ramach akcji podnoszenia bezpieczeństwa pożarowego w Powiecie Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z/s w Koluszkach 
uwzględniła poziom wzrostu wykształcenia wśród mieszkańców – ochotników OSP. W celu 
podniesienia ww. wzrostu, KP PSP przeprowadziła szereg szkoleń wśród członków OSP: 
Podstawowe Strażaków Ratowników OSP, Szkolenie Specjalistyczne z zakresu ratownictwa 
Technicznego oraz Szkolenie Dowódców OSP.  
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Ogółem we wszystkich szkoleniach wzięło udział 181 druhów z terenu 6 gmin. 
 

 
Powyższe szkolenia realizowane były z wykorzystaniem nowoczesnej platformy kształcenia  

e – learningowego w ramach realizacji projektu „Wioska internetowa”. Ta forma szkoleń pozwala 
strażakom OSP zdobywać wiedzę w dogodnym dla nich czasie oraz ogranicza liczbę godzin 
wyznaczonych obowiązkowych spotkań. 
 

Cel 
operacyjny 

II.2 
Promocja i ochrona zdrowia  

Zadanie 
II.2.1 

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

JST 
(Powiat,Gminy) 

 
Powiat Łódzki Wschodni promując realizację programów wynikających z Narodowego 

Programu Zdrowia na bieżąco zamieszczał na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Łodzi, w zakładce „Aktualności”, informacje na temat działań podejmowanych 
przez inne podmioty zajmujące się promocją i ochroną zdrowia, w szczególności na temat 
profilaktycznych badań mammograficznych prowadzonych na terenie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego.  

W dniu 23 czerwca 2015 r. Powiat Łódzki Wschodni, wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem 
Koordynującym Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi przy Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, zorganizował dla mieszkańców Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego spotkanie informacyjno - edukacyjne na temat profilaktyki raka piersi. 
Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniowej Górze. Prowadzący spotkanie 
lekarz onkolog omówił problematykę chorób nowotworowych (ze szczególnym uwzględnieniem 
nowotworu piersi) oraz udzielał indywidualnych porad. W spotkaniu udział wziął również dietetyk, 
który udzielał indywidualnych porad w zakresie prawidłowego żywienia oraz badał poziom tkanki 
tłuszczowej i ustalał wskaźnik BMI (Body Mass Index). 

Lp Rodzaj Kursu Ilość 

kursów 

Ilość absolwentów w gminach 

A
n

d
re

sp
ol

 

B
ró

jc
e 
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o

lu
sz

ki
 

N
o

w
o

so
ln

a 

R
zg

ó
w

 

T
u

sz
yn

 Razem 

1. Szkolenie podstawowe 
strażaków ratowników OSP 

2 5 18 13 10 5 6 57 

2. Szkolenie z zakresu 
ratownictwa technicznego 

1 5 1 19 5 5 3 38 

3. Szkolenie Dowódców 1 0 3 5 0 1 3 12 

4. Szkolenie z zakresu 
kierowania ruchem 

2 5 17 13 10 4 6 55 

5. Szkolenie w komorze 
dymowej i rozgorzeniowej 

1 14 0 0 0 5 0 19 
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 W dniu 15 września 2015 r. Powiat Łódzki Wschodni, wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem 
Koordynującym Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy 
w województwie łódzkim, zorganizował konferencję pt. „Jak uefektywnić profilaktykę raka szyjki 
macicy i raka piersi”. Konferencję zorganizowano dla przedstawicieli świadczeniodawców z terenu 
Powiatu reprezentujących placówki Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej. Wiodącym tematem było podniesienie poziomu profilaktyki cytologicznej 
i mammograficznej w Powiecie Łódzkim Wschodnim. 
 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna prowadziła na terenie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego liczne akcje informacyjne wpisujące się w promowanie realizacji 
programów wynikających z Narodowego Programu Zdrowia. Działania te nie wymagały nakładów 
finansowych i kierowane były do lokalnej społeczności, dzieci i młodzieży oraz ich rodziców 
i opiekunów.  

Obejmowały one trzy zakresy tematyczne tj. ograniczenie zdrowotnych następstw palenia 
tytoniu, kształtowanie postaw i zachowań zdrowotnych odnoszących się do prawidłowego żywienia 
i aktywności fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniu od środków psychoaktywnych. 
Zrealizowane w 2015  działania, ich rodzaj i zakres osób nimi objętych przedstawiały się 
następująco: 

1. Realizacja zadań wynikających z Programu Ograniczenia Zdrowotnych następstw 
Palenia Tytoniu: 

− akcja prozdrowotna (informacyjno – edukacyjna skierowana do lokalnej społeczności 
(200 osób), 

− ekspozycja wizualna, adresowana do lokalnej społeczności, w której uczestniczyło 
200 osób, 

− rozdawnictwo materiałów oświatowo – zdrowotnych wśród lokalnej społeczności 
i uczniów szkół (790 osób), 

− wizytacje do realizowanych programów skierowanych do dzieci i młodzieży „Nie pal 
przy mnie proszę” i „Czyste powietrze wokół nas”, w których wzięło udział 
561 przedstawicieli grupy docelowej. 

 
2. Realizacja zadań w zakresie kształtowania postaw i zachowań zdrowotnych dotyczących 

prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej skierowany do dzieci i młodzieży: 
− trzy ekspozycje wizualne (500 uczestników), 

−  trzy akcje rozprowadzenia materiałów oświatowo – zdrowotnych (330 uczestników), 
− trzy wizytacje do realizowanego programu „Trzymaj formę”, którym objęto 

950 dzieci. 
 

3. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od środków 
psychoaktywnych: 

− akcja prozdrowotna (informacyjno – edukacyjna), kampania społeczna i debata 
społeczna skierowana do lokalnej społeczności (działania objęły łącznie 1 380 osób), 

− dwie ekspozycje wizualne adresowane do lokalnej społeczności (80 osób), 
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− wizytacje do realizowanych programów: „Dopalaczom mówimy STOP” (kampania 
wojewódzka) oraz „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu 
od alkoholu, tytoniu i innych środków psychotropowych”. 

 
4. Edukacja dzieci i młodzieży przebywających placówkach wypoczynku letniego 

i zimowego: 
− akcja prozdrowotna (informacyjno – edukacyjna w formie kursu – 120 uczestników), 

− ekspozycja wizualna (100 uczestników), 
− dwie pogadanki (100 uczestników) 

− rozdawanie materiałów oświatowo – zdrowotnych rodzicom i opiekunom dzieci 
(150 osób). 

 
 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach w celu 
promowania realizacji programów wynikających z Narodowego Programu Zdrowia zorganizowało 
w 2015 roku dla uczniów: 

− pogadanki na lekcjach biologii i geografii na temat zdrowia,  

− prelekcję prowadzoną przez specjalistę z Ośrodka Dawców Szpiku i Stacji 
Krwiodawstwa z Łodzi , 

− akcję krwiodawstwa i oddawania krwi dla banku dawców szpiku.  
 

Cel 
operacyjny 

II.3 
Wzmocnienie polityki prorodzinnej  

Zadanie 
II.3.1 

Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania  Powiat, PCPR 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Na terenie Powiatu nie funkcjonują placówki opiekuńczo – wychowawcze, zwiększyła się 

natomiast liczba rodzinnych form opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki i wychowania. 
W 2015 r. pięciu usamodzielniającym się wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo 

– wychowawcze pochodzącym z Powiatu Łódzkiego Wschodniego przyznano świadczenie 
pieniężne z tytułu kontynuacji nauki w wysokości 15 929,20 zł. 

Wydatki Powiatu poniesione za umieszczenie 11 dzieci pochodzących z terenu Powiatu 
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego powiatu wynosiły 492 604,43 zł., 
przy czym Powiat otrzymał dochody z gmin pochodzenia dziecka umieszczonego 
w instytucjonalnej pieczy zastępczej w wysokości 39 209,37 zł. 

Poza tym w grudniu 2015 roku Powiat otrzymał dochody z tytułu wpłaty rodzica za pobyt 
dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej w wysokości 90% wpłaty, tj. kwotę 525,60 zł.  

Plan – rodziny wynosił kwotę 2 718 466,00 zł, wykonanie 2 717 087,87 zł. W wydatkach 
ogółem zawarto kwotę 43.500,00 zł pozyskaną w ramach dotacji z Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego na realizację „Resortowego programu – asystent rodziny i koordynator rodzinnej 
pieczy zastępczej w roku 2015”, którą wykorzystano na częściową refundację wynagrodzeń 
zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.  

Id: 4D735B8F-A8E9-4525-88EA-8033188A398B. Podpisany



 37

Ogółem na świadczenia na rzecz osób fizycznych będących rodzicami zastępczymi 
przeznaczona była kwota 1 690 937,87 zł, która pokryła wydatki na: 

− bieżące świadczenia na utrzymanie w rodzinnej pieczy zastępczej – 1 478 915,55 zł., 

− jednorazowe świadczenie w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej  
– 34 800,00 zł, 

− pomoc losowa – 9 430,00 zł, 

− wypoczynek letni – 12 000,00 zł, 
− świadczenie na utrzymanie domu jednorodzinnego dla rodzinnego domu dziecka  

– 12 423,39 zł, 
− świadczenie na utrzymanie domu jednorodzinnego rodzin zastępczych zawodowych  

– 16 257,32 zł, 

− środki finansowe na nieprzewidziane koszty funkcjonowania rodzinnego domu dziecka 
– 1 600,00 zł, 

− świadczenie na pokrycie kosztów niezbędnego remontu domu jednorodzinnego 
dla rodziny zastępczej zawodowej – 2 000,00 zł, 

− świadczenia przeznaczone dla 24 wychowanków na usamodzielnienie, pomoc rzeczową 
i kontynuację nauki – 123 511,61 zł. 

W sprawie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych Powiat pochodzenia dziecka 
zawiera stosowne porozumienia i płaci Powiatowi, na terenie którego mieszka rodzina zastępcza, 
kwoty na opiekę i wychowanie dzieci określone w art. 192 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. 

Dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów opieki i wychowania 24 dzieci pochodzących 
z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 
innych powiatów zostały przekazane w wysokości 291 633,87 zł. 

Z kolei według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. na terenie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w rodzinach zastępczych umieszczonych było 43 dzieci, za które Powiat otrzymywał 
dochody w łącznej kwocie 596 719,85 zł.  

Również za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych gminy pochodzenia pokrywały 
część kosztów opieki wychowania w wysokości zależnej od okresu pobytu w pieczy zastępczej. 
Gminy poniosły wydatki w wysokości 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania dzieci. Z tego tytułu 
Powiat otrzymał łącznie kwotę 194 390,88 zł. 

W Powiecie Łódzkim Wschodnim liczba rodzin zastępczych według stanu na dzień 
31 grudnia 2015 r. wynosiła 96 rodzin.  

W ciągu roku Sądy rodzinne ustanowiły 13 nowych rodzin zastępczych, natomiast 4 rodziny 
zastępcze zostały rozwiązane. Łącznie, w 2015 r., 23 dzieci umieszczono po raz pierwszy 
w rodzinnej pieczy zastępczej. Struktura rodzin zastępczych na dzień 31 grudnia 2015 r. 
przedstawiała się następująco: 

− rodziny zawodowe - 11; liczba dzieci – 33, 

− rodzinny dom dziecka - 1; liczba dzieci – 4, 
− rodziny niezawodowe – 33; liczba dzieci – 41, w tym 7 pełnoletnich, 

− rodziny spokrewnione – 51; liczba dzieci 70, w tym 16 pełnoletnich.  
96 rodzin zastępczych zapewniało opiekę i wychowanie łącznie 148 dzieciom, w tym 105 dzieci 

z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, spośród których 23 pełnoletnich. Poza Powiatem 
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umieszczonych było 35 dzieci (24 w rodzinach zastępczych i 11 w placówkach opiekuńczo 
-wychowawczych. Tak więc, na koniec 2015 roku, pozostawało w pieczy zastępczej 140 dzieci 
pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
 
Zadanie 

II.3.2 
Pomoc rodzinom biologicznym, zastępczym i wychowankom 

usamodzielniającym się  
JST, PCPR 

(Powiat,Gminy) 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Praca z funkcjonującymi rodzinami zastępczymi oraz zapewnienie opieki dzieciom, których 

rodzice są ograniczeni we władzy rodzicielskiej lub jej pozbawieni – w myśl ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej – jest zadaniem Powiatu, w imieniu którego działa organizator 
rodzinnej pieczy zastępczej. 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 63/2011 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 
5 października 2011 r. od dnia 1 stycznia 2012 r. funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 
w Powiecie Łódzkim Wschodnim pełni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Bezpośrednim 
realizatorem zadań związanych z organizacją zastępczych form opieki nad dziećmi pozbawionymi 
opieki i wychowania ze strony rodziców biologicznych jest zespół do spraw pieczy zastępczej 
powołany przez Kierownika PCPR. 

Do zadań zespołu ds. pieczy zastępczej w 2015 roku należało:  
1. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej 

niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka 
W roku 2015 w drodze naboru pozyskano 10 kandydatów (w tym 4 małżeństwa i 2 osoby samotne) 
do pełnienia funkcji rodziny niezawodowej oraz 2 kandydatów (1 małżeństwo) do pełnienia funkcji 
rodziny zawodowej.  
Zgodnie z art. 43 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przed skierowaniem 
kandydatów na szkolenie przygotowujące do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, dokonano 
analizy sytuacji rodzinnej, materialnej i osobistej kandydatów sprawdzając spełnianie takich 
warunków, jak np. brak przeciwwskazań zdrowotnych, brak ograniczeń w wypełnianiu władzy 
rodzicielskiej, niekaralność, posiadanie odpowiednich warunków mieszkaniowych itp. Wszystkie 
zgłaszające się osoby spełniały powyższe wymogi.  
 

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

Spośród przeszkolonych kandydatów 1 rodzina została zakwalifikowana do pełnienia funkcji 
zawodowej rodziny zastępczej, natomiast 6 pozostałych do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny 
zastępczej. 
 

3. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 
W roku 2015 przeszkolonych zostało 7 rodzin (12 osób), które uzyskały świadectwo ukończenia 
szkolenia PRIDE lub RODZINA. W szkoleniu uczestniczyli kandydaci na rodziny zawodowe 
i niezawodowe. 4 rodziny pełniły już funkcję rodzin zastępczych niezawodowych, ponieważ sądy 
powierzyły im opiekę nad dziećmi, mimo, iż nie posiadały wymaganych kwalifikacji. Skierowanie 
na szkolenie było zatem dopełnieniem wymogów ustawowych.  
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Szkolenie prowadzone było przez trenerów z Ośrodka Rodzin Zastępczych TRAD „Szansa” 
w Łodzi, zgodnie z umowami, zawartymi na podstawie art. 43 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomiędzy PCPR w Łodzi a Oddziałem 
Terenowym TRAD w Łodzi.  

 
4. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń 

mających na celu podnoszenie kwalifikacji z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych 
rodzin.  

W okresie sprawozdawczym zorganizowano dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych 
1 szkolenie doskonalące, którego celem było podniesienie kompetencji wychowawczych 
zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych. Tematyka szkolenia dotyczyła wpływu historii 
życia dziecka na jego funkcjonowanie w rodzinie zastępczej. 
 

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

W roku 2015 rodziny zastępcze nie zgłaszały potrzeby uzyskania wsparcia ze strony rodzin 
pomocowych. Nawet w czasie urlopów wypoczynkowych zapewniały opiekę nad powierzonymi 
dziećmi wysyłając je na kolonie bądź wyjeżdżały razem zabierając dzieci. Nie zostały też formalnie 
utworzone grupy wsparcia, ale wiele rodzin miało ze sobą kontakt i wymieniło się 
doświadczeniami. Okazję ku temu stanowiły między innymi organizowane dla rodzin zastępczych 
spotkania szkoleniowe.  
 

6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, 
sądami rodzinnymi, kuratorami sądowymi, szkołami, przedszkolami, poradniami 
psychologiczno-pedagogicznymi.  

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

a) diagnozowania sytuacji rodzin biologicznych, w których często występują problemy 
z alkoholem, bezrobocie, przemoc, problemy wychowawcze, niewydolność wychowawcza.  

W przypadku braku możliwości skutecznej pomocy ze strony asystentów rodzin, występowano 
do sądów z wnioskami o ograniczenie (w stosunku do 11 dzieci) lub pozbawienie władzy 
rodzicielskiej (w stosunku do 11 dzieci) poprzez skierowanie dzieci do zastępczych form opieki 
lub adopcji. 
Współpraca z sądami dotyczyła także przekazywania sądom informacji o sytuacji dzieci 
przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, określenia zasadności dalszego pobytu w pieczy 
bądź wskazania możliwości powrotu do rodziny biologicznej oraz przygotowywania opinii 
o kandydatach na rodzinę zastępczą (14 rodzin). W 2015 roku skierowano do sądów rodzinnych 
228 takich informacji; 214 spośród nich zawierały opinię dotyczącą zasadności dalszego pobytu 
dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej. 
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b) podejmowania działań na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin naturalnych 
i ewentualnego powrotu dzieci do domu rodzinnego  

W tym zakresie największą rolę pełnić powinni asystenci rodzinni (pracownicy socjalni) 
w gminach. Ośrodki pomocy społecznej informują o trudnej sytuacji rodzin biologicznych 
najczęściej wtedy, kiedy jedyną formą pomocy dla dzieci jest konieczność zorganizowania opieki 
zastępczej. W takich przypadkach dzieci trafiają zwykle do pogotowia rodzinnego, a następnie sąd 
rodzinny wydaje postanowienie w sprawie dalszej opieki nad nimi. W roku 2015 tylko 2 rodziny 
biologiczne były zainteresowane odzyskaniem władzy rodzicielskiej i powrotem dzieci do domu. 
Postępowania sądowe w obu sprawach są w toku.  

c) umożliwiania rodzinom biologicznym kontaktu z dziećmi przebywającymi w pieczy 
zastępczej.  

Wszystkie chętne rodziny biologiczne miały możliwość kontaktowania się z dziećmi osobiście 
w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej lub w siedzibie PCPR bądź też telefonicznie. 
Systematycznie kontakt z dziećmi utrzymywało 28 rodzin naturalnych. Pozwolenie sądu 
na zabieranie dzieci na weekendy i święta miały 3 rodziny. 

d) poprawy sytuacji szkolnej dzieci . 
W tym zakresie podejmowano współpracę ze szkołami uzyskując informacje o zachowaniu dziecka 
i postępach w nauce, a także wypełnianiu obowiązków opiekuńczo – wychowawczych 
przez rodziców zastępczych. 
Według opinii dyrektorów bądź pedagogów szkolnych dzieci z rodzin zastępczych funkcjonują 
w szkołach na przeciętnym poziomie. Zdarza się jednak, że mają trudności w nauce, wynikające 
głównie z zaniedbań środowiskowych, a czasami z deficytów rozwojowych. Sporadycznie 
też występują problemy wychowawcze. Poza nielicznymi przypadkami współpraca rodzin 
zastępczych i koordynatorów pieczy zastępczej ze szkołami układa się pozytywnie. 

e) wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci i likwidowania zaburzeń zachowania 
wychowanków  

W tym celu współpracowano z rodzinami zastępczymi wskazując im możliwość podjęcia 
współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi bądź pośredniczono w uzyskaniu 
przez rodzinę wsparcia w likwidowania występujących u dziecka zaburzeń (16 przypadków). 
 

7. Zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, 
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego. 

Rodziny zastępcze mają możliwość korzystania z pomocy prawnej. Z konsultacji prawnych 
skorzystało 8 rodzin sprawujących pieczę zastępczą nad dziećmi. 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. dla 5 usamodzielniających się wychowanków 
opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze pochodzących z Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego przyznano świadczenie pieniężne z tytułu kontynuacji nauki w wysokości 
15 929,20 zł. a dla 24 wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą wypłacono 
świadczenie pieniężne na usamodzielnienie, pomoc rzeczową i kontynuację nauki w wysokości 
123 511,61 zł. 
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Zadanie 

II.3.3 
Aktywizacja społeczna rodzin, integracja ze środowiskiem 

lokalnym 
JST, PCPR 

(Powiat,Gminy) 
 

W ramach realizacji zadania odnoszącego się do aktywizacji społecznej rodzin Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie zapewniło współpracę psychologów z rodzinami biologicznymi 
podczas oceny zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej.   
 

Cel 
operacyjny 

II.4 

Zapobieganie dysfunkcjonalności, wykluczeniu społecznemu i 
marginalizacji mieszkańców Powiatu 

 

Zadanie 
II.4.1 

Zabezpieczenie środków materialnych na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb rodzin 

JST 
(Powiat,Gminy) 

 
W roku 2015 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzieliło pomocy obywatelowi 

Kazachstanu posiadającemu status repatrianta. Repatriant wraz z małżonką przebywa obecnie 
w Polsce, na terenie gminy Rzgów. Rodzina repatrianta została objęta pomocą finansową. 
Otrzymała zasiłek pieniężny przeznaczony na pokrycie kosztów przejazdu oraz pomoc 
na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w łącznej wysokości 18 512,52 zł., z czego w roku 2015 
została wypłacona kwota w wysokości 10 000,00 zł a pozostała część środków finansowych 
tj. 8 812,52 zł. zostanie wypłacona, według informacji służb Wojewody, w I kwartale 2016 roku. 

Rodzina korzystała także ze wsparcia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w zakresie kontaktów z urzędami i instytucjami oraz udzielania informacji prawnej.   
 

Zadanie 
II.4.4 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób 
uzależnionych i ich rodzin 

JST  
(Powiat,Gminy,

PCPR) 
 

W ramach realizacji programu pomocy osobom w kryzysie w Powiecie Łódzkim 
Wschodnim działa Punkt Interwencji Kryzysowej, w którym pomocy udzielają specjaliści: 
psycholog, prawnik, pracownik socjalny. W roku 2015 udzielono specjaliści udzielili 220 porad 
podczas spotkań z osobami w kryzysie. Jedyną formą, którą aktualnie realizuje Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest poradnictwo świadczone 
przez Punkt Interwencji Kryzysowej. Pomimo wystąpień do sądów, brak jest danych o sprawcach 
przemocy, w stosunku do których PCPR mógłby zrealizować program. 

 
Cel 

operacyjny 
II.5 

Rozwiązywanie problemów społecznych  

Zadanie 
II.5.1 

Rozwijanie systemu opieki nad osobami niepełnosprawnymi, 
psychicznie chorymi, upośledzonymi, długotrwale chorymi 
oraz starszymi i samotnymi  

JST 
(Powiat,Gminy,

PCPR) 
 

Na terenie Powiatu funkcjonują trzy Domy Pomocy Społecznej oraz Warsztat Terapii 
Zajęciowej: 
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1. Dom Pomocy Społecznej Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach – dla osób 
w podeszłym wieku wraz z placówką dla przewlekle somatycznie chorych 

Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych 
z chorobą Alzheimera przy Stowarzyszeniu Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach przeznaczony jest 
dla 16 osób w podeszłym wieku i 30 osób przewlekle somatycznie chorych. W 2015 r. plan dotacji 
celowej wynosił 21 104,00 zł, którą, wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., przekazano w całości.  

W Domu Pomocy Społecznej wraz z placówką umieszczonych było 41 mieszkańców, 
w tym wg nowych zasad przebywały 24 osoby a na tzw. „starych zasadach” 1 osoba oraz 16 osób 
przebywało w placówce na podstawie umowy cywilno – prawnej: 

− w Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku wg nowych zasad 
przebywało 6 osób, w tym na tzw. „starych zasadach” 1 osoba oraz 7 osób na umowie 
cywilno – prawnej. Koszt utrzymania w 2015 r. wynosił 2 800,00 zł.,  

− w placówce przeznaczonej dla osób przewlekle somatycznie chorych wg stanu 
na koniec 2015 r. na nowych zasadach przebywało 19 osób oraz 9 osób na podstawie 
umowy – cywilno prawnej.  

Koszt utrzymania mieszkańca ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 
w 2015 r. wynosił 2 950,00 zł. 
Dom wraz z placówką spełnia wszystkie standardy określone w art. 55 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
o pomocy społecznej i w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
27 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Posiada wpis stały Wojewody Łódzkiego 
(Decyzja Nr 9014/ 2/3/08 z dnia 24 listopada 2008 r.).  
 

2. Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie  
DPS w Lisowicach posiada 59 miejsc statutowych. Na dzień 31 grudnia 2015 r. umieszczonych 
w nim było 61 mieszkanek, z czego 21 przyjętych na nowych zasadach, a 40 wg tzw. „starych 
zasad”.  
Koszt utrzymania mieszkanki wynosił 2 964,00 zł. 
Plan finansowy jednostki w roku 2015 wynosił 2.079.983,00 zł. Od stycznia do grudnia 2015 r. 
do Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach przekazano kwotę 2 079 983,00 zł. Wydatki wyniosły 
kwotę 2 079 766,34 zł. (zwrot 216,66 zł.). Z dotacji Wojewody na bieżące utrzymanie przekazano 
kwotę 844 507,00 zł, natomiast z dochodów Powiatu kwotę 1 235 476,00 zł, w tym dochody 
z odpłatności mieszkanek stanowiły kwotę 1 012 833,67 zł, a z pozostałych dochodów Powiatu 
kwotę 222 642,33 zł. (wydatkowano kwotę 222.425,67 zł.)  
Na dzień 31 grudnia 2015 r. placówka spełnia standardy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i posiada wpis stały Wojewody Łódzkiego z dnia 14 marca 2011 r. o numerze PS.III.9013/27/2011.  
 

3. Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze dla osób przewlekle psychicznie chorych  
DPS w Wiśniowej Górze posiada 133 miejsca statutowe. Na dzień 31 grudnia 2015 roku 

umieszczonych było 134 mieszkańców, w tym na nowych zasadach 76 osób, a 58 na tzw. „starych 
zasadach”.  
Koszt utrzymania mieszkańca wynosił 2 904,70 zł. 
Plan finansowy jednostki w roku 2015 wynosił 4.468.204,00 zł. Do Domu Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. w całości przekazano tę kwotę. Wydatki 
wyniosły 4 468 192,71 zł. (zwrot 11,29 zł.). Z dotacji Wojewody 1 254 352,00 zł. i z dochodów 
3 213 852,00 zł; w tym z odpłatności mieszkańców kwotę 3 123 924,99 zł, a z pozostałych 
dochodów Powiatu kwotę 89 927,01 zł, (wydatkowano kwotę 89 915,72 zł.)  

Łącznie Powiat z własnych dochodów dofinansował działalność domów w wysokości 
312 341,39 zł.  
W roku 2015 łącznie wpłynęło 50 spraw dotyczących Domów Pomocy Społecznej na terenie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało 27 decyzji 
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umieszczających: 13 decyzji uchylających z powodu zgonu, 2 decyzje uchylające z powodu 
rezygnacji. W przypadku 2 spraw odesłano dokumenty z uwagi na niespełnienie kryteriów 
dotyczących profilu Domu. 6 osób zostało wpisanych na listę osób oczekujących na umieszczenie 
w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.  

 
W Powiecie Łódzkim Wschodnim działa również Warsztat Terapii Zajęciowej 

w Koluszkach. Uczestnikami Warsztatu jest 45 osób niepełnosprawnych (32 osoby z Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, 13 osób z Powiatu Tomaszowskiego). Jednostką prowadzącą Warsztat 
jest Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Koluszkach. 

W 2015 r. plan finansowy Warsztatu Terapii Zajęciowej wynosił 756 000,00 zł, w tym: 
na dofinansowanie działalności ze środków Funduszu przeznaczono kwotę 680 400,00 zł 
a na dofinansowanie działalności Warsztatu ze środków Powiatu 75 600,00 zł tj. 10% kosztów 
rehabilitacji (wykonanie wyniosło 75 600,00 zł) 

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r. w Warsztacie funkcjonowały pracownie: 
− metaloplastyczna, 
− gospodarcza z elementami stolarskimi, 
− ogólnorozwojowa z elementami plastycznymi, 
− krawiecka z elementami rytmiczno - muzycznymi,   
− plastyczna z elementami przystosowania do samodzielnego życia,    
− rękodzieła z elementami gospodarstwa domowego, 
− pracownia plastyczna ze specjalizacją witrażu i innych technik zdobniczych, 
− pracownia muzyczna, 
− pracownia kulinarna. 

W roku 2015 Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach zatrudniał 17 pracowników  
(w tym dwie osoby na zastępstwo) w ramach 12,80 etatu.  
Kwota miesięczna przeznaczona na jednego uczestnika Warsztatu wynosiła 1 400,00 zł. 
 

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,

PCPR) 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło w 2015 roku stałą współpracę 

z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach realizował w 2015 roku 

zadania w ramach programu środowiskowo – antydyskryminacyjnego „Bądźmy razem” kierowany 
do lokalnych społeczności Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz społeczności innych powiatów. 
Zakres działań obejmował: 

1. Przedstawienia o tematyce związanej z integracją osób niepełnosprawnych 
ze środowiskiem.  

Przedstawienia prezentowane były osiemnastokrotnie. Obejrzało je około 600 odbiorców 
(wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół, członkowie lokalnej społeczności Powiatu i spoza 
jego granic). 

2. Prowadzenie warsztatów dla uczniów szkół masowych na temat tolerancji wobec osób 
wykluczonych . 
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W ramach programu „Bądźmy razem” warsztaty przeprowadzone były dwukrotnie 
i uczestniczyło w nich 60 uczniów. 

3. Porady, spotkania i instruktaż specjalistów zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym. 

W ciągu 2015 roku dwunastokrotnie przeprowadzono te działania. Objęły one łącznie grupę 
60 uczestników wywodzących się spośród uczniów niepełnosprawnych uczących się w szkołach 
masowych oraz ich nauczycieli i rodziców. 

4. Szkolenie pt. „Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w placówce 
ogólnodostępnej lub integracyjnej”. 

Szkolenie skierowane było do wychowawców, nauczycieli i pedagogów. Uczestniczyło 
w nim 12 osób. 
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Cel strategiczny III: Rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego 
Podmioty 

odpowiedz. za 
realizację 

Cel 
operacyjny 
III.1 

Dostosowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego do potrzeb 
lokalnego rynku pracy 

 

Zadanie 
III.1.1 

Tworzenie adekwatnej oferty edukacyjnej 
Powiat, 
Szkoły 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie w ramach tworzenia adekwatnej oferty 

edukacyjnej tworzył oddziały liceum ogólnokształcącego z możliwie jak największą ilością 
rozszerzeń programowych, które zadowoliłyby przyszłych uczniów. Rozpoznano także możliwość 
prowadzenia naboru do gimnazjum matematyczno-językowego i liceum dla dorosłych. Do obu tych 
szkół było jednak zbyt mało chętnych.  

Kontynuowano rozpoczętą w roku szkolnym 2014/2015 innowację pedagogiczną 
pn. „Siatkarska kadra czeka”, której celem było uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły 
oraz upowszechnienie piłki siatkowej wśród uczniów szkoły. 

Szkoła kontynuowała realizację zadania pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcących w zgodzie 
z przyrodą” dofinansowanego w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach drugiej edycji V konkursu pn. „Edukacja ekologiczna 
w szkołach i przedszkolach”. Całkowita kwota zadania wyniosła 9 938,13 zł, w tym 8 915,13 zł 
to środki pozyskane z WFOŚiGW, a 1 023,00 zł stanowił wkład własny. Udział w projekcie 
uatrakcyjnił zajęcia prowadzone w szkole i umożliwił młodzieży zdobycie umiejętności 
prowadzenia obserwacji, badań i doświadczeń z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy 
dydaktycznych. 
 

I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
młodzieży stworzyło ofertę edukacyjną zapewniającą szeroki wybór kształcenia w zakresie 
rozszerzonym z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, biologia, 
fizyka, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie i informatyka.  

Ponadto, w 2015 roku organizowało wycieczki przedmiotowe poszerzające wiedzę 
i rozwijające zainteresowania uczniów. Uczniowie uczestniczyli w: 

− zajęciach organizowanych przez uczelnie i placówki naukowe – Piknik naukowy”,  
− spotkaniu na Wydziale Biologii, Geografii, Fizyki UŁ,  

− Wielkiej Lekcji Geografii podczas Festival Explorers w Łodzi.  
Jak co roku w szkole organizowana jest próbna matura ze wszystkich przedmiotów 

oraz standaryzacja zadań we współpracy z Okręgową Komisją Edukacyjną w Łodzi. Szkoła 
organizowała zawody i konkursy także międzyszkolne (np. fotograficzny ,,Moje wspomnienie 
z wakacji” w ramach Wieczoru Gór i Przygody). Uczniowie liceum zakwalifikowali się 
i uczestniczyli w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu regionalnym 
(geograficznych, językowych, biologicznym, polonistycznym, sportowych).  

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach prowadził współpracę 

z Powiatowym Urzędem Pracy w celu stworzenia oferty adekwatnej do potrzeb lokalnego rynku 
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pracy. Szkoła oferuje naukę w Technikum Nr 1 kształcącym w zawodach: technik elektryk, technik 
pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej, technik informatyk oraz naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej przygotowującej 
do wykonywania pracy w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, mechanik monter 
maszyn i urządzeń. ZSZ prowadzi również klasę wielozawodową. 

W styczniu 2015 roku 3 osoby ukończyły kurs kwalifikacyjny w zawodzie technik elektryk 
w klasyfikacji E.7. – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych. 

W  okresie nauki ZSP nr 1 proponował uczniom: 
− bezpłatny kurs prawa jazdy (dla mechaników pojazdów samochodowych kształcących 

się w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej), 
− bezpłatne szkolenia techniczne prowadzone przez przedstawicieli renomowanych firm, 

np.: Schaeffler, Dell, Hella, Bosch, CableTech, 
− atrakcyjne wycieczki do zakładów pracy, m.in. Fiat,  Mercedes, Mahle, Sentech, Schell, 

CityNet, 

− możliwość wykorzystania podczas zajęć nowoczesnego sprzętu, nabycie umiejętności 
obsługi programów komputerowych do projektowania, np. Autocad, 

− współpracę z Uniwersytetem Łódzkim i Politechniką Częstochowską, 

− siłownię szkolną dla gimnazjalistów (zajęcia odbywają się pod kierunkiem nauczycieli 
zatrudnionych w szkole). 

 
Działania prowadzone przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 

obejmują Technikum nr 2 w Koluszkach oraz II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach. 
Technikum kształci w poszukiwanych przez pracodawców zawodach: technik mechatronik, technik 
logistyk i technik teleinformatyk. II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach, z uwagi na trwające 
od lat zainteresowanie młodzieży klasami tzw. „mundurowymi” prowadzi klasę z następującymi 
przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym: język angielski, historia, wiedza 
o społeczeństwie oraz dodatkowo z przedmiotami: elementy działań prewencyjnych, wybrane 
zagadnienia z zakresu kryminalistyki, wstęp do prawoznawstwa (tzw. „policyjno – prawna”). Druga 
propozycja szkoły to klasa tzw. „psychologiczno-socjalna” z przedmiotami w zakresie 
rozszerzonym tj.: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia oraz dodatkowo 
z przedmiotami: psychologia stresu i zdrowia, podstawy pedagogiki, praca socjalna. 

Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi. W 2015 roku Społeczna Akademia Nauk 
w Krakowie obejmowała patronatem klasę policyjno-prawną, a od 15 czerwca 2015 r. szkołę objął 
patronatem Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologii Uniwersytetu Warszawskiego, 
co zapewnia młodzieży udział w wykładach i seminariach oraz możliwość korzystania z zasobów 
biblioteki wydziałowej w ramach czytelni. Szkoła współpracowała również z następującymi 
zakładami pracy: „Indel” Brzeziny, Baza Paliw Płynnych OLPP Koluszki (Operator Logistyczny 
Paliw Płynnych Koluszki), Oninen Centrum Dystrybucji Teolin, Magazyny Ikea w Piotrkowie 
Trybunalskim, SuperDrob Zakłady Drobiarsko – Mięsne S.A. O/Łódź. 
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Zadanie 
III.1.2 

Rozwój bazy dydaktycznej szkół 
Powiat, 
Szkoły 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie w ramach realizacji zadania pn. „Zespół 

Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie w zgodzie z przyrodą” w związku z II edycją konkursu 
pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. szkoła zakupiła sprzęt i pomoce dydaktyczne 
o wartości 4 139,45 zł (Walizka ekobadacza EKOLABBOX, zestaw doświadczalny- Biodegradacja, 
cztery mikroskopy szkolne, mikroskop cyfrowy i projektor). W 2015 roku zakupiono 
także ze środków budżetowych:  

− komputer z oprogramowaniem – 2490 zł, 
− pomoce (wizualizer) i książki (atlasy biologiczne) na kwotę 1140,42 oraz 89 zł, 
− (bieżące naprawy w 2015 r. wyniosły 1 866,98; zakupiono także odkurzacz – 329 zł). 
 
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach zakupiło pomoce 

dydaktyczne do chemii i matematyki. Zakup ten finansowany był z budżetu w kwocie 1 214,00 zł 
oraz darowizny w wysokości 279,00 zł (łącznie 1 493,00 zł). 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach dokonał zakupu materiałów 

i pomocy dydaktycznych: 
− książki – 410,20 zł, 
− prenumerata – 80 zł, 
− materiały wykorzystane podczas egzaminów zawodowych – 639,78 zł, 
− 4 zestawy komputerowe – 7396 zł,  
− części komputerowe – 935,01 zł,  
− drukarka 720,01 zł,  
− projektor – 1600 zł,  
− 2 switche – 1040 zł 
− radioodtwarzacz o wartości 293,97 zł. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach w 2015 roku poszerzył bazę 

dydaktyczną szkoły dokonując zakupów na łączną kwotę w wysokości 28 470,83 zł, na którą 
złożyły się niżej wymienione wydatki:  

− doposażenie pracowni teleinformatycznej, (pomoce dydaktyczne: centrale telefoniczne 
z wyposażeniem, zestawy komputerowe, drukarka, skrzynki narzędziowe 
z wyposażeniem, projektor, switche, routery, szafa, karty sieciowe, punkty dostępowe, 
mierniki uniwersalne, pozostałe drobne pomoce dydaktyczne) – kwota 19 999,24 zł 

− doposażenie pracowni mechatronicznej. (pomoce dydaktyczne: czujniki, zawory, 
styczniki, przekaźniki, rolki do siłowników, wyłączniki, praski, inne drobne pomoce 
dydaktyczne) – kwota 6 085,78 zł 

− doposażenie pracowni logistycznej (pomoce dydaktyczne: tablica do pracowni 
logistycznej, urządzenie do podłączenia rzutnika, głośniki do komputera, stacje 
komputerowe, prenumeraty, książki) – kwota 2 385,81 zł 
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Zadanie 
III.1.3 

Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli 
Powiat, 
Szkoły 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie wykorzystał środki przyznane 

na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli za 2015 r. w łącznej kwocie 1 881,00 zł, 
na którą złożyły się niżej wymienione wydatki poniesione na: 

− doskonalenie zawodowe – 1 310 zł, 
− zakup publikacji – 393,65 zł, 

− filmy edukacyjne – 156,35 zł, 
− koszty wyjazdu na szkolenia – 21,00 zł. 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywało się w formie szkoleń indywidualnych 
o następującej tematyce: 

− „Aktywizuj ące metody i techniki nauczania sposobem na wspieranie rozwoju ucznia”, 
− „Sztuka oceniania – jak oceniać osiągnięcia edukacyjne, aby wspierać rozwój ucznia?”, 

− Szkolenie uzupełniające dla egzaminatorów egzaminu maturalnego języka polskiego 
w zakresie oceniania ustnego i pisemnego (szkolenie indywidualne dla dyrektorów). 

oraz niżej wymienionych szkoleń Rady Pedagogicznej: 

− „Coaching i mentoring w pracy nauczyciela – uczymy myślenia, planowania i pracy 
zespołowej, 

− „Nie chcem, ale muszem” Wszyscy uczymy języka polskiego. 
Tematyka i problematyka ww. szkoleń i filmów edukacyjnych wynikała z zapotrzebowania 
zgłoszonego przez Radę Pedagogiczną szkoły. 

 
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach przeznaczyło 

w 2015 roku 1 300,00 zł na studia podyplomowe dla nauczyciela języka angielskiego z zakresu 
oligofrenopedagogiki – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz 2 740 zł na szkolenia Rady Pedagogicznej: 

− „Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy”, 

− „Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach w ramach innowacji pedagogicznej”. 
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach zorganizował wymienione poniżej 

szkolenia Rady Pedagogicznej, w których wzięło udział 25 nauczycieli szkoły: 
− „Autoewaluacja pracy nauczyciela” 
− „Kreowanie wizerunku i promocja szkoły” 

Koszt szkoleń wyniósł 1 450 zł. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 jeden nauczyciel podjął 
naukę na podyplomowych studiach z informatyki i technologii informatycznej dla nauczycieli 
dofinansowanych w 2015 roku kwotą 575,00 zł. 
 

Zespół Szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach w 2015 roku kierował swoich 
nauczycieli na niżej wymienione szkolenia i dodatkowe formy doskonalenia zawodowego: 

− „Wymagania maturalne, a podstawa programowa”, szkolenie indywidualne 
dla nauczycieli (2 osoby) – koszt 80,00 zł, 
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− Seminarium Absolwentów Ośrodka Edukacji Yad Vashem i Państwowego Muzeum 
Auschwitz – Birkenau – zajęcia warsztatowe i odwiedzanie miejsc pamięci (1 osoba)  
– koszt 152,12 zł, 

− „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu edukacyjnego z środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w nowym okresie programowania 2014 – 2020” 
(1 osoba) – koszt 304,06 zł, 

− „Wykorzystanie narzędzi ICT w edukacji finansowej” (1 osoba) – koszt 18,14 zł 
oraz na szkolenia i zajęcia warsztatowe Rady Pedagogicznej: 

− „Jak radzić sobie z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów” 
(25 nauczycieli) – koszt 600,00 zł, 

− „Profilaktyka cyberprzemocy” (25 nauczycieli) – koszt 1 000,00 zł, 
− „Profilaktyka uzależnień” (25 nauczycieli) – koszt 1 450,00 zł, 

− zajęcia warsztatowe dla Rady Pedagogicznej i uczniów (12 zajęć) na temat profilaktyki 
uzależnień „Bez znieczulenia” (uczniowie klas pierwszych LO i Technikum 
przy współudziale nauczycieli, łącznie 100 uczestników) – koszt 800,00 zł. 

Ponadto, zakupione zostały książki, broszury, czasopisma i testy związane z dokształcaniem 
nauczycieli na łączną kwotę 531,82 zł. 

Cel 
operacyjny 

III.2 
III.2 Promocja szkolnictwa ponadgimnazjalnego  

Zadanie 
III.2.1 

Popularyzacja szkolnictwa zawodowego 
Powiat, 
Szkoły 

 
Popularyzacja szkolnictwa zawodowego prowadzona była przez zespoły szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, które prowadzą kształcenie 
zawodowe młodzieży, tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach oraz Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach: 

− I Forum Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Łódzkim Wschodnim, w którym wzięło 
udział ok. 200 osób (26 marca 2015 roku),  

− Piknik Rodzinny (20 czerwca 2015 roku) zorganizowany przez szkołę, na którym 
uczennice ZSP 1 zaprezentowały swoje umiejętności fryzjerskie. Koszt prezentacji 
wyniósł 66,38 zł (zakup lakierów). W pikniku wzięło udział ok. 100 osób (gimnazjaliści 
i rodzice), 

− Piknik Rodzinny w Przedszkolu Nr 2 w Koluszkach (2 października 2015 roku), 
w którym uczestniczyło ok. 150 osób: rodziców i dzieci z przedszkola oraz młodzieży 
szkolnej. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach współpracował także z lokalną prasą 
(„Tydzień w Koluszkach”). Nauczyciele   uczniowie przesyłali do redakcji tygodnika artykuły 
o najważniejszych wydarzeniach z życia szkoły oraz odniesionych sukcesach, takich jak: 

− udział 5 uczniów w XVI Olimpiadzie Techniki Samochodowej (2  marca 2015 roku), 
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− udział 40 uczniów w targach motoryzacyjnych Poznań Motor Show 
(10 kwietnia 2015 roku).  

Ponadto, szkoła organizowała niżej wymienione wycieczki i wyjazdy: 

− udział 30 uczniów targach informatycznych Intel Extreme Masters w Katowicach 
13 marca 2015 roku, 

− wycieczkę dla 30 uczniów do Fabryki Mahle w Krotoszynie, produkującej części 
dla światowego przemysłu motoryzacyjnego (19 listopada 2015 roku),  

− udział 30 uczniów w targach Fast Textile połączony ze zwiedzaniem obiektu Ptak 
Fashion City (26 listopada 2015 roku). 

 
Zespół Szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach: 

− 11 lekcji otwartych o tematyce zawodowej (technik mechatronik, teleinformatyk 
logistyk) dla uczniów klas trzecich Gimnazjum nr 1 w Koluszkach , Gimnazjum nr 2 
w Koluszkach, Gimnazjum w Gałkówku oraz Gimnazjum. W Jeżowie (łącznie 
150 uczniów), 

− 8 Zajęć warsztatowych dla klas maturalnych: III a, III b, IV L, IV m (80 uczestników). 
Zajęcia warsztatowe dla  klas programowo najwyższych przy współpracy z Mobilnym Centrum 
Informacji Zawodowej oraz młodzieżowego biura pracy przy Centrum Edukacji i Pracy młodzieży 
OHP z Łodzi. Zakres tematyczny zajęć obejmował min. indywidualny projekt kariery, portfolio 
dla młodzieży, opracowanie własnej ścieżki kariery edukacyjnej i badanie predyspozycji 
zawodowych. 

− 4 zajęcia warsztatowe oraz konsultacje indywidualne dla klas maturalnych: III a, III b, 
IV L, IV m (80 uczestników). 

Warsztaty obejmowały wykonanie, dla uczniów chętnych z klas maturalnych, Testu Ministerstwa 
Gospodarki i Pracy „KZZ” – Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych oraz indywidualne 
omówienie wyników przy współpracy z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej z Łodzi. 

− 9 zajęć edukacyjno – zawodowych z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Koluszkach dla klas II LO, wszystkich klas II i III Technikum. 
(95 osób). 

Zajęcia edukacyjno – zawodowe kształtujące kompetencje społeczno-zawodowe takie jak 
m.in.: samoocena, radzenie sobie ze stresem, aspiracje, zainteresowania, moje mocne i słabe strony, 
podejmowanie decyzji, profil ulubionego stylu uczenia się. 

− 7 artykułów w prasie lokalnej na temat szkoły, jej  współpracy z zakładami pracy 
oraz jej oferty edukacyjnej.  

Prezentowanie w artykułach do lokalnych mediów: „Tydzień w Koluszkach” oraz portalu 
internetowym naszekoluszki.pl osiągnięć uczniów, wydarzeń szkolnych, oferty edukacyjnej szkoły 
obejmującej m.in.: współpracę z zakładami pracy z ŁSSE” oraz współpracę z Wydziałem Studiów 
Międzynarodowych. i Politologicznych UŁ” czy „Uniwersyteckim Klubem Kryminalistyków 
i Kołem Europejskim”, oraz inne atrakcyjne działania jak: „Szkoła z policją, robotami 
i telekomunikacją – Dni Drzwi Otwartych w ZSP nr 2”, „A może do pracy na pocztę”, „Udział 
uczniów technikum logistycznego w Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki”. 
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Zadanie 
III.2.2 

Prowadzenie akcji informacyjnych (m.in. dni otwarte) 
Powiat, 
Szkoły 

 
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach organizowało 

spotkania z przedstawicielami szkół wyższych dla uczniów kl. 3 oraz zajęcia planowania kariery 
zawodowej we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach. Ponadto, 
uczniowie klas trzecich brali udział w Salonie Maturzystów w Łodzi oraz spotkaniach 
z absolwentami.  

Dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych gminy Koluszki Liceum zorganizowało 
,,Wieczór Gór i Przygody” pod patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach prowadził niżej wymienione akcje 

informacyjne: 

− „Dni otwartych drzwi” skierowane do młodzieży gimnazjalnej z Koluszek i sąsiednich 
miejscowości (70 uczniów szkół gimnazjanych, koszt zakupu koszulek promocyjnych 
wyniósł 246,45 zł. 

W dniach 27 – 28 kwietnia 2015 roku przedstawiono wyposażenie pracowni przedmiotowych 
i specjalizacyjnych, zaprezentowano stanowiska i przyrządy używane do realizacji programów 
szkolnictwa zawodowego oraz wyposażenie Warsztatów Szkolnych.  

− Spotkania nauczycieli i dyrektora ZSP nr 1 z rodzicami i uczniami gimnazjów. 
Spotkania odbywały się w szkołach gimnazjalnych na terenie gminy Koluszki oraz w gimnazjach 
gmin sąsiednich leżących poza granicami Powiatu Łódzkiego – Wschodniego. W spotkaniach 
wzięło udział ok. 50 rodziców i 150 gimnazjalistów  

− Lekcje otwarte dla gimnazjalistów. 
W pierwszej połowie roku szkolnego odbywały się lekcje z informatyki oraz budowy i naprawy 
pojazdów samochodowych, natomiast w drugiej z matematyki i podstaw konstrukcji maszyn 
i urządzeń. W tych zajęciach wzięło udział ok. 70 uczniów. 

− Turniej komputerowy „League of Legends 2015”. 
Zorganizowany przez szkołę turniej miał na celu popularyzacje zawodu technik informatyk. 
Jego uczestnikami byli uczniowie Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Koluszkach. W wydarzeniu 
wzięło udział 30 uczniów gimnazjów (koszty poniesione przez szkołę na poczęstunek 
dla młodzieży wyniosły 53,92 zł).  

− Konkurs Piosenki Obcojęzycznej . 
Uczestnikami konkursu byli uczniowie gimnazjów z gminy Koluszki oraz młodzież z gimnazjów 
w Brzezinach, Makowie i Budziszewicach. W konkursie uczestniczyło łącznie ok. 40 uczniów. 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach podjął w 2015 roku następujące 
działania informacyjne: 

− Dni Drzwi Otwartych (200 gimnazjalistów). 
Szkoła ośmiokrotnie przyjmowała uczniów klas trzecich gimnazjów w Gałkówku, Winnej Górze, 
Przecławiu w Jeżowie, Wiśniowej Górze i Rogowie oraz gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w Koluszkach. 
Odwiedzający mieli okazję obejrzeć specjalistyczne pracownie wykorzystywane przez szkołe 
w procesie kształcenia. 
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− Spotkania informacyjne z uczniami gimnazjum przybliżające ofertę edukacyjną szkoły 
(300 gimnazjalistów) 

Nauczyciele ZSP nr 2 siedemnastokrotnie wyjeżdżali do gimnazjów z ofertą edukacyjną i ulotkami 
promującymi naukę w szkole. Oferta ta skierowana była do uczniów klas trzecich gimnazjum Nr 1 
i Nr 2 w Koluszkach oraz gimnazjów z Gałkówka, Winnej Góry, Przecławia, Jeżowa, Wiśniowej 
Góry, Słupii, Kurowic, Ujazdu, Budziszewic, Lipiec Reymontowskich, Brzezin, Popielaw, 
Niewiadowa i z Moszczenicy. 
 Poza wyżej wymienionymi działaniami skierowanymi do określonej grupy odbiorców 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 informował także lokalną społeczność na przykład. poprzez 
akcja informująca o ofercie edukacyjnej szkoły w kinie Odeon w Koluszkach  

Ponadto, szkoła promowała się wśród lokalnej społeczności poprzez działania informacyjne 
z wykorzystaniem ulotek, plakatów i banerów umieszczanych w miejscach i instytucjach, z których 
często korzystali mieszkańcy Koluszek i przyjezdni. 

Cel 
operacyjny 

III.3 

Współpraca z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, 
przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi 

 

Zadanie 
III.3.1 

Współorganizacja konferencji i szkoleń 
Powiat, 
Szkoły 

 
I Forum Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Łódzkim Wschodnim 

Rok 2015 został ogłoszony Rokiem Szkolnictwa Zawodowego. W związku 
z tym prowadzone przez Powiat Łódzki Wschodni koluszkowskie Zespoły Szkół 
Ponadgimnazjalnych zorganizowały I Powiatowe Forum Szkolnictwa Zawodowego pod hasłem 
"Zawód z klasą". Forum odbyło się w dniu 26 marca 2015 roku w Kinie Odeon 3D w Koluszkach. 
Celem forum było podjęcie wieloaspektowej dyskusji na temat rozwoju kształcenia zawodowego 
i jego dostosowania do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy i innowacyjnej gospodarki. 
Organizatorzy zaprosili do udziału w tym wydarzeniu wielu przedstawicieli nauki, biznesu 
oraz instytucji wspierających kształcenie i rozwój zawodowy, jak m in. Urząd Miasta i Gminy 
Koluszki, Wojewódzkie Kuratorium Oświaty w Łodzi, Powiatowy Urząd Pracy Łódź Wschód, 
Centrum Aktywizacji Zawodowej, przedstawiciele wyższych uczelni, Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, firmy Agat i Onninen, lokalni pracodawcy współpracujący ze szkołami 
ponadgimnazjalnymi, dyrektorzy i uczniowie gimnazjów, pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi 
oraz absolwenci ZSP nr 1 i ZSP nr 2 w Koluszkach. Udział w Forum wzięło około 200 osób 
Impreza stała się okazją do promowania ZSP nr 1 i ZSP nr 2 w regionie łódzkim. 
Na cele organizacji I Forum Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Łódzkim Wschodnim (zakup 
artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych, usługi przygotowania posiłku, usługi 
transportowej oraz usługi wydruku materiałów promujących Forum i zaproszeń) wydatkowano 
z budżetu Powiatu w części nadzorowanej przez Referat łączną kwotę 3 865,95 zł, oraz 3 050 zł 
w części budżetu nadzorowanej przez Wydział Polityki Społecznej. 

W 2015 roku szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Łódzki Wschodni 
kształcące młodzież w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych aktywnie współpracowały 
z przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi. 

 
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach zorganizował, opisane powyżej, 
I Forum Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Łódzkim Wschodnim.  
Ponadto, uczniowie ZSP nr 1 w 2015 roku wzięli udział w następujących szkoleniach: 

− 16.04.2015 – szkolenie organizowane w szkole „silniki turbodoładowane. 
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Prowadzone było przez pracownika firmy Mahle i obejmowało uczniów uczących się w zawodach 
mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych. Wzięło w nim udział 
20 uczniów 

− 10.2015 – szkolenie z zakresu przewodów zapłonowych. 
W szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela firmy Sentech uczestniczyło 20 uczniów 

− 10.2015 szkolenie firmy Stell. 
Tematem szkolenia były oleje silnikowe, oleje przekładniowe, smary plastyczne. Ze szkolenia 
skorzystało 25 uczniów. 

− 10.2015 – szkolenie firmy Schaeffler. 
Szkolenie dotyczyło modułu sprzęgła podwójnego 2CT do skrzyni EDC Renault. Wzięło w nim 
udział 20 uczniów. 

− 10.2015 – szkolenie firmy Hella. 
W trakcie szkolenia 21 uczniów ZSP nr 1 poznało podstawy diagnostyki i System EOBD. 

− 20.02.2015 szkolenie z zakresu spawania metali. 
Szkolenie prowadzone było w firmie ULAMEX w Zawadzie i uczestniczyło w nim 40 uczniów. 

− 19.03.2015 – szkolenie z systemów klimatyzacji firmy Hella. 
Szkolenie połączone było ze zwiedzeniem zakładu naprawczego automatycznych skrzyń biegów 
SAMKO. Ze szkolenia skorzystało 30 uczniów. 

− 22.01.2015 –– szkolenie z zakresu tworzenia aplikacji mobilnych z wykorzystaniem 
środowiska Phone GAP. 

Szkolenie miało miejsce na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. 
W szkoleniu uczestniczyło 20 uczniów. 

− 30.11.2015 –– wirtualne sieci VPN. 
Szkolenie, w którym uczestniczyło 20 uczniów odbyło się na Wydziale Fizyki i Informatyki 
Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach prowadził w 2015 roku 
następujące działania: 

− I Forum Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Łódzkim Wschodnim w Koluszkach. 
ZSP nr 2 wspólnie z ZSP nr 1 zorganizował I Forum Szkolnictwa Zawodowego. W ramach tej 
współpracy ZSP nr 2 przygotowało i przeprowadziło wśród uczniów klas III gimnazjów konkurs 
na najlepszy spot reklamowy pn.: „Zawód z klasą”.  

− Wykład i zajęcia warsztatowe na temat „Patologie społeczne, a zjawiska 
przestępczości”. 

Szkolenia i zajęcia warsztatowe dla uczniów klas policyjno – prawnych II LO (I a, II a, III a, III b) 
przeprowadzone były dwukrotnie przez pracowników Społecznej Akademii Nauk z Bełchatowa. 
W szkoleniach i warsztatach udział wzięło 60 uczniów. 

− Wykłady i zajęcia warsztatowe na temat komunikacji interpersonalnej i wizerunku. 
Uczestnikami szkoleń i zajęć warsztatowych przeprowadzonych przez pracowników Uniwersytetu 
Łódzkiego było 75 uczniów klas maturalnych (III a, III b, IV L, I  m). 

− Zajęcia warsztatowe dotyczące metod wykrywania przestępstw i identyfikacji 
przestępców.  

Zajęcia warsztatowe zorganizowane dla uczniów klas (I a, II a, III a, III b) policyjno – prawnych 
II LO: przeprowadzili członkowie Uniwersyteckiego Klubu Kryminalistyków przy Wydziale Prawa 
i Administracji z Łodzi. W zajęciach uczestniczyło 60 uczniów. 

− Wykład dotyczący procesów transportowych stosowanych na poczcie, omówienie 
nowoczesnych urządzeń w Dziale Ekspedycyjno – Rozdzielczym. 
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Spotkanie informacyjne z pracownikami poczty skierowane do uczniów klas technikum 
logistycznego dotyczące pracy na „Poczcie Polskiej S.A.” w  Łodzi. W spotkaniu udział wzięło 
55 uczniów klas I L, II L, III L Technikum Logistycznego. 

− Wykłady na temat wyborów prezydenckich w Polsce i USA oraz parlamentaryzmu, 
demokracji w krajach Ameryki Łacińskiej. 

Wykłady prowadzone były w ramach XV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki. Wysłuchało 
ich 40 uczniów klas II a, III L biorących udział w wycieczce edukacyjnej na Wydziale Studiów 
Międzynarodowych i Politologicznych w Łodzi. 

− Wykład na temat Unii Europejskiej 
Wykład był elementem wycieczki edukacyjnej dla uczniów klas maturalnych (III a, III b, IV L, 
IV m) na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładu wysłuchało 
50 uczniów. 

− Wykład rektora UŁ o ofercie studiów UŁ oraz udział w zajęciach warsztatowych 
polegających na rozwiązywaniu zadań praktycznych dotyczących transportu 
i przepustowości dostaw. 

Powyższego wykładu wysłuchało 55 uczniów klas technikum logistycznego (I L, II L, III L), którzy 
uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej na Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny UŁ w ramach 
XV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki. 

− Spotkanie z żołnierzami Batalionu Logistycznego i prezentacja sprzętu i wyposażenia 
jednostki. 

Spotkanie odbyło się podczas wycieczki edukacyjnej do 25 Batalionu Logistycznego 
w Tomaszowie Mazowieckim. Wzięło w nim udział 35 uczniów technikum logistycznego klas II L 
i III L. 

− Wystawa maszyn i urządzeń z branż: mechatronika, automatyka, robotyka. 
Dwudziestu uczniów technikum mechatronicznego miało okazję obejrzenia powyższej wystawy 
podczas wycieczki edukacyjnej na „Targi Automaticon” w Warszawie. 

− Zapoznanie z profilem produkcyjnym zakładu i jego działem technicznym, obejrzenie 
maszyn i urządzeń. 

15 uczniów II klasy technikum mechatronicznego poznało profil produkcyjny i dział techniczny 
firmy „SuperDrob S. A.” w Łodzi podczas wycieczki edukacyjnej do ww. firmy. 
 
Zadanie 
III.3.2 

Inspirowanie pracodawców do włączenia się w proces kształcenia 
zawodowego 

Powiat, 
Szkoły 

 
Powiat Łódzki Wschodni mając na względzie potrzebę kreowania nowoczesnego wizerunku 

szkolnictwa zawodowego, otwartego na sugestie pracodawców, dostosowanego do potrzeb rynku 
pracy poprzez wsparcie merytoryczne, dydaktyczne, szkoleniowe i finansowe podpisał 
21 października 2015 roku list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Powiatem Łódzkim 
Wschodnim a Firmą SuperDrob Zakłady Drobiarsko – Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Karczewie. Strony określiły w li ście swoje zamierzenia jako: 

1. Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych oraz podstawy programowej 
kształcenia w zawodach do potrzeb rynku pracy. 

2. Zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii 
poprzez organizację zajęć i wycieczek dydaktycznych. 

3. Organizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów. 
4. Organizacja staży zawodowych dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli. 
5. Wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 
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6. Realizacja wspólnych projektów, w tym unijnych, mających na celu doposażenie bazy 
dydaktycznej szkół. 

7. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakładach pracy i (lub) zatrudnianie w szkole 
specjalistów niebędących nauczycielami, zgodnie zobowiązującymi przepisami. 

8. Organizacja imprez promujących szkoły i pracodawców (promocja oferty szkół 
i promocja własnych materiałów i technologii stosowanych w przedsiębiorstwie). 

9. Stworzenie systemu stypendialnego dla najlepszy uczniów, organizacja konkursów, 
turniejów, olimpiad dla uczniów, utworzenie klas patronackich. 

List ten stanowi ważny dokument tworzący perspektywy na uatrakcyjnienie szkolnictwa 
zawodowego i wzmocnienie jego pozycji w rankingu szkół ponadgmnazjalnych oraz sankcjonujący 
wcześniejsze, sporadyczne działania podejmowane na podstawie okazjonalnych ustaleń dyrektorów 
koluszkowskich szkół zawodowych z przedstawicielami lokalnych firm dotyczących wspólnych 
przedsięwzięć. 
 
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach przeprowadził rozmowy 
z przedsiębiorstwem Agat S.A., Ptak Holding w celu znalezienia wspólnej płaszczyzny 
komunikacyjnej i wymiany informacji inspirujących pracodawców lokalnego rynku pracy 
do włączenia się w proces kształcenia zawodowego. 
Ponadto, mając na względzie konieczność popularyzacji kształcenia zawodowego ZSP nr 1 
w Koluszkach współpracuje z niżej wymienionymi firmami:  

− Zakład Piekarniczo- Cukierniczy ALMARA w Słotwinach,   
− Zakład Piekarniczo- Cukierniczy E.P. Olszyńscy w Koluszkach,  
− Zakład Piekarniczo- Cukierniczy p. Pastusiaka z Brzezin,  

− Zakład Cukierniczy p. Jeziorskiej, ul. Brzezińska w Koluszkach,   
− Restauracja Zachęta w Koluszkach. 

W celu przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uczniów ZSP nr 1 
w Koluszkach, Zakład „Moto – Centrum” i Przedszkole nr 2 w Koluszkach udostępnili 
odpowiednie stanowiska pracy. 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach prowadził w 2015 roku 
następujące działania zmierzające do realizacji zadania III.3.2 Inspirowanie pracodawców 
do włączania się w proces kształcenia zawodowego: 

− Organizacja praktyk zawodowych dla 6 uczniów klasy III m technikum 
mechatronicznego umożliwiająca realizacja procesu kształcenia zawodowego 
przez firmę „SuperDrob S.A.” z Łodzi, 

− Organizacja praktyk zawodowych dla 9  uczniów klasy III m technikum 
mechatronicznego w celu realizacji procesu kształcenia zawodowego przez firmę 
„Indel” w Brzezinach, 

− Organizacja praktyk zawodowych dla 16 uczniów klasy III L technikum logistycznego 
stanowiących sposobność do realizacji procesu kształcenia zawodowego przez firmę 
„Onninen” z Łodzi, 

− Prezentacja stoiska firmy „SuperDrob S.A” z Łodzi, „Agat S.A.” z Koluszek 
oraz stoiska Uniwersytetu Łódzkiego. 
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Prezentacje stoisk prowadzone były podczas „Dni Otwartych Drzwi”. Wydarzenie adresowane było 
do rodziców, uczniów, nauczycieli i gimnazjalistów, którzy dzięki pogadankom informacyjnym 
oraz rozdawanym ulotkom mogli poznać profil działalności i oferty wyżej wymienionych firm 
„SuperDrob S.A” i „Agat S.A” oraz Uniwersytetu Łódzkiego. W prezentacji udział wzięło 
ok. 300 osób. 
 
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach w 2015 roku zorganizował 
dla 12 wychowanków, uczniów szkoły przysposabiającej do pracy wycieczki do pracodawców 
różnych branż oraz warsztaty z pracodawcami. Przeprowadzono trzy tego typu działania. 
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Cel strategiczny IV: Aktywizacja lokalnego rynku pracy 
Podmioty 

odpowiedz. za 
realizację 

Cel 
operacyjny 
IV.1 

Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej w celu tworzenia miejsc 
pracy 

 

Zadanie 
IV.1.1 

Preferencje dla rozpoczynających działalność gospodarczą Powiat, PUP 

 
Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w 2015 roku przyznał 106 osobom jednorazowe 

środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Każda z osób ubiegających się o dotację miała 
możliwość ukończenia szkolenia z zakresu przedsiębiorczości. W trakcie szkolenia uczestnicy 
zapoznali się z zasadami prowadzenia działalności. 

 
Zadanie 
IV.1.2 

Szkolenia i kursy dla bezrobotnych PUP 

 
Na podstawie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd 

Pracy Łódź – Wschód realizował szkolenia grupowe oraz indywidualne. Szkolenia grupowe 
odbywały się w oparciu o plan szkoleń na okres jednego roku, sporządzony na podstawie analizy 
lokalnego rynku pracy. W 2015 roku Urząd realizował szkolenie grupowe w zakresie ABC Małej 
Przedsiębiorczości w ramach którego przeszkolono 110 osób bezrobotnych zamierzających 
rozpocząć własną działalność gospodarczą. 
 Osoba bezrobotna mogła zostać skierowana na wskazane przez nią szkolenie, 
jeżeli uzasadniła celowość tego skierowania. W 2015 roku Urząd przeprowadził szkolenia 
indywidualne o następującej tematyce: 

− prawo jazdy kat. C, C+E, D, 
− spawanie w metodach MMA, MAG, TIG, 
− operator ładowarki, koparko – ładowarki kl. III, 
− kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie przewozu rzeczy, 
− eksploatacja i dozór urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych, 
− kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z uprawnieniami 

do wymiany butli gazowych, 
− zagęszczarki i ubijaki wibracyjne kl. III, 
− kurs fryzjerstwo. 
− kurs podologiczny, 
− stylizacja paznokci, manicure i pedicure, 
− kurs zielarsko – medyczny z zakresu towaroznawstwa zielarskiego, 
− kurs gotowania z elementami dietetyki, 
− kurs kroju i szycia II stopnia, 
− kurs renowacji mebli, 
− kosmetyka estetyczna. 

Łącznie według stanu na dzień 31.12.2015 r. Urząd skierował 58 osób na szkolenia 
indywidualne. 

Bony szkoleniowe realizowano w następującym zakresie: kurs na licencję maszynisty, 
kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie przewozu rzeczy, prawo jazdy kat. C, operator 
koparko-ładowarki kl. III, kurs groomingu, zarządzanie projektami. Łącznie z bonów 
szkoleniowych w 2015 r. skorzystało 10 osób bezrobotnych do 30 roku życia. 
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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 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód realizował 28 umów w ramach KFS. 
Zgodnie z zawartymi umowami przewidywano przeszkolenie 209 osób. Z uwagi na fakt, iż część 
osób zrezygnowała z udziału w szkoleniach lub nie podlegała refundacji, ostatecznie objęto 
wsparciem 194 osoby. Łącznie na realizację Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2015 r. Urząd 
dysponował kwotą 370 000 zł.  
 
Zadanie 
IV.1.3 

Program aktywności zawodowej PUP 

 
Działając na podstawie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

z 20.04.2004 roku Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód realizował w 2015 roku aktywne 
formy przeciwdziałania bezrobociu. Celem programu było podniesienie ogólnego poziomu 
zatrudnienia i mobilności zawodowej bezrobotnych z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
Realizowane działania miały na celu aktywizację osób bezrobotnych. Łącznie w ramach aktywnych 
form przeciwdziałania bezrobociu w 2015 roku zaktywizowano 1 254 osoby bezrobotne 
zarejestrowane w Urzędzie.  
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Podział na poszczególne formy zawiera poniższa tabela. 

Lp. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Liczba osób 

1 Roboty publiczne 210 

2 Prace interwencyjne 7 

3 Staż 409 

4 Bon stażowy 38 

5 Szkolenia 168 

6 Bon szkoleniowy 10 

7 Bon zatrudnieniowy 2 

8 Bon na zasiedlenie 1 

9 Refundacja wynagrodzeń dla osób bezrobotnych 50+ 2 

10 Prace społecznie użyteczne 32 

11 Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób 
bezrobotnych 

106 

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

51 

13 Studia podyplomowe 2 

14 Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 
niepełnosprawnej – PFRON 

7 

15 Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej – PFRON 

0 

16 Finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników 
i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

209 

 

Na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano prawie 86 % przyznanych środków na aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu, na łączną kwotę 7 805,5 tys. zł. 
 

Cel 
operacyjny 

IV.2 

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy ze szkołami 
ponadgimnazjalnymi i przedsiębiorcami w zakresie rynku pracy 

 

Zadanie 
IV.2.1 

Akcje informacyjne i szkolenia Powiat, PUP 

 
Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód od 2014 roku organizuje Targi Pracy. Łącznie 

w latach 2014 – 2015 zorganizowano we współpracy z Ptak Expo cztery edycje targów pracy, 
po dwie w każdym roku.  

1. 28 i 29 marca 2015 roku w Ptak Fashion City w Hali Ptak Expo odbyła się III edycja 
Targów Pracy.  

W wydarzeniu wzięło udział 60 wystawców, oferując łącznie 500 miejsc pracy. Najczęściej 
poszukiwani byli pracownicy z branży informatycznej, budowlanej, usługowej, gastronomicznej, 
handlowej i modowej. Targi Pracy dedykowane były nie tylko osobom poszukującym, 
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ale i posiadającym zatrudnienie, o różnorodnych kwalifikacjach i wykształceniu. Wielu 
pracodawców już podczas Targów przeprowadzało wstępne rozmowy kwalifikacyjne. W ciągu 
dwóch dni Targi odwiedziło kilka tysięcy osób.  
Targi skierowane były do osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia lub zmianą 
dotychczasowej kariery zawodowej. Rekrutowano kandydatów do pracy m.in. w branżach: 
techniczno – budowlanej, informatycznej, handlowej, biurowej i modowej. Poszukiwano 
m.in. doradców klienta, grafików, konsultantów telefonicznych, specjalistów ds. komercjalizacji, 
specjalistów ds. dokumentacji produkcyjno-magazynowej, automatyków, elektryków, operatorów 
maszyn, mechaników, mistrzów produkcji, doradców klienta, kasjerów, liderów sprzedaży, 
sprzedawców, a także hostessy i modelki. Największe zapotrzebowanie podczas Targów zgłosił 
Holding Ptak, który w swoim Mieście Mody oferował pracę dla 400 osób, m.in. szwaczek, 
sprzedawców, kasjerów, handlowców itp. We współpracę przy III edycji Targów Pracy 
poza pracodawcami włączyły się urzędy pracy z łódzkiego regionu (m.in. Wojewódzki Urząd Pracy 
w Łodzi i Powiatowe Urzędy Pracy: Łódź, Łódź-Wschód, Pabianice, Łask, Piotrków Trybunalski).  
Podczas Targów odwiedzający mieli możliwość nie tylko zapoznać się z przedstawianymi ofertami 
pracy, lecz także skorzystać z porad specjalistów, którzy podpowiadali, jak napisać dobre CV i list 
motywacyjny oraz w jaki sposób profesjonalnie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. 
Nie zabrakło ofert dla pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zdobyć nowe 
umiejętności - wśród wystawców znalazły się szkoły i ośrodki kształcenia, oferujące kursy 
językowe i szeroką gamę usług szkoleniowych. 

 
2. 31.03.2015 r. w Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi odbyła się 

konferencja „Innowacyjny system wsparcia procesu planowania kariery edukacyjno – 
zawodowej”. Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów jako przykład dobrej 
praktyki” pod patronatem Narodowego Forum Doradztwa Kariery. 

Konferencję zorganizowała Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi wraz z partnerami: 
− Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, 
− Powiatowym Urzędem Pracy Łódź – Wschód, 

− Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi, 
− Ochotniczymi Hufcami Pracy w Łodzi, 

− Ośrodkiem Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP w Łodzi, 
− Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Doradztwa zawodowego 

w Łodzi, 
− Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną dla Młodzieży w Łodzi, 
− Fundacją Aktywizacja, 

− II Liceum Ogólnokształcącym im Marii Curie – Skłodowskiej w Piotrkowie 
Trybunalskim. 

Celem konferencji była prezentacja nowoczesnych rozwiązań związanych z doradztwem 
zawodowym wykorzystanych w ramach innowacyjnego narzędzia jakim jest platforma internetowa 
OLZA. W pierwszej części konferencji poruszono również problem e–doradztwa 
jako nowoczesnego rozwiązania szkoleniowego i chęci sprostania wyzwaniom nowoczesnej 
edukacji.  
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W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty, w trakcie których uczestnicy mieli okazję 
poszerzyć swoją wiedzę o tematykę odnoszącą się do zakresu wsparcia udzielanego 
przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód oraz, w przypadku nauczycieli zmieniających 
kwalifikacje zawodowe, pojęcia pracy jako doradca zawodowy. 
Warsztaty i zespoły problemowe prowadzone były przez nauczycieli i trenerów Akademii 
wraz z partnerami – Powiatowym Urzędem Pracy Łódź – Wschód, OHP, a także przez członków 
Narodowego Forum Doradztwa Kariery. 
Ponadto, dla wszystkich uczestników spotkania dostępne były stoiska poszczególnych 
organizatorów i partnerów, co umożliwiło bezpośredni kontakt z różnymi instytucjami rynku pracy 
i edukacji. 

 
3. 25–26 kwietnia (sobota, niedziela) 2015 roku w Ptak Fashion City w Hali Ptak Expo 

odbyły się Targi Super Senior.  
W imprezie wzięło udział kilkudziesięciu wystawców z całej Polski, którzy prezentowali 
swoje produkty i usługi na powierzchni 4000 m2. Targi dedykowane były osobom w wieku 50+, 
dążącym do rozwoju osobistego, szukającym nowych wyzwań i praktycznych rozwiązań 
na spędzanie wolnego czasu. 
Targi Super Senior skupiły wystawców z całej Polski: producentów i firmy usługowe, organizacje 
samorządowe, społeczne oraz socjalne dążące do tworzenia lepszej jakości życia osób w wieku 
senioralnym. 
Organizatorzy przygotowali propozycję wycieczek, zajęć edukacyjnych, sportowych, artystycznych 
oraz działań umożliwiających rozwój pasji i zainteresowań. Odwiedzający chętnie skorzystali 
z bezpłatnych usług medycznych, m.in. badań słuchu, poziomu cukru i ciśnienia. Ogromnym 
zainteresowaniem cieszyły się szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, które poprowadziła Policja 
i Straż Pożarna. 
Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w trakcie targów informował osoby zainteresowane 
podjęciem zatrudnienia o aktualnych ofertach pracy oraz o pozostałych usługach świadczonych 
w ramach działalności Urzędu. 

 
4. W dniach 16-17 października w Ptak Outlet odbyła się IV edycja Targów Pracy. 

Podczas IV edycji Targów przedstawiciele wielu branż zaproponowali ponad 1000 ofert pracy. 
W Targach liczny udział wzięły osoby poszukujące zatrudnienia oraz prestiżowe grono 
reprezentantów organów wykonawczych. 
W piątek i sobotę wszyscy szukający pracy mieli okazję osobiście spotkać się z potencjalnymi 
pracodawcami i wręczyć im swoje CV. Na odwiedzających czekało kilkudziesięciu pracodawców 
z województwa łódzkiego z ofertami dotyczącymi różnorodnych sektorów, m.in.: biura, handlu, 
mody, urody, IT czy działu techniczno-budowlanego. Wiele osób miało szansę odbyć wstępne 
rozmowy kwalifikacyjne już w  trakcie Targów. 
Drugiego dnia Targów Pracy miała miejsce konferencja o temacie „Rozwój przedsiębiorczości 
w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej”. Gośćmi specjalnymi wydarzenia 
byli: Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Wicestarosta Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego Ewa Gładysz i Burmistrz Miasta Rzgowa Konrad Kobus. Objęli oni również patronat 
honorowy nad Targami. 

Id: 4D735B8F-A8E9-4525-88EA-8033188A398B. Podpisany



 62

Ponadto, przez dwa dni Targów odbyły się wartościowe z punktu widzenia osób poszukujących 
pracy szkolenia i warsztaty prowadzone przez profesjonalistów w dziedzinie rozwoju osobistego. 
W ich trakcie można było dowiedzieć się jak napisać CV, jak dobrze zaprezentować się 
na rozmowie kwalifikacyjnej czy czego oczekiwać od rekrutera. Szkolenia i konferencje 
cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Targi Pracy w Ptak Outlet miały na celu umożliwienie nawiązania bezpośredniego kontaktu między 
pracodawcami i osobami poszukującymi pracy lub pragnącymi zmienić dotychczasową karierę 
zawodową. Była to zarówno pomoc dla pracodawców w pozyskaniu pracowników 
o poszukiwanych kwalifikacjach, jak i możliwość zwiększenia rozpoznawalności ich firm na rynku 
pracy. 

 
5. Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w ramach projektu „Ekonomia społeczna 

w biznesie”. 
Spotkanie odbyło się 17 listopada 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi. Inicjatorami 
spotkania był Powiat Łódzki Wschodni, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My” 
i Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód. 
Podczas spotkania przedstawiciele biznesu mieli okazję uzyskać informacje dotyczące 
m.in. budowania społecznego wizerunku firmy, umacniania pozycji na rynku 
poprzez nawiązywanie partnerstwa z podmiotami ekonomii społecznej, a także korzyści płynących 
ze współpracy partnerskiej z przedsiębiorstwami i pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych.  
Projekt „Ekonomia społeczna w biznesie” realizowany jest ze środków Województwa Łódzkiego 
przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My” w partnerstwie z Centrum OPUS. 
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Cel strategiczny V: Promocja Powiatu 
Podmioty 

odpowiedz. 
za realizację 

Cel 
operacyjny 
V.1 

Kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu  

Zadanie 
V.1.1 

Integracja działań promocyjnych Powiatu i gmin z terenu Powiatu 
JST 
(Powiat, 
Gminy) 

 

Powiat Łódzki Wschodni, począwszy od 2008 roku, we współpracy z gminami, jednostkami 
organizacyjnymi Powiatu i gmin z terenu Powiatu, organizuje obchody Święta Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, których celem jest promocja Powiatu poprzez prezentację, wspieranie i ochronę 
wszelkich przejawów działalności lokalnej wspólnoty samorządowej tworzącej Powiat Łódzki 
Wschodni, w szczególności jej lokalnego i narodowego dziedzictwa, kultywowania tradycji 
oraz upowszechniania i rozwijania kultury, wiedzy, osiągnięć i innych wartości duchowych 
i materialnych cenionych przez lokalną społeczność. 
Główne obchody VIII Święta Powiatu, trwającego od 14 do 25 kwietnia miały miejsce w gminie 
Brójce 23 kwietnia 2015 roku. Rozpoczęła je uroczysta Msza Święta celebrowana w Kościele 
p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w intencji mieszkańców i władz Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. Następnie w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wardzynie rozpoczęła się 
Biesiada Powiatowa, podczas której wystąpiły zespoły artystyczne oraz wręczone zostały nagrody 
dla laureatów VI Powiatowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Z Policją Bezpiecznej”, 
dla zdolnych uczniów oraz nagród Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia 
sportowe. Obchody Święta Powiatu w dniu 25 kwietnia zakończył bieg „VII Dycha Justynów – 
Janówka”, którego uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki promujące Powiat. 
Ubiegłoroczne Święto otworzył Konkurs „Mistrz ortografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego”. 
W ramach konkursu, w Bibliotece Miejskiej w Koluszkach 14 kwietnia do dyktanda powiatowego 
przystąpili uczniowie szkół podstawowych z terenu Powiatu. Natomiast 15 kwietnia o główną 
nagrodę – Złote Pióro Starosty Łódzkiego Wschodniego, walczyli uczniowie ze szkół 
ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni. W dniach 
17, 21 i 22 kwietnia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniowej Górze odbył się 
VII Powiatowy Konkurs Zespołów Teatralnych „Złota Maska”, który zgromadził wielu młodych 
aktorów. 
Środki finansowe na zorganizowanie obchodów VIII Święta Powiatu w łącznej kwocie 

12 630,08 zł uzyskano od przedsiębiorców z terenu Powiatu Łódzkiego. Zawarto z nimi ogółem 
6 umów – dwie , których przedmiotem było darowanie środków finansowych na organizację Święta 
Powiatu oraz cztery umożliwiające przedsiębiorcom prowadzenie działań reklamowych w ramach 
jego obchodów  

Z dochodów uzyskanych od przedsiębiorców na zorganizowanie obchodów VIII Święta 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego sfinansowane zostały następujące działania: 

1. Konkurs „Mistrz Ortografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, dyktando, które już 
na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń, zainaugurowało obchody VIII Święta 
Powiatu. 

14 i 15 kwietnia 2015 roku, w Bibliotece Miejskiej w Koluszkach o tytuł Mistrza Ortografii 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego walczyli uczniowie szkół podstawowych i szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat. Z pośród 28 uczniów szkół podstawowych tytuł 
i Złote Pióro Starosty wywalczył uczeń ze Szkoły Podstawowej w Różycy. II miejsce zajęła 
uczennica reprezentująca Szkołę Podstawową nr 1 w Koluszkach, która otrzymała Srebrne Pióro 
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Starosty. III miejsce i Brązowe Pióro Starosty przypadło natomiast uczennicy ze Szkoły 
Podstawowej w Bukowcu. Dodatkowo Komisja Konkursowa wyróżniła ponadto trzy uczennice 
z następujących szkół podstawowych: SP nr 1 w Koluszkach, SP w Bukowcu i SP w Kurowicach. 
Nagrody i dyplomy wręczyli: Wicestarosta Łódzki Wschodni i Burmistrz Koluszek.  
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych przystąpili do zmagań konkursowych 15 kwietnia. 
Laureatkami konkursu i zdobywczyniami konkursowych nagród: Złotego, Srebrnego i Brązowego 
Pióra Starosty zostały uczennice reprezentujące I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkachp. 
Nagrody i dyplomy wręczył Starosta Łódzki Wschodni. 
W ramach patronatu Starosty Łódzkiego Wschodniego zakupiono nagrody rzeczowe (pióra wieczne 
wraz z usługą grawerowania) oraz słodycze i napoje przeznaczone dla uczestników Konkursu 
podczas trwania dyktanda. 
Wydatku w kwocie 941,35 zł dokonano na mocy Uchwały Nr 180/2015 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 marca 2015 r.  
 

2. Powiatowy Konkurs Zespołów Teatralnych „Złota Maska” 
W dniach 17, 20 i 21 kwietnia 201  roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniowej Górze odbyły 
się prezentacje dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych z terenu naszego Powiatu. 
VII Powiatowy Konkurs Zespołów Teatralnych „Złota Maska” był organizowany, podobnie 
jak w latach poprzednich, pod patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego. Laureaci Konkursu 
otrzymali nagrody ufundowane m.in. przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
podczas Biesiady Powiatowej 23 kwietnia 2015 roku.  
Wydatku w kwocie 961,12 zł dokonano na mocy Uchwały Nr 180/2015 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 marca 2015 r. 
 

3. Biesiada Powiatowa  
23 kwietnia 2015 r. mieszkańcy Powiatu wraz z samorządowcami regionu łódzkiego licznie 
uczestniczyli w głównych obchodach VIII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które 
w 2015 roku zorganizowane zostały wspólnie z gminą Brójce. Główne obchody Święta Powiatu 
rozpoczęła uroczysta Msza Święta sprawowana w intencji mieszkańców Powiatu i samorządowców 
w Kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Kurowicach. Koncelebrze przewodniczył 
ksiądz Tadeusz Nosal – Dziekan Dekanatu Kurowickiego, a homilię wygłosił ksiądz Krzysztof 
Nowak – Dziekan Dekanatu Koluszkowskiego. Swoje poczty sztandarowe wystawiły zastępy 
Ochotniczych Straży Pożarnych, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. Po mszy zgromadzeni goście 
udali się do siedziby OSP w Wardzynie, gdzie po pokazie zespołu mażoretek „Siete” z Bukowca 
i orkiestry dętej z Kurowic, rozpoczęła się Biesiada Powiatowa. Przedstawicieli samorządów 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich, na czele z Przewodniczącym Sejmiku Województwa 
Łódzkiego Markiem Mazurem i Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego Dariuszem 
Klimczakiem, powitali gospodarze: Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala i Wójt Gminy 
Brójce, Radosław Agaciak. Podczas Biesiady wręczono nagrody zwycięzcom konkursów, 
które odbywały się w ramach obchodów Święta, najzdolniejszym uczniom ze szkół prowadzonych 
przez Powiat oraz najlepszym sportowcom z terenu Powiatu. Wspólnie ze Starostą nagrody 
wręczyła Wicestarosta Ewa Gładysz. 
Biesiada Powiatowa sprawdziła się jako nowa formuła głównych obchodów Święta Powiatu. 
W części artystycznej zaprezentowali się artyści z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach 
oraz Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. Swoje talenty wokalne prezentowali 
także uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, a tradycyjnymi 
piosenkami biesiadnymi i przyśpiewkami porwały publiczność panie z Zespołów Śpiewaczych 
„Bukowianki”, „Leśnianki” i „Stefanów”, które wspólnie przygotowały wyjątkowy występ. 
Podczas Biesiady nie zabrakło smakowitego jadła, które przygotowały członkinie Kół Gospodyń 
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Wiejskich z Andrespola, Czyżeminka, Gałkówka, Wardzyna, Wiączynia Dolnego oraz Żeromina. 
Doskonale bawili się także nadzwyczaj licznie przybyli mieszkańcy Powiatu. Powiat 
współorganizował Biesiadę razem z gminą Brójce i Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu, 
które odpowiadały za przygotowanie regionalnych potraw przeznaczonych dla gości i mieszkańców 
uczestniczących w Biesiadzie. 
Wydatku w kwocie 5 712,58 zł dokonano na mocy Uchwały Nr 196/2015 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 kwietnia 2015 r. oraz Uchwały Nr 197/2015 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 kwietnia 2013 r.  
 

4. Zakup nagród dla Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Koluszkach oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 
w związku z przygotowaniem występów artystycznych podczas Biesiady Powiatowej 

W związku z przygotowanymi przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, 
podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach oraz Uczniów ZSP nr 1 w Koluszkach 
występami artystycznymi, które uświetniły obchody Święta Powiatu, jako wyraz uznania 
za zaangażowanie w organizację Święta zakupiono radioodtwarzacz mp3, dysk zewnętrzny, 
głośniki komputerowe oraz zestaw płyt karaoke. Zakupiono ponadto papier ozdobny w celu 
opakowania przekazywanych nagród. 
Wydatku w kwocie 899,04 zł. dokonano na mocy Uchwały 208/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 17 kwietnia 2015 r.  
 

5. Nagrody dla najzdolniejszych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych 
przez Powiat Łódzki Wschodni 

Tradycyjnie, w ramach Święta Powiatu zakupiono nagrody dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. Uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki 
w nauce, biorący udział w olimpiadach na poziomie wojewódzkim i krajowym, a także 
zaangażowani w działalność pozaszkolną (np. wolontariat), otrzymali nagrody podczas Biesiady 
Powiatowej w Brójcach.  
Na ten cel zakupiono albumy książkowe oraz słuchawki multimedialne. Wydatek w kwocie 
933,16 zł zgodny był z Uchwałą Nr 181/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
30 marca 2015 r.  
 

6. Promocja Powiatu podczas biegu VII Dycha Justynów – Janówka 
Odbywający się po raz siódmy bieg Dycha Justynów – Janówka jest znanym, nie tylko na terenie 
Powiatu, wydarzeniem sportowym. Ubiegłoroczna Dycha odbyła się 25 kwietnia 2015 roku. Powiat 
Łódzki Wschodni w celach promocyjnych przekazał koszulki t-shirt z nadrukami promocyjnymi 
(pieczęć Powiatu oraz logotyp „VII Dychy Justynów – Janówka”) przeznaczone dla uczestników 
biegu. 
Koszulki zakupiono ze środków Powiatu w ilości 204 szt. i zlecono wykonanie nadruków 
promocyjnych wg projektu opracowanego przez Referat. Wydatku w łącznej kwocie 1 877,47 zł 
dokonano zgodnie z Uchwałą Nr 185/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
30 marca 2015 r. 

 
Pozostałe działania promocyjne prowadzone przez Powiat Łódzki Wschodni w ramach 

budżetu realizowanego przez Referat ds. Funduszy Europejskich UE i Promocji Powiatu: 
1. Obchody Światowego i Europejskiego Dnia Inwalidy 

W dniu 18 kwietnia 2015 r. w Koluszkach odbyły się obchody „Światowego i Europejskiego Dnia 
Inwalidy” współorganizowane przez Powiat Łódzki Wschodni z Polskim Związkiem Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Koluszkach.. 
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W ramach współorganizacji Powiat pokrył koszty wynajmu sali na potrzeby organizacji 
tego wydarzenia. Wydatku w kwocie 800,00 zł dokonano zgodnie z Uchwałą Nr 184/2015 Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 marca 2015 r. 
 

2. Impreza integracyjna „Zaczarowany świat” 
Cykliczna impreza integracyjna „Zaczarowany Świat” zorganizowana przez Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Koluszkach” odbyła się 17 lutego 2015 r. w Koluszkach Uczestniczyło w niej 
45 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu. Celem spotkania była szeroko rozumiana integracja 
osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. „Zaczarowany świat” objął patronatem 
Starosta Łódzki Wschodni.  
Wydatek w kwocie 2 500,00 zł poniesiono na pokrycie kosztów wynajmu sali w celu organizacji 
imprezy. Wydatku dokonano na mocy Uchwały Nr 91/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 4 lutego 2015 r. 
 

3. XVIII Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 
W dniu 18 kwietnia 2015 r. odbył się XVIII Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora, który stał się 
okazją do prezentacji dorobku artystycznego seniorów z regionu łódzkiego, stworzenia amatorskim 
zespołom artystycznym seniorów możliwości konfrontacji osiągnięć artystycznych 
oraz wzajemnego poznania ich twórczości oraz integracji środowiska. W Miejskim Ośrodku 
Kultury w Koluszkach swój dorobek artystyczny zaprezentowały Zespoły Śpiewacze, Chóry 
i Kluby Seniora z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców 
Przeglądu w kategorii „Zespół” oraz dla wyróżnionych zespołów zostały, jak co roku, ufundowane 
przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  
Wydatku w kwocie 459,28 zł dokonano na mocy Uchwały Nr 198/2015 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 kwietna 2015 r. 
 

4. Promocja Powiatu Łódzkiego Wschodniego podczas XXI Międzynarodowego Zjazdu 
Gwieździstego Strażaków Europy w Wetzikon (Szwajcaria) 

W dniach 14 – 17 maja 2015 r. w szwajcarskiej miejscowości Wetzikon miał miejsce 
XXI Mi ędzynarodowy Zjazd Gwieździsty Strażaków Europy. Powiat Łódzki Wschodni 
reprezentowali strażacy ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie. Podczas Zjazdu 
odbyły się liczne konferencje tematyczne oraz pokazy najnowocześniejszego sprzętu gaśniczego. 
Na zakończenie Zjazdu strażacy z całej Europy przemaszerowali przez Weitzikon w uroczystej 
defiladzie. 
Wydatku w kwocie 900,00 zł dokonano na mocy Uchwały 195/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 8 kwietnia 2015 r.  
 

5. Impreza „Powitanie Lata” 
W dniu 31 maja 2015 roku w Starowej Górze odbyła się impreza p.n. „Powitanie Lata” 
zorganizowana przez Społeczny Komitet Organizacyjny „Powitanie Lata”. Wydarzenie 
to zorganizowane zostało dla mieszkańców Powiatu i gminy Rzgów. W ramach „Powitania Lata” 
odbyły się m in.: turniej tenisa stołowego oraz zawody w poszukiwaniu kwiatu paproci. 
Wydarzenie objął Patronatem Starosta Łódzki Wschodni. Decyzją Zarządu Powiatu zakupiono 
puchary i nagrody rzeczowe dla zwycięzców ww. konkursów. 
Wydatku w kwocie 691,84 zł dokonano na mocy Uchwały Nr 254/2015 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 maja 2015 r. 
 

6. Majówka 2015 – 25 lat Samorządności 
31 maja 2015 roku na terenie Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie odbyła 
się „Majówka 2015 – 25 lat Samorządności”. Jak co roku współorganizatorem wydarzenia był 
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m.in. Powiat Łódzki Wschodni. Dla uczestników imprezy zorganizowano I Powiatowy 
Majówkowy Bieg Przełajowy oraz turniej dla miłośników petenque – gry w bule. Podczas części 
artystycznej na scenie wystąpili mi.n lokalni artyści. Powiat Łódzki Wschodni włączył się 
we współorganizację Majówki poprzez pokrycie kosztów przedstawienia dla dzieci wystawionego 
przez Teatr „Zwierciadło”. 
Wydatku w kwocie 800,00 zł dokonano na mocy Uchwały Nr 244/2015 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 maja 2015 r.  
 

7. Marsz dla Życia i Rodziny połączony z festynem rodzinnym w Koluszkach 
W dniu 21 czerwca 2015 roku w Koluszkach miał miejsce Marsz dla Życia i Rodziny. Jego celem 
była integracja lokalnej wspólnoty samorządowej oraz podkreślenie jej przywiązania do wartości 
rodzinnych i szeroko rozumianego szacunku dla życia ludzkiego. Marsz zorganizowany 
w 2015 roku w Koluszkach połączony był z Festynem Rodzinnym, podczas którego mieszkańcy 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego mieli okazję wziąć udział w wielu konkursach i atrakcjach. 
Marsz i festyn był promowany na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Powiatu 
Brzezińskiego. W ramach patronatu Starosty Powiatu Łódzkiego Wschodniego zakupiono artykuły 
sportowe z przeznaczeniem na nagrody dla zwycięzców konkursów, które przeprowadzono 
podczas festynu rodzinnego. 
Wydatku w kwocie 380,85 zł dokonano na mocy Uchwały 265/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 2 czerwca 2015 r.  
 

8. Promocja Powiatu Łódzkiego Wschodniego podczas Mistrzostw Polski STRONG MAN 
w Tuszynie 

W dniu 21 czerwca 2015 roku Tuszyński Klub Sportowy „Fenix Team” zorganizował kolejne 
Mistrzostwa Polski Strong Man. Organizator wystąpił do Zarządu Powiatu z propozycją wykonania 
usługi promocyjnej na rzecz Powiatu. Na podstawie zawartej umowy Powiat Łódzki Wschodni 
był promowany podczas tej ogólnopolskiej imprezy sportowej poprzez prezentację wizualnych 
elementów promocyjnych (baner, koszulki t-shirt). 
Wydatku w kwocie 600,00 zł dokonano na mocy Uchwały Nr 246/2015 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 2 czerwca 2015 r.  
 

9. XV Wojewódzki Dzień Pszczelarza 
W dniu 23 sierpnia 2015 roku, w Tuszynie odbył się „XV Wojewódzki Dzień Pszczelarza”. 
W ramach tego wydarzenia o zasięgu ponadpowiatowym zorganizowano konkurs plastyczny 
dla uczniów szkół podstawowych oraz konkurs na temat wiedzy o życiu pszczół dla uczniów 
gimnazjów i starszych. Patronat nad Wojewódzkim Dniem Pszczelarza objął Starosta Łódzki 
Wschodni. Zarząd Powiatu ufundował 9 nagród książkowych (3 dla dzieci ze szkół podstawowych 
oraz 6 dla uczniów gimnazjów i starszych). Ponadto, aby zwiększyć skuteczność działań 
promocyjnych, przekazano materiały promocyjne z przeznaczeniem dla uczestników konkursów 
i osób biorących udział w występach artystycznych. 
Wydatku w kwocie 289,98 zł dokonano na mocy Uchwały Nr 311/2015 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 lipca 2015 r.  
 

10. XX Koluszkowski Przegląd Piosenki 2015. 
W dniu 21 października 2015 roku w sali Kina Odeon 3D, podczas przeglądu zorganizowanego 
przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, wystąpiły dzieci i młodzież z województwa 
łódzkiego i województw sąsiednich. W ramach patronatu Starosty Łódzkiego Wschodniego 
zakupiono radioodtwarzacze MP3 oraz odtwarzacze przenośne MP4. Nagrody ufundowane 
przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego i gminę Koluszki laureatom przeglądu wręczyli 
przedstawiciele władz Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Miasta Koluszki.  
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Wydatku w kwocie 796,55 zł dokonano na mocy Uchwały Nr 410/2015 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 września 2015 r. 
 

11. Nagrody dla laureatów XXIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej 
Laureatami XXIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej organizowanej przez Łódzki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach zostali m.in. mieszkańcy Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. W związku z tym organizator wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o 
ufundowanie nagród dla p. Karola Kopy i p. Andrzeja Szuberta. Wręczenie nagród nastąpiło w dniu 
24 listopada 2015 roku. Zakupiono dwa tablety multimedialne. 
Wydatku w kwocie 318,00 zł dokonano na mocy Uchwały Nr 510/2015 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 listopada 2015 r. 
 

12. X Wieczór Gór i Przygody 
X Wieczór Gór i Przygody zorganizował samorząd uczniów I Liceum Ogólnokształcącego 
w Koluszkach w dniu 11 grudnia 2015 roku pod patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego. 
Siedmiu podróżników zaprezentowało prelekcje o swoich podróżach dookoła świata, poczynając 
od Polski poprzez Europę, Azję, Afrykę i Amerykę Południową. Jubileuszowy Wieczór Gór 
i Przygody połączony był z uroczystym ogłoszeniem wyników konkursu fotograficznego „Moje 
wspomnienie z wakacji". Nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu wręczyła Wicestarosta Ewa 
Gładysz. Uczestnikom X Wieczoru Gór i Przygody rozdano również ufundowane przez Powiat-
koszulki typu t-shirt z logo Powiatu. 
Wydatku w kwocie 859,87 zł dokonano na mocy Uchwały Nr 411/2015 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 września 2015 r.  
 

13. Zakup materiałów promocyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
Celem promocji Powiatu zakupiono następujące materiały promocyjne: banery i roll-up, kalendarze 
trójdzielne na rok 2016 wg projektu graficznego wykonanego przez Referat ds. Funduszy 
Strukturalnych UE i Promocji Powiatu, kalendarze książkowe z pieczęcią Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, mapy turystyczne, długopisy metalowe z grawerem promocyjnym, wizytowniki 
metalowe z grawerem promocyjnym, stacje pogodowe z nadrukiem promocyjnym, zestawy 
długopis z brelokiem z nadrukiem promocyjnym, zestawy piśmiennicze z nadrukiem promocyjnym, 
okładki na dyplomy oraz linijki z notesikami z nadrukiem promocyjnym Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 
Na mocy Uchwały Nr 501/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 listopada 2015 r. 
poniesiono wydatki z § 4210 w kwocie 3 882,51 zł, z § 4300 – 1 045,50 zł. Na podstawie planu 
wydatków Referatu wydatkowano z § 4210 kwotę 825,82 zł, z § 4300 kwotę 396,93 zł. 
 
Pozostałe formy promocji 
W ramach działalności promocyjnej poniesiono wydatki związane z obecnością przedstawicieli 
Powiatu na różnych ważnych dla mieszkańców obchodach i wydarzeniach (w tym m.in. 10 
rocznicy powstania Zespołu Pieśni i Tańca „Bukowianki”, obchodach upamiętniających uchwalenie 
Konstytucji 3 maja, uroczystości nadania imienia Gimnazjum Publicznemu w Wiśniowej Górze, 
30. rocznicy powstania Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”, 90-leciu powstania Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wodzinku, obchodach Dnia Bibliotekarza, obchodach Święta Policji, obchodach 
Dnia Edukacji Narodowej, otwarciu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowcu, 80-leciu Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Koluszkach, obchodach Narodowego Święta Niepodległości, obchodach  
10-lecia nadania imienia Św. Jadwigi Królowej Polski Publicznemu Gimnazjum w Kurowicach)  

Na pozostałe formy promocji wydatkowano kwotę 2 860,68 zł. 
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Zadanie 
V.1.2 

Prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej 
JST 

(Powiat, 
Gminy) 

W 2015 roku Powiat Łódzki Wschodni kontynuował współpracę z gminami w celu 
publikowania w wydawanych elektronicznie „Wiadomościach Powiatu Łódzkiego Wschodniego” 
aktualnych informacji dotyczących wydarzeń mających miejsce na terenie gmin Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. Do dnia 30.06.2015 r. Referat ds. Funduszy Strukturalnych i Promocji Powiatu 
wydał 2 numery Wiadomości, które otrzymywało co 2 miesiące ok.  330 odbiorców.  

Zadanie 
V.1.3 

Wykorzystanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i dziedzictwa 
kulturowego Powiatu 

JST 
(Powiat, 
Gminy) 

 
Powiat Łódzki Wschodni promował walory przyrodnicze i krajobrazowe swojego terenu 

oraz dziedzictwo kulturowe w czasie targów pn. „Regiony Turystyczne – Na Styku Kultur", które 
odbyły się w dniach 13 – 15 marca 2015 r. w łódzkim Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym.. 
Atrakcje turystyczne i imprezy kulturalne były prezentowane na stoisku Łódzkiego Oddziału 
PTTK. W targach wzięło udział wielu wystawców z całej Polski. Targi odwiedziło wielu 
samorządowców, wśród nich Wicestarosta Ewa Gładysz reprezentująca władze Powiatu. 
Ponadto, w dniu 10 października 2015 r. na terenie gminy Nowosolna odbyła się Powiatowa 
Impreza Sportowo – Rekreacyjno – Krajoznawcza pn. „XI Rajd Pieszy Szlakami Parku 
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich”. Rajd współorganizowali Powiat Łódzki Wschodni mający 
na względzie promocję i wykorzystanie walorów krajobrazowych Parku Krajobrazowego 
Wzniesień Łódzkich oraz Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego”, których celem było upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki pieszej 
wśród mieszkańców Powiatu. W imprezie udział wzięli mieszkańcy Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego oraz pobliskich miejscowości leżących na ternie powiatów ościennych. 
 

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach organizowało 
dla uczniów szkoły zajęcia terenowe z geografii na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 

− na obszarze Rezerwatu Gałków, 

− w Muzeum w Gałkowie Dużym, 
− na cmentarzu wojennym z I wojny światowej. 

 
Zadanie 

V.1.4 
Opracowanie identyfikacji wizualnej Powiatu stanowiącej element 

budowy marki Powiatu 
Powiat 

 
Mając na względzie promocję Powiatu poprzez ujednoliconą identyfikację wizualną obecną 

w mediach, publikacjach i materiałach promocyjnych, w dniu 22 października 2015 r. ogłoszono 
konkurs na opracowanie projektu znaku graficznego (logo) promującego Powiat Łódzki Wschodni. 
Celem konkursu było wyłonienie najlepszego znaku graficznego, który stanie się oficjalną 
identyfikacją graficzną Powiatu i będzie miał zastosowanie we wszystkich materiałach 
informacyjnych, promocyjnych i identyfikacyjnych. Konkurs rozstrzygnięto 30 listopada 
2015 roku. Autor zwycięskiego projektu, Maciej Starzyk z Rudy Śląskiej, prowadzący działalność 
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gospodarczą pod nazwą „Projekt S”, otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł, 
przekazując całość autorskich praw majątkowych do projektu Powiatowi.  

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 1 000,0 zł z § 4190. 
 

Cel 
operacyjny 

V.2 

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

i sportu. 
 

Zadanie 
V.2.1 

Współorganizacja imprez kulturalnych i sportowych 
JST 
(Powiat, 
Gminy) 

 
Powiat Łódzki Wschodni przykładając duże znaczenie do umacniania tożsamości 

mieszkańców Powiatu prowadził realizowaną przez wydziały Starostwa Powiatowego i swoje 
jednostki organizacyjne współpracę z gminami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami z terenu 
Powiatu działającymi w dziedzinie kultury, turystyki, rekreacji i sportu. W efekcie współpracy 
w 2015 roku zrealizowane zostały niżej opisane wydarzenia. 

1. Dożynki Powiatowo - Gminne 
Referat ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu realizował inicjatywę Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego dotyczącą współorganizacji z gminą Rzgów obchodów Dożynek 
Powiatowo-Gminnych 2015. Nad organizacją dożynek czuwali: Wicestarosta Ewa Gładysz 
oraz Zastępca Burmistrza Rzgowa Mateusz Kamiński.  

Uroczystość miała miejsce 6 września 2015 r. w Rzgowie. Rozpoczęła ją Msza Święta 
koncelebrowana. Po mszy orszak dożynkowy dotarł do siedziby rzgowskiej Ochotniczej Straży 
Pożarnej, gdzie zgromadzeni goście, razem z licznie przybyłymi mieszkańcami gminy i Powiatu, 
wzięli udział w dalszej części ceremoniału dożynkowego. Gospodarzami Dożynek byli Starosta 
Łódzki Wschodni Andrzej Opala wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Sławomirem 
Sokołowskim oraz Burmistrzem Rzgowa Konradem Kobus i Przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Rzgowie Jarosławem Świerczyńskim. Otrzymali oni od Starostów Dożynek okazałe chleby 
dożynkowe. Obecni byli członkowie Zarządu Powiatu z Wicestarostą Ewą Gładysz, Radni Rady 
Powiatu, a także Radni Rady Miejskiej w Rzgowie. Wojewódzkie władze samorządowe 
reprezentował Przewodniczący Sejmiku Marek Mazur oraz Zastępca Dyrektora Departamentu 
Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Joanna Andrzejewska. Obecni byli także Burmistrz 
Koluszek Waldemar Chałat, Burmistrz Tuszyna Witold Małecki oraz Wójt Gminy Brójce Radosław 
Agaciak i Wójt Gminy Nowosolna Piotr Szcześniak. Wojewodę Łódzkiego reprezentowała 
Kierownik Oddziału Rolnictwa i Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Elżbieta Kusideł. 
Licznie przybyli także przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa: Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izby Rolniczej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencji 
Nieruchomości Rolnych oraz Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 
Po części oficjalnej, podczas której panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Rzgów 
wręczyły włodarzom tradycyjne wieńce dożynkowe, okraszając je dowcipnymi przyśpiewkami, 
wystąpiły zespoły artystyczne. Atrakcją Dożynek Powiatowych był występ Dziecięcego Zespołu 
Folklorystycznego Górali Czadeckich „Dolinianka” ze Starej Huty na Ukrainie, którego członkowie 
i opiekunowie zaprzyjaźnieni są ze Rzgowem. Na scenie wystąpiły ponadto: Amatorski Zespół 
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Śpiewaczy „Bukowianki” z Brójec, Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie” oraz rzgowski chór 
„Camerata”. Po występach wszyscy zgromadzeni biesiadowali jeszcze długo przy suto 
zastawionych stołach. Mimo deszczowej pogody nie zabrakło też chętnych do tańca przy muzyce, 
która grała do późnych godzin wieczornych. Część oficjalną i artystyczną prowadził ze sceny 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rzgowie Wojciech Skibiński.  
Wydatek w kwocie 5000,00 zł poniesiono na mocy Uchwały Nr 346/2015 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 12 sierpnia 2015 r. oraz Umowy Nr 141/2015 z dnia 
12 sierpnia 2015 roku. 
 

W 2015 roku organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
we współpracy z Powiatem Łódzkim Wschodnim podejmowały działania służące umacnianiu 
tożsamości mieszkańców Powiatu poprzez rozwój kultury, turystyki, rekreacji i sportu. Współpraca 
odbywała się w formie współorganizacji ze stowarzyszeniami lub obejmowania patronatem 
przez Starostę Łódzkiego Wschodniego imprez o charakterze ponadgminnym organizowanych 
przez stowarzyszenia, w których udział brali mieszkańcy Powiatu. W takiej formie w 2015 roku 
na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego odbyły się niżej wymienione imprezy o charakterze 
sportowym i sportowo – rekreacyjnym: 
 

1. Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Szachach  
Mistrzostwa odbyły się w dniu 7 marca 2015 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 
w Koluszkach. Współorganizatorami imprezy byli: Powiat Łódzki Wschodni i Powiatowe 
Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego”. W imprezie udział 
wzięli mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Zorganizowanie imprezy miało na celu 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców 
Powiatu, propagowanie aktywnego i czynnego spędzania czasu wolnego oraz popularyzację gry 
w szachy. 
Na podstawie Uchwały Nr 110/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
11 lutego 2015 r. na realizację tego zadania łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 315,40 zł, 
z czego na zakup dyplomów i medali dla uczestników imprezy, którzy w poszczególnych 
kategoriach zajęli I, II i III miejsce wydatkowano kwotę 115,40 zł oraz na wynagrodzenie 
dla sędziów kwotę 200,00 zł. 
 

2. VIII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego im. Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza. 
Turniej miał miejsce w dniu 14 marca 2015 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej w Starych 
Skoszewach, na terenie gminy Nowosolan. Współorganizatorami imprezy byli: Powiat Łódzki 
Wschodni i Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego” 
przy udziale gminy Nowosolna, Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie 
oraz Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach. W imprezie udział wzięli mieszkańcy Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego oraz ościennych powiatów. Zorganizowanie imprezy miało na celu 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców 
Powiatu, propagowanie aktywnego i czynnego spędzania czasu wolnego oraz popularyzację gry 
w tenisa stołowego. 
Na podstawie Uchwały Nr 111/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
11 lutego 2015 r. na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu Powiatu łączną kwotę 
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w wysokości 696,87 zł, z czego na zakup wody mineralnej dla uczestników imprezy wydatkowano 
kwotę w wysokości 96,87 zł oraz na wynagrodzenia dla sędziów i zapewnienie opieki 
przedmedycznej wydatkowano kwotę w wysokości 600,00 zł. 
 

3. „VII Dycha Justynów - Janówka” 
Powyższa impreza sportowa odbyła się w dniu 25 kwietnia 2015 r. na terenie gminy Andrespol. 
Jej organizatorem było Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki. Udział w niej wzięli 
mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz ościennych powiatów. Patronat nad imprezą 
objął Starosta Łódzki Wschodni wyrażając w ten sposób poparcie Powiatu dla działań 
wspierających rozwój kultury fizycznej i sportu oraz promujących aktywne i czynne formy 
spędzania czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Powiatu. Udział 
w imprezie wzięło ponad 500 zawodników.Imprezę realizowały wspólnie Wydział Polityki 
Społecznej (WPS) i Referat ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu (FS). 
Na podstawie Uchwały Nr 178/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
30 marca 2015 r. na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu Powiatu nadzorowanego 
przez WPS kwotę w wysokości 724,00 zł. Za tę kwotę zostały zakupione puchary za zajęcie I, II 
i III miejsca w poszczególnych konkurencjach. Ponadto ze środków Powiatu ujętych w budżecie 
realizowanym przez FS zakupiono również 204 szt. koszulek z nadrukiem. Wydatku tego, 
w wysokości 1 877,47 zł, dokonano na podstawie Uchwały Nr 185/2015 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 marca 2015 r. 
 

4. I Powiatowa Impreza Rekreacyjno – Turystyczna „Rowerem Wszędzie”. 
Organizatorem imprezy było Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego”. Impreza odbyła się w dniu 30 maja 2015 r. na terenie gminy Koluszki. 
Patronat nad tym wydarzeniem objął Starosta Łódzki Wschodni. Udział w imprezie wzięli 
mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
Zorganizowanie imprezy miało na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych mieszkańców Powiatu, propagowanie aktywnego i czynnego spędzania 
czasu wolnego oraz popularyzację jazdy na rowerze. 
Na podstawie Uchwały Nr 241/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
20 maja 2015 r. na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę w wysokości 
351,98 zł. Za tę kwotę zostały zakupione nagrody dla uczestników za zajęcie I, II i III miejsca 
w poszczególnych konkurencjach. 
 

5. Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Plażowej Piłce Siatkowej. 
Mistrzostwa te odbyły się w dniu 4 lipca 2015 r. w Justynowie. Współorganizatorami imprezy byli: 
Powiat Łódzki Wschodni i Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego”. W imprezie udział wzięli mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
oraz ościennych powiatów. Zorganizowanie imprezy miało na celu upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Powiatu, propagowanie 
aktywnego i czynnego spędzania czasu wolnego oraz popularyzację piłki siatkowej. 
Na podstawie Uchwały Nr 283/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
25 czerwca 2015 r. na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu Powiatu łączną kwotę 
w wysokości 673,59 zł, z czego na zakup wody mineralnej dla uczestników imprezy wydatkowano 
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kwotę 27,23 zł, na zakup medali dla uczestników za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych 
kategoriach wydatkowano kwotę 86,40 zł, na zakup nagród dla uczestników imprezy za zajęcie 
I miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn wydatkowano kwotę w wysokości 159,96 zł 
oraz na wynagrodzenia dla sędziów i zapewnienie opieki przedmedycznej wydatkowano kwotę 
w wysokości 400,00 zł. 
 

6. Impreza Sportowo – Rekreacyjno – Krajoznawcza pn. „XI Rajd Pieszy Szlakami Parku 
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich”. 

Miała ona miejsce w dniu 10 października 2015 r. na terenie gminy Nowosolan. 
Współorganizatorami imprezy byli: Powiat Łódzki Wschodni oraz Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe 
Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego”. W imprezie udział wzięli mieszkańcy 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz pobliskich miejscowości z ościennych powiatów. 
Zorganizowanie imprezy miało na celu upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki 
pieszej wśród mieszkańców Powiatu oraz propagowanie aktywnego i czynnego spędzania czasu 
wolnego. Angażując się w realizację tego zadania Powiat Łódzki Wschodni wyraził tym samym 
swoje poparcie dla rozwoju kultury fizycznej oraz inicjatyw i działań podejmowanych na rzecz 
społeczności lokalnych. Na podstawie Uchwały Nr 399/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 24 września 2015 r. na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu 
Powiatu łączną kwotę w wysokości 1 500,33 zł. Na zakup pucharów za zajęcie I, II i III miejsca 
w dwóch kategoriach wydatkowano kwotę w wysokości 209,40 zł, na zakup nagród rzeczowych 
dla zwycięzców w poszczególnych konkursach wydatkowano kwotę w wysokości 374,91 zł, 
na zakup buttonów dla wszystkich uczestników Imprezy wydatkowano kwotę 140,00 zł, na zakup 
artykułów do przygotowania posiłku dla wszystkich uczestników wydatkowano kwotę w wysokości 
276,02 zł oraz na wynagrodzenie dla sędziów i opieki przedmedycznej wydatkowano kwotę 
w wysokości 500,00 zł. 
 

7. Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Piłce Siatkowej. 
Mistrzostwa te odbyły się w dniu 5 grudnia 2015 r. w Długiem. Współorganizatorami imprezy byli: 
Powiat Łódzki Wschodni i Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego”. W imprezie udział wzięli mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
oraz ościennych powiatów. Zorganizowanie imprezy miało na celu upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Powiatu, propagowanie 
aktywnego i czynnego spędzania czasu wolnego oraz popularyzację piłki siatkowej. 
Na podstawie Uchwały Nr 504/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
18 listopada 2015 r. na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu Powiatu łączną kwotę 
w wysokości 732,74 zł, z czego na zakup wody mineralnej dla uczestników imprezy wydatkowano 
kwotę w wysokości 57,34 zł, na zakup pucharów dla drużyn za zajęcie I, II i III miejsca 
w poszczególnych kategoriach wydatkowano kwotę w wysokości 175,40 zł oraz na wynagrodzenia 
dla sędziów i zapewnienie opieki przedmedycznej wydatkowano kwotę w wysokości 500,00 zł. 
 

8. Zimową Imprezę Sportowo – Rekreacyjną  
Na początku 2015 roku Powiat wspólnie z Powiatowym Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły Sportowe 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego” oraz Gminnym Ludowym Klubem Sportowym „Miazga” 
zaplanował do realizacji jeszcze jedną imprezę sportowo – rekreacyjną tj. Otwarte Mistrzostwa 
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Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Biegach Narciarskich. Na ten cel wydatkowano z budżetu 
Powiatu kwotę w wysokości 216,00 zł, z przeznaczeniem na zakup medali dla uczestników 
za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych konkurencjach, jednak z powodu nieodpowiednich 
warunków atmosferycznych termin realizacji imprezy był kilkukrotnie przekładany, a następnie 
zaplanowano, aby impreza została zrealizowana w grudniu 2015 roku. Niestety, ze względu na to, 
że również w tym miesiącu nie było odpowiednich warunków atmosferycznych umożliwiających 
przeprowadzenie biegów narciarskich, zamiast imprezy narciarskiej współorganizatorzy 
zorganizowali Zimową Imprezę Sportowo – Rekreacyjną dla mieszkańców Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, w czasie której przeprowadzono m. in. konkurencję nordic walking. Impreza odbyła 
się w Kurowicach, a udział w niej wzięli mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
Zorganizowanie imprezy miało na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych mieszkańców Powiatu, propagowanie aktywnego i czynnego spędzania 
czasu wolnego. 
Na podstawie Uchwały Nr 546/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
9 grudnia 2015 r. na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu Powiatu łączną kwotę 
w wysokości 697,83 zł, z czego na zakup emblematów i nadruków na rewers do przygotowania 
medali dla uczestników za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach wydatkowano 
kwotę w wysokości 108,00 zł. Do przygotowania tych medali użyte zostały niewykorzystane 
medale zakupione na Otwarte Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Biegach 
Narciarskich. Ponadto, na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę 
w wysokości 189,83 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów do przygotowania posiłku 
dla uczestników imprezy oraz kwotę w wysokości 400,00 zł na pokrycie kosztów związanych 
z wynagrodzeniem sędziów i opieki przedmedycznej. 
 

W 2015 roku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach 
był współorganizatorem trzech niżej wymienione imprezy o charakterze kulturalno – sportowo  
– integracyjnym: 

1. Piknik Rodzinny z okazji obchodów Światowego Dnia Godności Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

Piknik miał charakter imprezy kulturalno-sportowej. Brali w nim udział rodzice i opiekunowie osób 
niepełnosprawnych, niepełnosprawne dzieci i młodzież oraz niepełnosprawni dorośli stanowiący 
łącznie grupę 70 uczestników. 

2. Impreza integracyjno-sportowa. 
Uczestnikami imprezy były pełnosprawne i niepełnosprawne dzieci i młodzież, dla których 
zorganizowano integracyjne biegi i zabawy „na wesoło”. W imprezie udział wzięło około 80 osób. 

3. Występy grupy teatralnej „Tacy sami” połączone z projekcją drugiej części filmu „Listy 
do M.” 

W imprezie kulturalnej, zorganizowanej przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych uczestniczyli podopieczni SOSW w Koluszkach, Stowarzyszenia Rodzin 
Dzieci Specjalnej Troski oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej stanowiący grupę około 60 osób. 

 
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 

było organizatorem 3 turniejów sportowych: 
− w piłkę nożną (w turnieju wzięło udział 50 uczestników z gimnazjów), 
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− w piłkę siatkową, w ramach Dni Drzwi Otwartych (w turnieju wzięło udział 
30 uczestników gimnazjów), 

− w piłkę siatkową dla szkół Powiatu (w turnieju wzięło udział 40 uczestników). 
Szkoła zorganizowała imprezę pt. „Wielka Lekcja Geografii Ameryki Południowej”, w której 
uczestniczyło 120 osób oraz konkurs geograficzny dla gimnazjów. Wystawiono również spektakl 
teatralny dla gimnazjalistów. Wyżej wymienione imprezy obyły się w Sali MOK w Koluszkach. 
 

Zadanie 
V.2.2 

Promowanie produktów tradycyjnych i lokalnej kultury 
JST 

(Powiat, 
Gminy) 

 
Powiat Łódzki Wschodni promował produkty tradycyjne i lokalne regionu łódzkiego 

w trakcie obchodów VIII Święta Powiatu. W 2015 roku, po raz pierwszy zorganizowano Biesiadę 
Powiatową z degustacją typowych dla obszaru Powiatu staropolskich, tradycyjnych mięs, wędlin, 
nalewek i pysznych ciast, której towarzyszyły występy lokalnych artystów oraz tradycyjne 
przyśpiewki biesiadne. Wystawione do degustacji potrawy sporządzone były według lokalnych 
przepisów kulinarnych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Andrespola, Czyżeminka, Gałkówka, 
Wardzyna, Wiączynia Dolnego oraz Żeromina przynosząc mieszkańcom oraz zaproszonym 
gościom różnorodność i bogactwo smaków tradycyjnych potraw. Wspólne biesiadowanie 
podkreślało dziedzictwo kulturowe i historyczne naszego regionu.  

Ponadto, władze Powiatu podkreślały znaczenie działalności lokalnych artystów oraz pracy 
bibliotekarzy na rzecz krzewienia lokalnej kultury i podtrzymywania tradycji biorąc osobisty udział 
w 30. rocznicy powstania Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”, dziesiątego jubileusz Zespołu 
Pieśni i Tańca „Bukowianki” czy obchodach „Dnia Bibliotekarza”. Na stronie internetowej Powiatu 
zamieszczane były informacje dotyczące tych ważnych wydarzeń.  

Powyższe działania Powiatu inspirowały artystów ludowych, wielbicieli ludowej sztuki 
i tradycji oraz historii naszego regionu do inicjowania współpracy z Powiatem i korzystania 
z kanałów i różnych form promocji oferowanych przez Powiat. 
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Cel strategiczny VI: Rozwój demokracji lokalnej 
Podmioty 

odpowiedz. za 
realizację 

Cel 
operacyjn
y VI.1 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego  

Zadanie 
VI.1.1 

Podnoszenie jakości zarządzania informacją 
Powiat, 
jednostki 
organizacyjne 

 
Zadania realizowane były w sposób ciągły. Pierwszym etapem rozpoczętym w roku 2015 było 

wdrożenie nowej strony BIP – bardziej przyjaznej użytkownikowi, umożliwiającej korzystanie 
z publikatora poprzez urządzenia mobilne oraz spełniającej standardy WCAG (budowa strony 
z której bez przeszkód mogą korzystać osoby wykluczone cyfrowo - osoby niepełnosprawne).  
Funkcjonująca zgodnie z umową do dnia 31 grudnia 2015 r. strona BIP serwisowana przez firmę 
SISCO IT GROUP POLSKA Sp. z o.o. nie zaspakajała w pełni oczekiwań Starostwa. Elementy, 
które wymagały poprawy to między innymi 

1. wizualizacja strony i jej funkcjonalność, 
2. dostosowanie strony do międzynarodowego standardu WCAG 2,0 (udogodnienia 

dla osób niepełnosprawnych), 
3. brak modułu sondy, 
4. brak mobilnej wersji serwisu. 

W dniu 30 listopada 2015 r. Wydział Organizacyjny rozpoczął postępowanie o zamówienie 
publiczne w przedmiocie: „Zakupu usługi prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Łodzi w 2016 r.”  
W wyniku przeprowadzonego postępowania 10 grudnia 2015 r. zawarta została umowa z firmą 
EXTRANET Joanna Paździerska, z siedzibą w Toruniu (87 – 100), przy ulicy Wielki Rów 40b 
dotycząca wykonania i utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej w roku 2016. Umowa weszła 
w życie z dniem jej podpisania i obowiązuje do 31 grudnia 2016 roku.  
Od dnia 10 grudnia 2015 r. w oparciu o dostarczony szablon rozpoczęła się budowa nowej 
strony BIP. W proces ten zostały zaangażowane wszystkie wydziały/referaty Starostwa. Od dnia 
01 stycznia 2016 r. uruchomiona została nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej. Wziąwszy 
pod uwagę, iż tworzenie i aktualizacja strony BIP to proces ciągły, prace nad jej kształtem trwają 
i będą kontynuowane w roku 2016. 
Podjęcie zadania miało na celu stworzenie strony przyjaznej użytkownikom (mieszkańcom 
Powiatu), dostosowanej do nowoczesnych urządzeń mobilnych (smartfony, notebooki, laptopy) 
oraz spełniającej standardy WCAG (strona przyjazna osobom wykluczonym cyfrowo).  

Zgodnie z zawartą umową łączną wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy 
została określona na kwotę 3 700,00 zł. netto, co dało 4 551,00 zł brutto.  
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Cel 
operacyjny 

VI.2 
Wspieranie rozwoju i działalności organizacji pozarządowych.  

Zadanie 
VI.2.1 

Pomoc w realizacji działań statutowych organizacji pozarządowych Powiat 

 
Organ stanowiący Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwalił obowiązujący w 2015 roku 

roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, w którym określił m. in. 
w jakich formach będzie prowadził współpracę oraz zaplanował, jakiego będzie udzielał wsparcia. 
W 2015 roku Powiat Łódzki Wschodni udzielał organizacjom pozarządowym wsparcia przede 
wszystkim w związku ze współorganizacją lub sprawowaniem patronatu przez organy Powiatu 
nad imprezami o charakterze sportowym i sportowo – rekreacyjnym. Na bieżąco była również 
aktualizowana witryna internetowa Starostwa, na której w zakładce dotyczącej organizacji 
pozarządowych zamieszczano ważne dla organizacji pozarządowych informacje, w tym ogłoszenia 
o prowadzonych konkursach, naborach wniosków, szkoleniach, konferencjach itp. 
 
Zadanie 
VI.2.2 

Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi w zakresie 
realizacji zadań publicznych 

Powiat 

 
W 2015 roku organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

we współpracy z Powiatem Łódzkim Wschodnim podejmowały działania służące realizacji zadań 
publicznych przede wszystkim z dziedziny rekreacji ruchowej, kultury fizycznej i sportu. 
Współpraca odbywała się w formie współorganizacji ze stowarzyszeniami lub obejmowania 
patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego imprez o charakterze ponadgminnym 
organizowanych przez stowarzyszenia, w których udział brali przede wszystkim mieszkańcy 
Powiatu, ale również mieszkańcy ościennych powiatów. 
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Cel 
operacyjny 

VI.3 
Rozwój instytucji samorządu społecznego i gospodarczego  

Zadanie 
VI.3.1 

Akcje informacyjne i szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców i 
rolników 

Powiat 

 
Realizując wyżej określone zadanie Powiat Łódzki Wschodni umieszczał na bieżąco 

w 2015 roku na swojej stronie internetowej informacje kierowane do lokalnych 
przedsiębiorców i rolników o szkoleniach, konkursach i możliwości pozyskania środków 
finansowych na rozwój działalności gospodarczej. Były to między innymi: 

− XIII Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015" 
organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa 
Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i inne instytucje 
działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych. 

Celem Konkursu była promocja zasad ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy rolnika 
oraz popularyzowanie przyjaznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych dla właścicieli i 
członków ich rodzin. 

− Zdobądź tytuł Mikroprzedsiębiorcy Roku 2015! 
Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku skierowany był do firm, które zatrudniają mniej 
niż 10 pracowników i których roczne obroty lub suma bilansowa nie przekroczyły 2 mln euro.  

− Spotkania z chińskimi przedsiębiorcami 
Organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego branżowe, bezpłatne 
spotkania z chińskimi przedsiębiorcami w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
(Fabryka Grohmana). 

− Spotkania informacyjne pn. "Środa z Funduszami” w przypadku, gdy szkolenia 
adresowane były do przedsiębiorców lub do instytucji ochrony zdrowia", 

− VIII Europejskie Forum Gospodarcze - "Wyzwania Europy – gospodarka, 
pieniądze, biznes" organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Łódzkiego oraz Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., 

− Bezpłatne warsztaty w ramach VII edycji Akademii Przedsiębiorcy. 
Podczas spotkań organizowanych w ramach „Akademii” uczestnicy zyskiwali wiedzę 
i podstawową praktykę odnoszącą się do możliwości pozyskania dofinansowania unijnego: 
które branże mogą liczyć na wsparcie, jakie zmiany zaszły w zasadach finansowania i jak się 
do nich przygotować.  
Ponadto, 17 listopada 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi, w ramach projektu 
"Ekonomia społeczna w biznesie", odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców. 
Inicjatorami spotkania był Powiat Łódzki Wschodni, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja 
– Ty – My" i Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód. 
Podczas spotkania przedstawiciele biznesu mieli okazję uzyskać informacje dotyczące m.in. 
budowania społecznego wizerunku firmy, umacniania pozycji na rynku poprzez 
nawiązywanie partnerstwa z podmiotami ekonomii społecznej, a także korzyści płynących 
ze współpracy partnerskiej z przedsiębiorstwami społecznym i pozyskiwania środków 
z funduszy zewnętrznych. 
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PODSUMOWANIE 

 
Po przeanalizowaniu informacji i danych przekazanych przez poszczególne wydziały 

Starostwa Powiatowego w Łodzi i jednostki organizacyjne Powiatu dotyczących zadań 
zrealizowanych na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2015, otrzymujemy 
obraz działań, poprzez które realizowane były w tym okresie cele Strategii Rozwoju Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. 

Najbardziej dynamiczne działania w zakresie realizacji zapisów Strategii podejmowane 
były w obszarach istotnych z punktu widzenia lokalnej wspólnoty samorządowej, takich 
jak pomoc społeczna, zapobieganie bezrobociu i wspieranie aktywności zawodowej, 
inwestycje związane z infrastrukturą drogową oraz wzbogacaniem oferty edukacyjnej 
i podnoszeniem poziomu edukacji.  

Powiat podjął szereg działań promocyjnych w kierunku kreowania pozytywnego 
wizerunku. W działania te włączyło się wiele organizacji i grup lokalnej społeczności, w tym 
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które 
we współpracy z Powiatem aktywnie realizowały cele związane z umacnianiem tożsamości 
mieszkańców Powiatu i rozwojem turystyki, rekreacji i sportu. 
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