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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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 oraz Komendy Powiatowej 

Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 

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 2016 R. 

W ramach tego celu zaplanowano w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok 

wydatki inwestycyjne na drogi publiczne powiatowe w kwocie 5 926 860,13 zł do realizacji 

przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Powiat Łódzki 

Wschodni zrealizował niżej wymienione i opisane zadania inwestycyjne, których wykonanie 

ukształtowało się na poziomie kwoty 5 926 732,74 zł. 

1) „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, 

gmina Andrespol” – etap II. 

2)  „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa”. 

3) „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E 

w miejscowości Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gmina Koluszki”. 

4) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2913E w miejscowości Gałkówek Parcela, 

gmina Koluszki”. 

5) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych 

w Gałkowie Małym”. 

6) „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu 

Dolnym, gmina Nowosolna”. 

7)  „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn od drogi krajowej nr 1 

do miejscowości Wodzinek”. 

8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa”. 

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

Andrespol” –  etap II. 

Plan: 3 690,00 zł 

Wykonanie: 3 690,00 zł 

W ramach przedmiotowego zadania wykonano opracowanie projektu przebudowy drogi 

powiatowej nr 2906E na łącznej długości 435,0 m. Projekt przebudowy drogi uwzględnia wymianę 

jednostronnego chodnika oraz wymianę zjazdów indywidualnych. 

Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, którą Powiat Łódzki Wschodni otrzymał 

z gminy Andrespol jako pomoc finansową na realizację zadania. 

Ad 2. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa”. 

Plan: 521 382,00  zł 

Wykonanie: 521 381,38 zł 

W ramach zadania wykonano 3,31 km nawierzchni bitumicznej, obustronne pobocza o szerokości 

0,75 m na długości 4,75 km oraz odmulono istniejące rowy. 

Nakłady na przedmiotowe zadanie oraz udział finansowy współfinansujących są następujące:  

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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1) nakłady na przedmiotowe zadanie, w łącznej kwocie   521 381,38 zł  

 wykonanie robót drogowych:     516 215,38 zł 

 pełnienie funkcji inspektora nadzoru:        5 166,00 zł 

2) udział finansowy współfinansujących: 

 pomoc finansowa gminy Brójce:    260 690,69 zł  

 pomoc finansowa gminy Andrespol:      50 000,00 zł 

 środki własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego:  210 690,69 zł 

Całość zadania została zakończona i odebrana protokołem odbioru 6 grudnia 2016 roku. 

Ad 3. „Poprawa spójności komunikacyjnej bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E 

w miejscowości Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gmina Koluszki”. 

Plan: 2 861 366,10 zł 

Wykonanie: 2 861 366,10 zł 

Na realizację powyższego zadania Powiat Łódzki Wschodni otrzymał dofinansowanie ze środków 

budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej 

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. 

W ramach przedmiotowego zadania wykonano m. in.: 

1) jednostronny chodnik z kostki przy ul. Długiej w miejscowości Borowa, ze zjazdami 

indywidualnymi i publicznymi oraz odwodnieniem na odcinku od ul. Borowieckiej do ul. Głównej 

(z wyłączeniem przejazdu przez tory kolejowe – długości przebudowywanego odcinka ok. 1940 m); 

2) przebudowę nawierzchni ul. Długiej na odcinkach: 

 od granicy gminy Koluszki z gminą Brójce w miejscowości Karpin do wysokości 

ul. Zielonogórskiej o długości 1330 m; 

 od ul. Borowieckiej do ul. Głównej (z wyłączeniem przejazdu przez tory kolejowe) 

z wyrównaniem destruktem jednostronnego pobocza gruntowego ul. Długiej, na wyżej 

wymienionych odcinkach  o szerokości 0,75 m; 

3) przebudowę nawierzchni ul. Przestrzennej (zmiana z nawierzchni gruntowej na bitumiczną) 

o długości 2 597 m z wykonaniem obustronnego pobocza z destruktu o szerokości po 1,00 metrze; 

4) wymianę uszkodzonego przepustu betonowego o średnicy 800 mm, usytuowanego poprzecznie 

do drogi Nr 2915E. 

Nakłady na przedmiotowe zadanie oraz  udział finansowy współfinansujących są następujące: 

1) nakłady na przedmiotowe zadanie, w łącznej kwocie 2 861 366,10 zł : 

 wykonanie robót drogowych:     2 828 071,99 zł 

 pełnienie funkcji inspektora nadzoru:         17 988,70 zł 

2) udział finansowy współfinansujących: 

 dofinansowanie z budżetu państwa:       766 750,00 zł 

 pomoc finansowa gminy Koluszki:    1 889 595,52 zł 

 środki własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego:     205 020,58 zł 

Całość zadania została zakończona i odebrana protokołem odbioru 28 listopada 2016 roku. 

Ad 4. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2913E w miejscowości Gałkówek Parcela, gmina 

Koluszki”. 

Plan: 182 484,61 zł 

Wykonanie: 182 484,61 zł 
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Na realizację powyższego zadania Powiat Łódzki Wschodni otrzymał dofinansowanie ze środków 

budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych 

na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. 

W ramach zadania wykonano nową nakładkę bitumiczną na drodze powiatowej nr 2913E 

o długości 830 m wraz z utwardzonymi poboczami. 

Nakłady na przedmiotowe zadanie oraz udział finansowy współfinansujących są następujące: 

1) nakłady na przedmiotowe zadanie, w łącznej kwocie 182 484,61 zł: 

 wykonanie robót drogowych:        179 458,81 zł 

 pełnienie funkcji inspektora nadzoru:           2 214,00 zł 

 wykonanie, transport i montaż tablicy informacyjnej:            811,80 zł 

2) udział finansowy współfinansujących : 

 dofinansowanie z budżetu Woj. Łódzkiego:      100 390,00 zł 

 pomoc finansowa gminy Koluszki:         40 339,48 zł 

 środki własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego:       41 755,13 zł 

Całość zadania została zakończona i odebrana protokołem odbioru 30 września 2016 roku. 

Ad 5. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów 

i pieszych w Gałkowie Małym”. 

Plan: 35 058,00 zł 

Wykonanie: 34 932,00 zł 

W ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu 

rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” wykonano opracowanie projektu przebudowy drogi 

powiatowej nr 2911E. 

Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 34 932,00 zł, która w całości pochodziła ze środków 

własnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Ad 6. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu 

Dolnym, gmina Nowosolna”. 

Plan: 1 216 242,42 zł 

Wykonanie: 1 216 242,42 zł 

Na realizację tego zadania Powiat Łódzki Wschodni otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu 

państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016 –-2019”. 

W ramach przedmiotowego zadania wykonano m. in.: 

1) nową konstrukcję drogi wraz z nawierzchnią bitumiczną jezdni na długości 1316 m; 

2) jednostronny chodnik z kostki brukowej na długości 1726 m; 

3) przebudowano zjazdy wraz z przepustami; 

4) zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Nakłady na przedmiotowe zadanie oraz udział finansowy współfinansujących są następujące: 

1) nakłady na przedmiotowe zadanie, w łącznej kwocie 1 216 242,42 zł : 

 wykonanie robót drogowych:      1 212 121,21 zł 

 pełnienie funkcji inspektora nadzoru:            4 121,21 zł 

2) udział finansowy współfinansujących: 

 dofinansowanie z budżetu państwa:        608 121,00 zł 

Id: 1BD97FC6-9194-4FAC-87B5-10ADF3BFCBC9. Podpisany Strona 6



  

 pomoc finansowa gminy Nowosolna:        334 162,72 zł 

 środki własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego:      273 958,70 zł 

Całość zadania została zakończona i odebrana protokołem odbioru 29 lipca 2016 roku. 

Ad 7. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn od drogi krajowej nr 1 

do miejscowości Wodzinek”. 

Plan: 1 092 669,00 zł 

Wykonanie: 1 092 668,29 zł 

W ramach przedmiotowego zadania wykonano m. in.: 

1) poszerzenie jezdni z nową nawierzchnią bitumiczną na długości 2866 m; 

2) obustronne pobocza; 

3) cztery perony do celów komunikacji zbiorowej; 

4) przebudowano zjazdy wraz z przepustami. 

Nakłady na przedmiotowe zadanie oraz udział finansowy współfinansujących są następujące: 

1) nakłady na przedmiotowe zadanie, w łącznej kwocie 1 092 668,29 zł : 

 wykonanie dokumentacji projektowej:          13 997,40 zł 

 wykonanie robót drogowych:      1 073 790,00 zł 

 pełnienie funkcji inspektora nadzoru:            4 880,89 zł 

2) udział finansowy współfinansujących: 

 pomoc finansowa gminy Andrespol:        220 000,00 zł 

 środki własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego:      872 668,29 zł 

Całość zadania została zakończona i odebrana protokołem odbioru 6 września 2016 roku. 

Ad 8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa” 

Plan: 13 968,00 zł. 

Wykonanie: 13 967,94 zł 

W ramach powyższego zadania wykonano opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej 

nr 2912E w ciągu ul. Tuszyńskiej na odcinku od ul. Gajowej w miejscowości Stróża gmina 

Andrespol, oraz ul. Brzezińskiej w miejscowości Wola Rakowa gmina Brójce, do drogi 

wojewódzkiej nr 714. 

Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 13 967,94 zł, która w całości pochodziła ze środków 

własnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Ponadto, zgodnie z zapisami zawartych aneksów do porozumień w sprawie powierzenia zarządu 

nad drogami powiatowymi, Powiat przekazał gminom dotacje celowe na zadania inwestycyjne 

na drogach powiatowych oraz uzyskał pomoc rzeczową od gmin w postaci wykonania robót 

drogowych na drogach powiatowych zlokalizowanych w obszarze poszczególnych gmin. 
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I. Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 

na podstawie porozumień – umów między jednostkami samorządu terytorialnego. 

 

Lp. Gmina: 

Plan finansowy 

dotacji na 2016 

r. wg uchwały 

budżetowej (w 

zł) 

Plan finansowy 

po zmianach 

na dzień 

31.12.2016 r. 

(zł) 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2016 r. 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2016 r. 

(%) 

 Gmina Nowosolna: 350 00,00 10 332,77 10 332,77 100,00 

 

1. 

„Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1186E 

w miejscowości 

Kalonka, gmina 

Nowosolna” 

350 000,00 10 332,77 10 332,77 100,00 

 Gmina Rzgów: 850 00,00 1 040 925,00 1 040 925,00 100,00 

 

1. 

„Droga Nr 2909E 

Kalinko budowa 

chodnika i drogi 

na odcinku około 1 800 

m” 

450 000,00 450 000,00 450 000,00 100,00 

 

2. 

„Droga Nr 2909E 

Kalinko budowa 

ścieżki rowerowej 

na odcinku 2 300m” 

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

 

3. 

„Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2922E 

w miejscowości 

Kalino, gmina Rzgów” 

0,00 190 925,00 190 925,00 100,00 

Razem: 1 200 000,00 1 051 257,77 1 051 257,77 100,00 

 

Gmina Nowosolna: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w miejscowości Kalonka, gmina Nowosolna” 

Przedmiotowe zadanie zaplanowano do realizacji przez gminę Nowosolna w cyklu dwuletnim 

tj. w latach 2016 – 2017. 

W 2016 roku, w ramach realizacji w/w zadania została opracowana przez gminę  Nowosolna 

dokumentacja projektowa przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1186E. Koszt dokumentacji 

wyniósł w 2016 r.: 20 665,54 zł. Gmina realizowała przedmiotowe zadanie inwestycyjne 

przy udziale środków własnych oraz dotacji celowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Współfinansowanie przedmiotowego zadania przedstawia się następująco: 

 budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego         10 332,77 zł  

 budżet gminy Nowosolna             10 332,77 zł 

Zadanie zakończone w 2016 roku – protokół końcowego odbioru robót z dnia 25 października 

2016 r. 

Gmina Rzgów: 

1. „Droga Nr 2909E Kalinko budowa chodnika i drogi na odcinku około 1 800 m” 

W ramach przedmiotowego zadania wykonano m.in..:  

 przebudowę konstrukcji drogi z wykonaniem nawierzchni bitumicznej, 

 chodnik jednostronny z kostki betonowej 

 przebudowano zjazdy, 
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 odtworzono rowy odwadniające. 

Nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie poniesione w 2016 r.  przedstawiały się 

następująco (łączny koszt inwestycji 1 348 384,69 zł: 

 wykonanie dokumentacji projektowej:            7 875,00 zł 

 roboty budowlane:       1 325 192,21 zł 

 inspektor nadzoru:            15 317,48 zł 

Jednocześnie, uwzględniając kwotę w wysokości 15 434,00 zł wydatkowaną przez gminę 

Rzgów na realizację przedmiotowego zadania w 2015 r., łączny koszt realizacji inwestycji 

wyniósł 1 363 818,69 zł. 

Współfinansowanie przedmiotowego zadania przedstawia się następująco: 

 budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego:       450 000,00 zł  

 budżet gminy Rzgów:          913 818,69 zł 

2. „Droga Nr 2909E Kalinko budowa ścieżki rowerowej na odcinku 2 300 m” 

W ramach przedmiotowego zadania wykonano m.in.: 

 drogę rowerową o nawierzchni bitumicznej; 

 elementy odwodnienia drogi. 

Nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie przedstawiały się następująco (łączny koszt 

inwestycji 759 516,42 zł): 

 wykonanie dokumentacji projektowej:          10 824,00 zł 

 roboty budowlane:          739 364,10 zł 

 inspektor nadzoru:               9 328,32 zł 

Współfinansowanie przedmiotowego zadania przedstawia się następująco: 

 budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego:       400 000,00 zł  

 budżet gminy Rzgów:          359 516,42 zł 

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów” 

Przedmiotowe zadanie pod względem rzeczowym zakończono 2016 roku. Odbiór inwestycji 

zaplanowano w 2017 roku.  

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino, 

gmina Rzgów” obejmowało wykonanie przebudowy drogi na odcinku 590 m w tym: 

1) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni; 

2) wykonanie jednostronnego chodnika z kostki betonowej; 

3) przebudowę wjazdów z przepustami; 

4) odtworzenie rowów wraz z umocnieniem fragmentu  rowu korytami betonowymi na długości 

210 m. 

Całkowity koszt zadania wynosi 640 925,00 zł. 

Współfinansowanie przedmiotowego zadania w 2016 roku przedstawia się następująco: 

 budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego (dotacja celowa § 6610):     190 925,00 zł 

 budżet gminy Rzgów (środki własne):        74 718,00 zł 

Na jego realizację w 2016 roku wydatkowano łącznie 265 643,00 zł. Pozostały wydatek 

w kwocie 375 282,00 zł zostanie poniesiony w 2017 roku bezpośrednio z budżetu gminy 

Rzgów. 
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II. Zadania inwestycyjne zrealizowane przez gminy na drogach powiatowych w ramach pomocy 

rzeczowej. 

1) „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół na drogach 

powiatowych w gminie Andrespol”. 

W ramach inwestycji wykonano: 

 na drodze nr 2911E ulicy Łódzkiej w Justynowie – montaż jednej sztuki radarowego 

wskaźnika prędkości MP-DP, 

 na drodze nr 2912E ulicy Tuszyńskiej w Wiśniowej Górze – montaż sześciu sztuk aktywnych 

kocich oczek SOLARLITE Ft.  

Łączny koszt inwestycji wyniósł 14 846,10 zł i był sfinansowany ze środków własnych gminy 

Andrespol; 

2) „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – 

Wierzchy, gmina Koluszki”. 

Zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary  

Redzeń – Wierzchy, gmina Koluszki” realizowane jest w ramach Programu Wieloletniego 

pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

Gmina Koluszki udzieliła Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu pomocy  rzeczowej 

na wykonanie projektu budowlanego dla przedmiotowego zadania w kwocie 42 684,64 zł; 

3) „Przebudowa placu Reymonta w Tuszynie”. 

Powyższe zadanie zostało zrealizowane przez gminę Tuszyn w ramach udzielonej pomocy 

rzeczowej na modernizację dróg powiatowych w 2016 roku.  

W ramach zadania wykonano m.in.: 

 nową nawierzchnię bitumiczną jezdni w obrębie Placu, 

 ornamentowe utwardzenie Placu kostką brukową, 

 elementy zieleni i małej architektury. 

Nakłady na przedmiotowe zadanie są następujące: 

 dokumentacja projektowo-kosztowa z 2007 r.:         17 934,00 zł 

 aktualizacja w/w dokumentacji. w 2016 r:          34 440,00 zł 

 przebudowa Placu Reymonta:                  1 333 663,27 zł 

 wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego:         32 595,00 zł 

 opłata za przyłączenie do sieci energetycznej:               365,13 zł 

 opłata za rejestrację dziennika budowy:                   6,10 zł 

Wartość całkowita zamknęła się kwotą 1 419 003,50 zł. 

Zadanie 

I.1.2 
Budowa systemów odwodnienia dróg 

JST 

(Powiat,Gminy) 

Powyższe zadanie realizowane realizowano 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) „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa”  
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 renowacja istniejącego systemu odwodnienia drogi (oczyszczenie rowów i przepustów 

z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp oraz wywozem namułu). 

Koszty tego zadania zostały opisane w zadaniu I.1.1 Modernizacja i rozwój infrastruktury 

drogowej w punkcie Ad 2; 

2) „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E 

w miejscowości Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gmina Koluszki” 

 budowa studni retencyjnych wód opadowych wymiana przepustu pod drogą.  

Koszty tego zadania zostały opisane w zadaniu I.1.1 Modernizacja i rozwój infrastruktury 

drogowej w punkcie Ad 3; 

3) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych 

w Gałkowie Małym” – projekt kanalizacji deszczowej i przebudowy przepustów: 

 projekt budowlano-wykonawczy wydłużenia przepustu na cieku „Gałkowianka”, 

 projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej. 

Koszty tego zadania zostały opisane w zadaniu I.1.1 Modernizacja i rozwój infrastruktury 

drogowej w punkcie Ad 5; 

4) „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu 

Dolnym, gmina Nowosolna” 

 odtworzenie i renowacja istniejącego systemu odwodnienia drogi. 

Koszty tego zadania zostały opisane w zadaniu I.1.1 Modernizacja i rozwój infrastruktury 

drogowej w punkcie Ad 6. 

Zadanie 

I.2.3 
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 

JST 

(Powiat,Gminy) 

Powiat Łódzki Wschodni przygotowuje wniosek o dofinansowanie z „Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020”, w ramach Strategii 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zadania pn. „Termomodernizacja budynku DPS 

w Lisowicach”. Projekt przewiduje głęboką termomodernizację budynku obejmującą ocieplenie 

ścian i dachu budynku, wymianę stolarki okiennej, modernizację systemu ogrzewczego 

i przygotowania ciepłej wody użytkowej z dostosowaniem do współpracy z kolektorami 

słonecznymi. W 2016 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 1640,00 z przeznaczeniem 

na aktualizację Studium wykonalności zadania, w 2017 r. zostanie złożony wniosek 

o dofinansowanie, realizacja termomodernizacji przewidziana jest na 2018 r. 

Zadanie 

I.2.4 
Rewitalizacja obiektów zabytkowych 

JST 

(Powiat,Gminy) 

W ramach realizacji powyższego zadania Powiat Łódzki Wschodni zlecił w 2016 r. 

opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” za kwotę 

17 990,00 zł. Park w Lisowicach objęty jest ochroną konserwatorską na podstawie decyzji z dnia 

30.05.1967 r. i wpisany do rejestru zabytków pod nr A/379. Projekt zostanie wykorzystany 

do ubiegania się o dofinansowanie jego realizacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w 2017 r. 
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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) 

Powiat Łódzki Wschodni 

Powyższy cel będzie realizowany przez  Powiat Łódzki Wschodni w ramach zadania 

„Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”. Przygotowany do wdrożenia projekt 

termomodernizacji budynku zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery 

w ilości  ~ 70 Mg/ rok.  

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

Pracownicy Sekcji Oddziału Nadzoru Zapobiegawczego (Inwestycyjnego) Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej odnośnie infrastruktury technicznej wydali w 2016 r. opinie 

sanitarne w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko w trybie określonym 

w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko m.in.: 

1) Miasto Koluszki – sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa, 

przebudowa i modernizacja dróg, chodników, ścieżek rowerowych oraz budowa drogi 

wojewódzkiej nr 715 i nr 716; 

2) Gmina Koluszki (Kopanka, Wierzchy, Różyca, Justynów, Gałków Mały) – rozbudowa, 

przebudowa i modernizacja dróg; 

3) Gmina Andrespol: 

 Kraszew, Bedoń Wieś, Bukowiec -  kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa,  

 Stróża, Bukowiec – budowa, przebudowa i modernizacja dróg; 

4) Przebudowa i modernizacja Zakładu POL – HUN w Koluszkach, hydroforni w Rzgowie, 

infrastruktury technicznej (dróg, chodników, ścieżek rowerowych, sieci kanalizacyjnej, 

deszczowej, wodociągowej, ciepłowniczej). 

Wybudowanie kanalizacji wiąże się z likwidacją zbiorników bezodpływowych i skutkuje 

poprawą warunków bytu poprzez likwidację zapachów, natomiast budowa, przebudowa 

i modernizacja dróg przyczynia się do zwiększenia płynności ruchu pojazdów, co przyczyni 

się do bezpośredniego ograniczenia emisji hałasu i spalin wprowadzanych do powietrza. 

Planowane przedsięwzięcia poprawią: stan techniczny dróg, komfort jazdy, bezpieczeństwo 

kierowców, pieszych i innych użytkowników dróg, na przykład rowerzystów. 

Zadanie 

I.3.2 
Propagowanie i stosowanie odnawialnych źródeł energii 

JST 

(Powiat,Gminy) 

W ramach zadania „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” zaplanowano montaż 

12 szt. paneli do wspomagania systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku. 

Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2018 r. w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020”. Zgodnie z założeniami RPO beneficjent 

zobowiązany jest do wykonania akcji promocyjnej samego projektu jak i osiągniętych rezultatów, 

w tym również wynikających z wykorzystania energii słonecznej jako odnawialnego źródła energii. 
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Zadanie 

I.3.3 
Realizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska JST (Powiat) 

W 2016 roku Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego opracował „Raport za okres 

od 7 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. z wykonania Programu Ochrony Środowiska 

dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” 

i przedstawił go Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na sesji w dniu 24 listopada 2016 roku. 

Raport nie wskazuje naruszeń lub opóźnień w realizacji Programu.  

Zadanie 

I.3.5 

Ochrona i rewaloryzacja zasobów naturalnych i krajobrazowych 

Powiatu 

JST 

(Powiat,Gminy) 

W ramach ochrony zasobów naturalnych i krajobrazowych Powiatu Starosta sprawuje 

nadzór nad gospodarką leśną na terenach lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 

oraz wydawał decyzje reglamentujące wycinkę drzew i nakładające obowiązek nasadzeń 

zastępczych, a także określające wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach. Ponadto, 

wykonując zadanie rewaloryzacji zasobów krajobrazowych Starosta nadzoruje zgodność kierunków 

rekultywacji gruntów zdegradowanych, w tym powyrobiskowych, z założeniami planów 

zagospodarowania przestrzennego gmin poprzez wydawanie i kontrolę realizacji decyzji 

o kierunkach rekultywacji gruntów. 

Cel 

operacyjny 

I.4 

Tworzenie systemu informacji o nieruchomościach  

Zadanie 

I.4.1 
Aktualizacja danych przestrzennych dotyczących nieruchomości Powiat 

W zakresie aktualizacji danych przestrzennych dotyczących nieruchomości Powiat Łódzki 

Wschodni w 2016 roku wydatkował kwotę 21 950 zł, w ramach której wykonano weryfikację 

użytków w ewidencji gruntów i budynków w celu doprowadzenia do zgodności baz danych 

ze stanem faktycznym w terenie, dla nieruchomości położonych w gminie i mieście Tuszyn 

oraz w gminie i mieście Koluszki. 

Zadanie 

I.4.2 
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków  Powiat 

W ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków w 2016 roku Powiat Łódzki 

Wschodni wykonał: 

 modernizację ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru 

danych ewidencyjnych dla obrębu Stefanów, gmina Brójce, Powiat Łódzki Wschodni. 

Modernizacja objęła powierzchnię 281 ha, 634 działek i 360 budynków; 

 modernizację ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru 

danych ewidencyjnych dla obrębu Jeziorko – gmina Koluszki, Powiat Łódzki Wschodni. 

Modernizacja objęła powierzchnię 356 ha, 233 działek i 181 budynków;  

 modernizację ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru 

danych ewidencyjnych dla obrębu Kruszów – gmina Tuszyn, Powiat Łódzki Wschodni. 

Modernizacja objęła powierzchnię 487 ha, 637 działek i 440 budynków;  

 modernizację ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru 

danych ewidencyjnych dla obrębu Żeromin PGR i Żeromin PGR, Powiat Łódzki Wschodni. 

Modernizacja objęła powierzchnię 921 ha, 139 działek i 122 budynków.  
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Zadanie 

I.4.3 
Regulacja stanów prawnych nieruchomości 

JST (Powiat, 

Gminy) 

W zakresie realizacji powyższego zadania Powiat Łódzki Wschodni przeprowadził 

w 2016 roku szereg procedur zmierzających do wykazania aktualnego stanu prawnego 

nieruchomości należących do Skarbu Państwa oraz tych, których właścicielem jest Powiat.    

Na przeprowadzenie powyższych działań wykorzystano kwotę w wysokości 15 999,88 zł., którą 

zrealizowano na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem  map do celów prawnych, publikacji 

w prasie ogłoszeń o toczących się postępowaniach sądowych o zasiedzenie prawa własności Skarbu 

Państwa, uzyskaniem danych z ewidencji gruntów i budynków oraz kosztów złożenia wniosków 

wieczysto-księgowych. 

Zadanie 

I.4.4 

Tworzenie cyfrowych baz danych i systemów udostępniania 

danych 
Powiat 

W 2016 roku Powiat Łódzki Wschodni kontynuował rozpoczęte w 2015 roku  prace 

zmierzające do pozyskania środków finansowanych 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.  

W roku 2016 w celu zwiększenia zdolności pozyskiwania środków Unii Europejskiej,                          

Powiat podjął uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. 

Celem Związku, którego członkami oprócz Powiatu Łódzkiego Wschodniego jest 14 innych 

powiatów województwa łódzkiego, jest wspólne realizowanie cyfryzacji baz danych ewidencji 

gruntów i budynków, utworzenie cyfrowych baz danych obiektów topograficznych, złożenie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz informatyzacja zbiorów państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego w obszarach wskazanych przez powiaty będące jego członkami.  
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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 

Powiat w ramach budżetu realizowanego przez Wydział Polityki Społecznej 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 15 marca 2016 roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Koluszkach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W turnieju, nad którym patronat objął Starosta 

Łódzki Wschodni, wzięli udział uczniowie Powiatu w trzech grupach wiekowych: szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łódzkiego 

wschodniego. Spośród finalistów każdej z trzech grup wiekowych wyłoniono 3 uczniów, 

którzy zakwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich. Zwycięzcy wszystkich grup 

wiekowych otrzymali nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Na ten cel z budżetu Powiatu wydatkowano kwotę 766,64 zł; 

2) Eliminacje Powiatowe „Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”.  

Powiatowe eliminacje „XXXIX Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” 

organizowanego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu łódzkiego 

wschodniego odbyły się 22 kwietnia 2016 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. Zwycięskie drużyny 

otrzymały nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu. 

Na ten cel z budżetu Powiatu wydatkowano kwotę 673,55 zł; 

3) II Powiatowy Konkurs Edukacja dla Bezpieczeństwa  - Pierwsza Pomoc. 

17 maja 2016 roku na terenie Gimnazjum Publicznego w Kurowicach odbył się II 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 Kurowicach. Konkurs przeznaczony 

był dla uczniów III klas szkół gimnazjalnych. Zwycięzcom przekazano nagrody ufundowane 

m.in. przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Konkurs objął patronatem Starosta 

Łódzki Wschodni.  

Na ten cel z budżetu Powiatu wydatkowano kwotę 476,26 zł; 

4) Konkurs Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie. 

W dniu 26 października 2016 roku w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wiśniowej 

Górze odbyły się eliminacje powiatowe X Edycji Konkursu Sprawności Fizycznej 
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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 trzech 

najlepszych drużyn dwuosobowych biorących udział w eliminacjach powiatowych Konkursu. 

Na ten cel z budżetu Powiatu wydatkowano kwotę 409,82 zł. 

II. Pozostałe wydatki poniesione w ramach budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

W ramach realizacji celów zapisanych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości 

oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2013-2017 dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem w 2016 roku zakupiono: 

1) 40 egzemplarzy instrukcji postępowania w wypadku pożaru, które przekazano Powiatowej 

Komendzie Państwowej Straży Pożarnej celem nieodpłatnej dystrybucji wśród mieszkańców 

Powiatu. 

Wydatek wyniósł 92,80 zł; 

2) 10 sztuk czujników czadu, które przekazano Powiatowej Komendzie Państwowej Straży 

Pożarnej. W ramach działań prewencyjnych strażacy nieodpłatnie instalowali czujniki 

w budynkach mieszkalnych na terenie Powiatu.  

Wydatek wyniósł 939,40 zł; 

3) książki edukacyjne: „Szkoła przetrwania” (20 egz.), „Wiedza Twoim ratunkiem. Człowiek 

w niebezpieczeństwie” (20 egz.), „Ogień niszczy przyrodę. Pożar łąki i lasu” (15 egz.), 

które przekazano Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej, celem nieodpłatnej 

dystrybucji wśród dzieci z terenu Powiatu, w ramach spotkań prewencyjno-edukacyjnych 

organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. 

Wydatek wyniósł 197,93 zł; 

4) materiały odblaskowe jak: czapki z lamówką odblaskową z nadrukiem jednokolorowym, 

usługę wykonania kamizelek odblaskowych z nadrukiem jednokolorowym, usługę wykonania 

breloków z latarką LED z nadrukiem jednokolorowym, usługę wykonania worków 

(plecaków) odblaskowych z nadrukiem jednokolorowym do bezpłatnej dystrybucji 

prowadzonej przy współpracy z Komendą Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego 

wśród  mieszkańców Powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników 

ruchu drogowego oraz kierowców. Łącznie wydatkowano 4 895,40 zł. 

Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego prowadziła akcje 

prewencyjne mające na względzie zapobieganie zjawiskom patologicznym 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 2016 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”. 

Zadania wynikające z powyższego programu w 2016 roku były realizowane w formie spotkań 

z młodzieżą gimnazjalna i ponadgimnazjalną na terenie placówek oświatowych. Łącznie 

przeprowadzono 32 spotkania, w których udział wzięło 1 116 osób. 

Ponadto, w grudniu 2016 r. wspólnie z Urzędem Miejskim Koluszkach przeprowadzono 

we wszystkich sklepach sprzedających alkohol na terenie gminy Koluszki działania 

profilaktyczne dotyczące sprzedaży alkoholu osobom małoletnim. Wspólnie odwiedzono 

około 65 sklepów, w których informowano sprzedawców o konieczności sprawdzania 

pełnoletniości osób próbujących zakupić alkohol oraz wyroby tytoniowe;  
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2) ,,Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” (47 spotkań, 1 340 osób) . 

Zadania wynikające z powyższego programu w 2016 roku były realizowane w formie spotkań 

z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną oraz rodzicami z placówek oświatowych 

na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.  

W ramach programu na terenie podległym KPP w Koluszkach zorganizowano 14.11.2016 

w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach debatę społeczną pn. „Życie bez dopalaczy”, 

skierowaną 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 debacie udział wzięło około 200 osób;  

3) Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. 

W ramach tego programu funkcjonariusze KPP przeprowadzili, głównie w placówkach 

edukacyjnych, 31 spotkań (udział wzięło łącznie 1659 uczniów) oraz  różnego rodzaju akcje 

prewencyjne mające na celu wypracowanie u uczniów ,,pozytywnych postaw”. Przykładowe 

akcje to:  

 „Mikołaj na drodze”, 

 „Choinka”, 

 Rajd Rowerowy. 

Dodatkowo, w listopadzie 2016 roku policjanci wzięli udział w rajdzie rowerowym 

organizowanym przez Szkołę Podstawową w Gałkowie Dużym, gdzie omawiali zasady 

m.in. bezpiecznych zachowań na terenie szkoły i bezpiecznej drogi do szkoły. 

Ponadto w Tuszynie odbyło się już po raz kolejny Narodowe Czytanie zainicjowane 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jak co roku, w akcji uczestniczyli 

funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Tuszynie; 

4) Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem 

bezpieczniej". 

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji (Oficer Prasowy, Zespół ds. Nieletnich i Patologii) 

KPP 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 61 spotkań, w których udział wzięło 

2170 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 ubiegłorocznym Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki 1 czerwca 2016 roku, 

na terenie KPP udział wzięło 140 osób. 

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: 

 XI 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 z koluszkowskich szkół: Gimnazjum nr 1 i Szkoły 

Podstawowej nr 1 reprezentowały województwo łódzkie w finale XXXIX Ogólnopolskiego 

Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który rozegrany był w dniach  

6-8.06.2016 roku w Krośnie, w województwie świętokrzyskim. Pięciodniowe zmagania, 

potwierdziły przynależność obu  szkół do ścisłej krajowej czołówki Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym. W kategorii szkół podstawowych Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach 

uplasowała się na miejscu III, natomiast Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w swojej kategorii 

zajęło miejsce II; 

 II edycja Powiatowego Konkursu ,,Edukacja dla bezpieczeństwa – Pierwsza pomoc”. 

Organizatorami konkursu byli: Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego, 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 

oraz Gimnazjum Publiczne w Kurowicach im. Św. Jadwigi Królowej Polski, w murach 

którego 17 maja 2016 r. odbyło się to przedsięwzięcie. Patronat nad konkursem sprawowali: 

Starosta Łódzki Wschodni, burmistrzowie oraz wójtowie gmin z terenu 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 

z terenu 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, 

- Publiczne Gimnazjum w Wiśniowej Górze, 

- Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, 

- Gimnazjum im. Stanisława Władysława Reymonta w Wiączyniu Dolnym, 

- Gimnazjum Publiczne w Kurowicach im. Św. Jadwigi Królowej Polski. 

W 2016 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 

wschodniego 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) Otwarte Dni Strażaków – Ratowników. 

W roku 2016, po raz kolejny, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu 

łódzkiego wschodniego włączyła się do akcji „Otwartych Dni Strażaków – Ratowników”. 

W jej ramach strażnicę odwiedziły dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli z terenu Powiatu. 

Podczas spotkań przeprowadzono pokaz wyjazdu alarmowego oraz działań ratowniczo-

gaśniczych, zaprezentowano sprzęt, strażnicę oraz izbę tradycji. Licealistów i  gimnazjalistów 

zapoznano z podstawowymi pojęciami z zakresu pożarnictwa oraz zasadami rekrutacji 

do PSP, zarówno do szkół pożarniczych jak i do służby w PSP.  Strażacy odwiedzali 
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także przedszkola i szkoły z terenu Powiatu, podczas których edukowali dzieci i młodzież 

szkolną, łącznie spotykając się z grupą ponad 500 osób;  

2) Pokazy sprzętu pożarniczego, ćwiczenia z wykorzystaniem toru CTIF.  

Pokazy z wykorzystaniem toru CTIF (typ toru przygotowywanego na Olimpiady Strażackie 

według regulaminu CIFT, skrót francuskiej nazwy, w tłumaczeniu Międzynarodowy Komitet 

Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów) odbyły się w okresie wakacji letnich 

na stadionie Komendy Powiatowej PSP w Koluszkach dla przedszkolaków. Oprócz pokazów 

przeprowadzono także zajęcia sportowe z wykorzystaniem elementów pożarniczego toru 

przeszkód Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP); 

3) Prezentacja strażnicy.  

Prezentacja została przeprowadzona w okresie wakacji letnich dla dzieci z: Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego z Bukowca, z Publicznego Przedszkola Gminnego im. Kubusia Puchatka 

z Będkowa, ze Szkoły Podstawowej nr 199 z Łodzi, z Przedszkola „Montessori” z  Kalonki;  

4) Piknik dla krwiodawców i ich rodzin. 

Zorganizowany został 26 czerwca 2016 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej. 

We wszystkich wyżej wymienionych spotkaniach uczestniczyło ogółem 570 dzieci 

wraz z opiekunami. 

II. Propagowanie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

1) Udział Strażaków w festynach i  imprezach okolicznościowych. 

Służył on rozpropagowaniu wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wykazaniu 

możliwości sprzętowych i profesjonalizmu strażaków - ratowników. Dodatkowo, sprzyjał 

integracji strażaków ze społecznością lokalną. W 2016 roku Strażacy brali udział 

w następujących przedsięwzięciach:  

 Konkurs KPP w Koluszkach „Edukacja dla bezpieczeństwa -  pierwsza pomoc”, 

 Festyn Rodzinny w Przanowicach i Regnach, 

 Dni Koluszek; 

2) XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej. 

W marcu 2016 roku przygotowano i przeprowadzono w siedzibie Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach eliminacje powiatowe ww. turnieju 

przebiegającego pod hasłem: „Młodzież zapobiega Pożarom”. Patronat nad nim objął Andrzej 

Opala Starosta Łódzki Wschodni. W ramach patronatu Starosty uczestnikom turnieju 

ufundowano cenne nagrody. Należy nadmienić, że po eliminacjach wojewódzkich, uczeń 

szkoły Podstawowej w Rzgowie zajął trzecie miejsce;  

3) Udział Strażaków w akcji „Nie pędź, a dojedziesz do celu”.  

Akcja zorganizowana była przez Wydział Ruchu Drogowego KP Policji powiatu łódzkiego 

wschodniego w grudniu 2016 roku. Funkcjonariusze straży pożarnej, wykorzystując 

„fantoma”, sprawdzali wiedzę kontrolowanych kierowców w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy medycznej;  

4) Ognisty Ratownik – Gorąca Krew. 

Strażacy promowali swoje środowisko poprzez udział w akcjach honorowego krwiodawstwa. 

W 2016 roku po raz kolejny włączyli się do programu „Ognisty ratownik – gorąca krew”, 

w ramach którego przeprowadzono 6 akcji poboru i zebrali  97,6 litrów krwi. 
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III. Pogadanki i spotkania edukacyjne. 

1) „Bezpieczne Ferie 2016”. 

Akcję przeprowadzono w lutym 2016 roku. W jej ramach, w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Koluszkach zorganizowano spotkania w formie pogadanek, których tematem 

były bezpieczne zachowania podczas ferii zimowych. W trakcie tych spotkań szczególną 

uwagę zwrócono na niebezpieczeństwa podczas zabaw na dzikich lodowiskach, jazdy 

na sankach oraz innych zabaw na świeżym powietrzu. Ponadto uczniowie dowiedzieli się 

skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny, a także co robić, gdy dojdzie do pożaru 

w domu. Zaprezentowano także sposoby udzielania pierwszej pomocy oraz sprzęt będący 

na wyposażeniu straży pożarnej. W spotkaniach wzięło udział około 300 uczniów;  

2) „Bezpieczne wakacje”. 

W czerwcu 2016 roku KP PSP aktywnie uczestniczyła w akacji „Bezpieczne wakacje” 

mającej na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, 

młodzież i dorosłych. Strażacy wraz z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej przeprowadzili serię pogadanek w szkołach podstawowych 

i przedszkolach. Omawiano schematy właściwych zachowań w sytuacjach różnego rodzaju 

zagrożeń. Poruszano również problemy związane z niebezpiecznym tlenkiem węgla, czadem, 

powstającym w wyniku niepełnego spalania w urządzeniach grzewczych;  

3) „Czad i Ogień – Obudź Czujność”. 

W ramach propagowania programu „Czad i Ogień – Obudź Czujność” w listopadzie 

2016 roku funkcjonariusze KP PSP wyposażyli w czujki dymu kilka rodzin mieszkających 

w budynkach komunalnych i socjalnych na terenie naszego Powiatu. Zainstalowanie czujek 

czadu stało się możliwe dzięki Starostwu Powiatowemu w Łodzi, które kolejny raz 

ufundowało czujki dualne wykrywające czad i dym. Po przeprowadzeniu instruktażu 

z obsługi i działania czujek, strażacy zainstalowali je na terenie budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych stanowiących zasoby starej zabudowy, które z punktu widzenia 

bezpieczeństwa stwarzają największe zagrożenie. 

IV. Ćwiczenia ewakuacyjne. 

Funkcjonariusze Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych (JRG) KP PSP powiatu łódzkiego 

wschodniego z siedzibą w Koluszkach uczestniczyło w osiemnastu ćwiczeniach ewakuacyjnych, 

w czasie których ewakuowali łącznie 1 274 osoby. Ćwiczebne ewakuacje przeprowadzono  

w dziesięciu niżej wymienionych firmach i placówkach edukacyjnych: 

 AFLOFARM  Farmacja Polska,  Rzgów, ul. Krzywa – ilość osób ewakuowanych 31, 

 Urząd Pocztowy Koluszki, ul. Kolejowa 4 – ilość osób ewakuowanych 32, 

 BHS Sprzęt Gospodarstwa Domowego Spółka z o.o. Krajowe Centrum Dystrybucji BHS 

Bukowiec, ul. Metalowa 3/9 – ilość osób ewakuowanych 33,  

 Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GROT” Sp. j., 95-030 Rzgów, ul. Zakładowa 3/7, Starowa 

Góra – ilość osób ewakuowanych  68, 

 Zespół Szkół w Kurowicach - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego, ul. Szkolna 1,  

95-006 Brójce – ilość osób ewakuowanych 251, 

 Zespół Szkół w Kurowicach - Gimnazjum ul. Szkolna 1, 95-006 Brójce – ilość osób 

ewakuowanych 206, 

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach - ilość osób ewakuowanych 

184 osoby, 
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 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, ul. Wigury 2 – ilość osób 

ewakuowanych 65, 

 Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach 19 – ilość osób 

ewakuowanych 215, 

 Gimnazjum im. Władysława St. Reymonta w Wiączyniu Dolnym 18, – ilość osób 

ewakuowanych 189. 

Zadanie 

II.1.2 
Zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich Szkoły, Policja 

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach realizowało powyższe 

zadanie poprzez aktywne uczestnictwo uczniów szkoły min. w projektach: 

1) „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka - projekt realizowany we współpracy 

z Komendą Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego; 

2) Projekcie gminnym: „Stop dla sprzedaży alkoholu i nikotyny nieletnim”, w ramach którego  

odbył się konkurs plastyczny na plakat sprzeciwiający się sprzedaży alkoholu i nikotyny 

nieletnim (I LO zdobyło I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych) 

oraz przeprowadzono we wszystkich sklepach gminy sprzedających alkohol „prowokacji” 

„Tajemniczy klient”, z próbą zakupu alkoholu bez okazywania dowodu osobistego 

przez młodą, pełnoletnią osobę pod opieką pedagoga. Akcja przeprowadzona przez 

pełnoletnią młodzież Liceum pozwoliła na przyznanie Certyfikatów z rąk Burmistrza 

Koluszek dla „Sklepów z Wartościami”, które przestrzegają prawa i nie sprzedają alkoholu 

i nikotyny nieletnim. 

Ponadto szkoła uczestniczyła w następujących akcjach: 

1) Kampanii informacyjno-edukacyjnej przeciwdziałania przemocy w Internecie, 

przeprowadzanej na terenie szkoły: 

 spotkanie z  Policją dla rodziców - prelekcja na temat zagrożeń w Internecie 

oraz przeciwdziałania cyberprzemocy i przemocy w rodzinie, a także przeciwdziałania 

uzależnieniu od komputera i gier, 

 wykład i prezentacja multimedialna dla rodziców prowadzona przez specjalistę z UM 

i Uniwersytetu Wrocławskiego – dr Piotra Plichtę. Wykład prezentował m.in. najnowsze 

badania nt. zagrożeń oraz pozytywnego wpływu Internetu oraz gier komputerowych 

przeprowadzone wśród gimnazjalistów. Prezentacja wniosków profilaktycznych; 

2) Kampanii informacyjno – profilaktycznej dla gimnazjów „Zdrowo i pięknie żyj!: 

 przygotowanie i prowadzenie przez młodzież I LO w ramach wolontariatu projektu zajęć 

nt. szkodliwości substancji psychoaktywnych, konsekwencji podejmowania zachowań 

ryzykownych oraz zagrożeń związanych z niewłaściwym wykorzystywaniem nowoczesnych 

technologii informacyjnych. Zajęcia zostały przeprowadzone dla Gimnazjum nr 1, 

 pracowanie scenariusza, nagranie filmu przez młodzież filmu - Promocja zdrowia, 

modelowanie określonych pozytywnych postaw i zachowań – „Moje pasje”. Prezentacja 

filmu w szkole podczas School Art oraz konferencji programu „Razem bezpieczniej”; 

3) Debacie społecznej nt. dopalaczy, narkotyków i alkoholu dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych – ŻYJMY NA TRZEŹWO! organizowanej m.in. przez Policję oraz Urząd 

Miejski w Koluszkach; 

4) Konferencji psychologicznej z udziałem znanych i cenionych specjalistów 

psychoterapeutów  (prof. Jerzy Vetulani, prof. Jan Chodkiewicz, certyfikowany 

psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego kierownik Palmy Poradni 
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Psychologicznej w Łodzi pani Jolanta Pyka) nt. Pomoc psychologiczna w przeciwdziałaniu 

przemocy i agresji w rodzinie, szkole i życiu codziennym; 

5) Warsztatach dla uczniów „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży-ochrona przed alkoholem, 

narkotykami, środkami zastępczymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi, 

tzw. dopalaczami oraz przemocą”. Łącznie zostało przeprowadzonych 6 zajęć 

warsztatowych dla uczniów I LO w wybranych klasach na kilku poziomach wiekowych 

po 1 godzinie lekcyjnej. Zajęcia prowadziła firma profilaktyczna PeDaGo z Krakowa. 

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie w 2016 roku prowadziło 

działania zmierzające do zmniejszenia patologii społecznej poprzez rozwijanie działalności 

wychowawczej szkoły, zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, współpracę 

z poradniami, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuszynie, gminą Tuszyn, lekarzami oraz 

rodzicami. Wychowawcy klasy II i III dużo uwagi poświęcili organizacji życia klas i integracji 

uczniów ze środowiskiem społecznym poprzez udział uczniów w imprezach szkolnych 

oraz wsparcie akcji „Młodzież Dzieciom” i wychowanków Domu Dziecka w Piotrkowie 

Trybunalskim. Podejmowali działania mające na celu kształtowanie postaw patriotycznych 

i obywatelskich, organizując szkolne uroczystościach i apele z okazji Święta Niepodległości 

i Konstytucji 3 Maja. Istotne miejsce zajęły również lekcje poświęcone problematyce uzależnień 

i nałogów, podczas których uświadamiano uczniom zagrożenia, jakie niosą uzależnienia 

od alkoholu, narkotyków, nikotyny czy leków. Mobilizowano i zachęcano wychowanków 

do aktywnego uczestnictwa w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych szkolnych 

i ogólnopolskich oraz w zawodach sportowych. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach realizował powyższy cel 

w 2016 roku poprzez udział uczniów, nauczycieli, rodziców i lokalnej społeczności w programach 

promujących życie wolne od nałogów i  prospołeczne zachowania oraz  w programach 

nakierowanych na szeroko pojęte bezpieczeństwo. Programy te realizowane były w niżej podanym 

zakresie tematycznym i formach: 

1) „ARS czyli jak dbać o miłość”. 

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu 

i innych środków psychoaktywnych prowadzony od stycznia do grudnia 2016 roku. 

W programie wzięło łącznie udział 115 osób; 

2) Ogólnopolski Program „Profilaktyka a Ty”. 

1 czerwca 2016 roku 150 osób, uczniów i nauczycieli włączyło się w akcję w ramach 

„Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki – PAT”pod hasłem „Zryw Wolnych Serc”, serc ludzi, 

którzy pomimo podziałów i różnic jakie mogą ich dzielić potrafią działać wspólnie by chronić 

dzieci i młodzież przed uzależnieniami i przemocą;  

3) „Akademia Liderów Promocji Zdrowia”. 

Program profilaktyczny, w ramach którego 6.06.2016 roku  przy współpracy z Powiatową 

Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Łodzi, przeprowadzone zostały czterogodzinne 

zajęcia warsztatowe na temat: „Uzależnienia i ryzyko HIV/AIDS”. W zajęciach 

warsztatowych wzięło udział 22 uczestników; 

4) „Bezpieczne wakacje”. 

Cykl pogadanek zrealizowanych przez wychowawców poszczególnych klas dotyczących  

różnorodnych zagrożeń czyhających na młodzież szkolną podczas wakacji oraz sposobów 

ich unikania. Łączna liczba uczestników – 150 osób; 

5) „Zdrowo i pięknie żyj”. 

Kampania informacyjno – profilaktyczna dla gimnazjów, prowadzona w listopadzie 

i grudniu 2017 roku., w ramach której uczniowie ZSP nr 1 w Koluszkach przygotowali 
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zajęcia na temat „Szkodliwości substancji psychoaktywnych, konsekwencji podejmowania 

zachowań ryzykownych oraz  zagrożeń związanych z niewłaściwym wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii informacyjnych.” – 70 osób; 

6) Rozbudzanie zainteresowań młodych ludzi. 

Wolontariusze z ZSP 1 w Koluszkach zaangażowali się w zbiórkę artykułów przemysłowych 

na potrzeby „Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi” przy ulicy Zbocze 2a – 140 osób; 

7)  „Szkolny Program Profilaktyki”. 

Realizacja programu w 2016 roku objęła następujące zagadnienia: 

 zajęcia dla uczniów klas III ZSZ, III i IV Technikum nr 1 poprowadzone 28.11.2016 roku 

przez mł. asp. KPP w Koluszkach, Grzegorza Stasiaka na temat Przepisów ruchu drogowego . 

W zajęciach wzięło udział 57 osób, 

 udział uczniów kl. II ZSZ pod opieką pedagoga szkolnego w akcji plakatowej pod hasłem. 

„Stop dla sprzedaży alkoholu i nikotyny nieletnim” przeprowadzonej na terenie  gminy 

Koluszki 8.12.2016 roku. W akcji uczestniczyło czterech  uczniów,  

 zajęcia dla klas I-szych ZSZ  i Technikum przeprowadzone 9 grudnia 2016 roku 

przez funkcjonariuszkę Wydziału ds. Nieletnich KPP w Koluszkach, pani Marta Marczak 

na temat „Nieletni w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich”. W zajęciach 

uczestniczyło 50 uczniów; 

8) Rządowy program zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich ”Razem 

bezpieczniej” imienia Władysława Stasiaka.  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach   w  2016 roku realizował 

powyższy cel poprzez udział uczniów, nauczycieli, rodziców i lokalnej społeczności w programach 

promujących życie wolne od uzależnień i prospołeczne zachowania oraz programach 

nakierowanych na szeroko pojęte bezpieczeństwo. Programy te realizowane były w niżej podanym 

zakresie tematycznym i formach: 

1) Dwadzieścia dwie pogadanki informacyjno-edukacyjne, w których łącznie udział wzięło 

350 uczniów szkoły: 

 „Nieletni w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich”. Spotkania mające na celu 

przeciwdziałanie demoralizacji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży, poszanowanie 

norm, autorytetów, kultura osobista, kultura słowa, art. 216 par. 1 - zniewaga, pogarda, 

demoralizacja, przeciwdziałanie agresji w szkole prowadził funkcjonariusz Wydziału 

ds. Nieletnich KPP powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach. Wzięło w nich udział 

130 uczniów klas pierwszych liceum oraz technikum; 

 W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2016” wychowawcy, na podstawie gotowych 

scenariuszy, prowadzili zajęcia o tematyce bezpieczeństwa w czasie wakacji, w których 

wzięło łącznie udział 178 uczniów; 

 W ramach programu profilaktycznego „Saper – czyli jak rozminować agresję” nakierowanych 

na zdobycie wiedzy na temat zachowań agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi. 

Program ten wspiera postawy chroniące i minimalizuje wpływ czynników ryzyka, uczy, 

w jaki sposób radzić sobie z własną złością i agresją. Wzięło w nim udział 42 uczniów; 

2) Trzynaście spotkań edukacyjno-informacyjnych, w których łącznie udział wzięło 

300 uczniów. Były to niżej wymienione spotkania: 

 prewencyjno-zapobiegawcze skierowane do 58 uczniów w celu zmniejszenia występowania 

sytuacji ryzykownych (wagary, kontakt z nikotyną, alkoholem, narkotykami, zachowaniami 

agresywnymi). Zajęcia zapoznawały z zapisanymi w  Statucie szkoły procedurami 

postępowania wobec uczniów przejawiających problemy wychowawcze oraz formami 

reagowania na przejawy demoralizacji; 
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 profilaktyczno-edukacyjne poświęcone realizacji programu profilaktycznego „ARS – czyli 

jak dbać o miłość” mającego na celu uświadomienie uczniom szkodliwości zachowań 

ryzykownych, niosących za  negatywne skutki: utratę zdrowia, miłości, potomstwa, w których 

wzięło udział 51 uczniów; 

 w ramach programu profilaktycznego „Bez znieczulenia” poświęconego profilaktyce szkód 

alkoholowych i narkotykowych, w tym także szkód wywołanych przez dopalacze. Uczestnicy 

(57 uczniów) mieli okazję wysłuchać świadectwa osoby uzależnionej. Program uświadamiał 

ponadto istotę poznawania własnej wartości, samodoskonalenia i autentyczności; 

 spotkanie połączone z emisją filmu fabularnego „Candy” w reżyserii Neila Armfielda 

oraz udziałem w spektaklu profilaktycznym „Zamknięta spirala”, wystawianym przez Teatr 

Quadro z Kielc. 

Celem tych spotkań była ochrona i promocja zdrowia, popularyzacja wiedzy w zakresie 

rozpoznawania zagrożeń zdrowotnych związanych z zażywaniem substancji 

psychoaktywnych, w tym zaburzających świadomość, trwałego kształtowania 

prozdrowotnych zachowań młodzieży w wieku szkolnym. Emisja filmy „Cyndy” stanowiła 

punkt wyjścia do dyskusji prowadzonej przez psychologa, terapeutę uzależnień. Wzięło 

w nich udział, 40 uczniów, spośród których film obejrzało 44; 

3) Dziewięć warsztatów edukacyjnych, w których udział wzięło łącznie 253 uczniów. 

Były one dedykowane niżej wymienionemu zakresowi tematycznemu: 

 „Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków podobnie działających – 

konsekwencje prawne i społeczne” których celem głównym było przekazanie wiedzy 

z zakresu przepisów prawa o ruchu drogowym oraz przepisów wynikających z kodeksu 

karnego regulujących odpowiedzialność za czyny popełnione w ruchu drogowym, 

terminologii zawartej w ustawie, wymiaru i rodzaju kar przewidzianych w kodeksie karnym 

oraz pozaprawnych konsekwencji tego rodzaju czynów. Warsztaty realizowane 

były we współpracy z SAN z Bełchatowa w ramach lekcji z wiedzą. Uczestniczyło 

w nich łącznie 103 uczniów; 

 „Jak nie dać złapać się w sieć” -  warsztaty psychoedukacyjne mające na celu uświadomienie 

uczniom konieczności rozważnego i świadomego bycia „OnLine”. Zwrócenie uwagi zarówno 

na szkodliwe jak i pożyteczne używanie komputera, Internetu, gier komputerowych, telefonu 

komórkowego oraz wpływu środków masowego przekazu na młodzież szkolną. 

Poinformawanie uczniów o tym, co robić, aby ich wpływ nie okazał się niebezpieczny. Próba 

pogłębienia wiedzy uczniów na temat zachowania w sytuacji ataków w sieci lub naruszania 

dóbr osobistych. W warsztatach uczestniczyło łącznie 150 uczniów; 

4) Jedne zajęcia edukacyjne, w których uczestniczyło 23 uczniów. 

Zajęcia te składały się z dwóch części. Tematem pierwszej był „Zdrowy styl życia wolny 

od uzależnień”, a drugiej „Profilaktyka HIV/AIDS”. W pierwszym etapie przekazano 

uczniom: podstawowe wiadomości dotyczące uzależnienia od substancji psychoaktywnych 

(definiowanie pojęcia, czym są i jak działają substancje psychoaktywne, mechanizm 

powstawania uzależnienia, fakty i mity na temat substancji psychoaktywnych i ich wpływ 

na organizm człowieka). W drugiej części poruszono zagadnienia: psychospołecznych 

aspektów używania substancji psychoaktywnych, autodiagnozy własnych zachowań 

oraz przewidywania potencjalnych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych, 

treningu zachowań asertywnych, zdrowia, jako wartości zapewniającej wewnętrzną 

równowagę jednostki. Zajęcia prowadzone były we współpracy z Polskim Towarzystwem 

Oświaty Zdrowotnej z Łodzi. 
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Ponadto, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach w szerokim zakresie realizował 

zadania w ramach „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań – 

Razem Bezpieczniej” imienia Władysława Stasiaka.  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach w 2016 roku realizował 

zadanie zmierzające do zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich poprzez prowadzenie 

działań profilaktycznych i wychowawczych w niżej określonych formach i zakresach 

tematycznych: 

 27 pogadanek połączonych z warsztatami profilaktycznymi, dotyczącymi szkodliwości 

stosowania substancji psychoaktywnych, mających na celu wzrost wiedzy w podanym 

zakresie, kształtowanie prawidłowych postaw, zapobieganie używania środków 

psychoaktywnych przez dzieci i młodzież w chwili obecnej i w  przyszłości. Wzięło w  nich 

udział 26 uczniów szkoły podstawowej, 14 uczniów gimnazjum, 14 uczniów szkoły 

przysposabiającej do pracy wchodzących w skład SOSW, 

 40  warsztatów na temat prawidłowej komunikacji, wzmacniających samoocenę 

i samoświadomość przeprowadzonych dla 26 uczniów szkoły podstawowej, 14 uczniów 

gimnazjum, 14 uczniów szkoły przysposabiającej do pracy wchodzących w skład SOSW, 

celem zapobiegania występowaniu zachowań trudnych, w tym agresji i przemocy, 

 11 kół zainteresowań dla uczniów zgodnych z ich preferencjami, prowadzonych celem 

kształtowania pozytywnych wzorców aktywności i spędzania czasu wolnego, 

 11 działań zmierzających do promowania i akcentowania zachowań akceptowanych 

społecznie poprzez stosowanie klasowych i grupowych systemów motywacyjnych, 

wyróżnianie na tle grupy postaw i zachowań pożądanych,   

 27 spotkań zespołów nauczycieli i specjalistów z rodzicami/opiekunami organizowanych 

w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej w placówce,  w trakcie 

których na bieżąco oraz okresowo omawiane były postępy edukacyjne, wychowawcze 

i planowany zakres dalszych oddziaływań wobec ucznia. Celem stałej współpracy zespołu 

z domami rodzinnymi jest m.in. zapobieganie występowania zachowań trudnych u uczniów,  

 Współpraca Ośrodka z sądem – kuratorami zawodowymi i społecznymi oraz pracownikami 

pomocy społecznej, celem ujednolicenia działań wychowawczych w przypadku zaistnienia 

wśród uczniów sytuacji związanych z zagrożeniem demoralizacją, którą objętych 

było 2 uczniów szkoły przysposabiającej do pracy. 

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 2016 roku ujawnili: 

 26 nieletnich pod wpływem alkoholu, 

 2 nieletnich pod wpływem narkotyków, 

 90 nieletnich zagrożonych demoralizacją,  

 skierowali 11 wniosków o wszczęcie postępowania opiekuńczego do Sądów Rejonowych, 

Wydział Rodzinny i Nieletnich,  

 przeprowadzili 42 rozmowy profilaktyczno – ostrzegawcze z udziałem nieletnich zagrożonych 

demoralizacją.  

Ponadto, w ramach zwalczania zjawisk patologicznych w 2016 roku do pomieszczeń dla osób 

zatrzymanych w jednostce Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego 

doprowadzono w celu wytrzeźwienia łącznie 75 osób dorosłych. 
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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 podejmowane przez funkcjonariuszy opisane 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 terenie 

podejmowała w 2016 roku działania we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.  

Wymienić tu należy obejmującą teren powiatu łódzkiego wschodniego akcję 

koluszkowskich policjantów przeprowadzoną w dniu 23  listopada 2016 roku 

pn. ,,Czy o zmierzchu, czy o brzasku nie zapomnij o odblasku”, w głównej mierze skierowaną 

do ,,niechronionych” uczestników ruchu drogowego, a jej zasięg obejmował cały Powiat Łódzki 

Wschodni. Akcja została zorganizowana we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Łodzi. 

Podczas tej akcji, policjanci rozdawali rowerzystom oraz pieszym uczestnikom ruchu drogowego 

elementy odblaskowe mające na celu poprawę ich widoczności, a co za tym idzie, poprawę 

bezpieczeństwa na drogach. Akcja ta spotkała się z dużą aprobatą mieszkańców naszego Powiatu.  

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.  

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 2016 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 6 840 zł. Dzięki temu odbyło się 298 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 2016 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 Tuszyn  

 zawarła porozumienie w sprawie współfinansowania wydatków związanych z zakupem 

kamizelek, latarek, i innych przedmiotów codziennego użytku w kwocie 7 000 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),  

 zawarła porozumienie w sprawie współfinansowania wydatków związanych z zakupem 

pojazdu oznakowanego w kwocie 16 250 zł.  
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Gmina Nowosolna zawarła porozumienie w sprawie współfinansowania wydatków związanych 

z zakupem pojazdu oznakowanego w kwocie 16 250 zł. 

Gmina Brójce zawarła porozumienie w sprawie współfinansowania wydatków związanych 

z zakupem pojazdu oznakowanego w kwocie 40 000.  

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. 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 2016 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 2016 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. 

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” w okresie 

od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego 

oraz podległych komisariatach wszczęto 1 109 postępowań przygotowawczych, w tym:  

 w Koluszkach – 582 postępowania,  

 KP Tuszyn – 218,  

 KP Rzgów – 309. 

Dynamika w tym zakresie wyniosła 95,19%. 

Stwierdzono 1049 przestępstw, z czego 542 odnotowano na terenie podległym KPP 

w Koluszkach, 233 na terenie KP Tuszyn, a pozostałych 274 przestępstw na terenie KP Rzgów. 

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego 2015 roku nastąpił wzrost stwierdzonych 

przestępstw o 78 i wskaźnik dynamiki przestępstw stwierdzonych wyniósł 108,03 %. 

W poszczególnych kategoriach dynamika przestępstw stwierdzonych na terenie Powiatu 

przedstawiała się następująco:  

 

 

 

 

 

 

 

Id: 1BD97FC6-9194-4FAC-87B5-10ADF3BFCBC9. Podpisany Strona 27



  

kradzież rzeczy cudzej 103,5% 

kradzież z włamaniem 85,29% 

rozbój 157,14% 

zabójstwa 100% 

bójka i pobicie 78,57% 

uszkodzenie mienia 62,5% 

kradzież pojazdu 82,35% 

Charakterystyka przestępczości narkotykowej 

Wykrywalność przestępstw narkotykowych w 2016 roku na terenie działania Komendy 

Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego ukształtowała się na poziomie 93,55% 

i wzrosła o 4,42% w porównaniu do roku ubiegłego. W omawianym okresie wszczęto 

34 postępowania przygotowawcze, w ramach, których wykryto 30 czynów narkotykowych. 

Z danych statystycznych wynika, że w 2016 roku stwierdzono 16 czynów narkotykowych mniej 

niż w analogicznym okresie roku 2015. 

W ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych dotyczących ujawnionych 

przestępstw narkotykowych w 2016 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji powiatu 

łódzkiego wschodniego zabezpieczano narkotyki w postaci: 

 marihuana – 26,75 grama, 

 amfetamina – 38,6 grama, 

 mefedron – 738,26 grama, 

 konopie indyjskie – 843 krzewy w tym 3 uprawy. 

W dniu 06.05.2016 roku funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KPP dokonali zatrzymania 

mężczyzny, który posiadał przy sobie 38 gram amfetaminy, a 19.07.2016 roku w trakcie 

przeszukania mężczyzny ujawnili i zabezpieczyli środki odurzające w postaci marihuany o wadze 

9,71 gram.  

Ponadto, w związku z utworzeniem pomieszczeń umożliwiających przesłuchiwanie małoletnich 

będących świadkami lub ofiarami przestępstw w KPP systematycznie odbywały się czynności 

procesowe na potrzeby postępowań karnych prowadzonych między innymi przez sędziów 

przy udziale biegłych psychologów z osobami, które doświadczyły traumatycznych przeżyć. 

W 2016 roku w tzw. „niebieskim pokoju” zostało przesłuchanych 16 osób małoletnich.  

Zadanie 

II.1.5 

Skuteczne zarządzanie kryzysowe w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa publicznego 

Powiat, Policja, 

PSP, OSP 

Działalność realizowana przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego polegała 

na wykonaniu zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną oraz sprawami 

odnoszącymi się do obronności Powiatu w razie zagrożenia wojną. W 2016 roku PZCK 

wykonywało następujące zadania odnoszące się do ww. dziedzin: 

1) Zarządzanie kryzysowe: 

 sporządzenie Planu zarządzania kryzysowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

 zorganizowanie posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 19 maja 

2016 r. w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży; 
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2) Zadania z zakresu obrony cywilnej wykonano zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej 

Kraju z dnia 23 listopada 2015 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej. Były to niżej 

wymienione zadania: 

a) w zakresie organizacyjnym: 

 odprawa z pracownikami jednostek samorządowych szczebla gminnego realizującymi zadania 

w zakresie obrony cywilnej nt. „Ocena wykonywania zadań w roku ubiegłym i omówienie 

zadań na 2016 rok”, 

 sporządzenie rocznego planu działania w zakresie obrony cywilnej w 2016 r., 

 uzgodnienie rocznych planów działania jednostek samorządowych szczebla gminnego. 

b) w zakresie planowania: 

 sporządzenie oceny stanu obrony cywilnej za  2016 rok, 

 bieżąca aktualizacja planów obrony cywilnej Powiatu i gmin oraz planów ewakuacji. 

c) w zakresie organizacji systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania: 

 kontynuacja wdrażania postanowień Zarządzenia Nr 106/2014 Starosty Łódzkiego 

Wschodniego-Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie 

organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach i systemu wykrywania 

i alarmowania na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, 

 utrzymywanie w stałej gotowości elementów oraz przeprowadzenie sprawdzenia elementów 

systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach i systemu wykrywania i alarmowania 

na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

d) w zakresie edukacji: 

 przeprowadzenie konkursu plastycznego popularyzującego prawidłowe zachowanie i postawy 

oraz przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa skierowanego do dzieci i młodzieży 

ze szkół podstawowych, gimnazjów w tym szkół specjalnych,  

 popularyzowanie w środkach masowego przekazu humanitarnych idei obrony cywilnej – 

Informator – Ochrona ludności, 

e) w zakresie zabezpieczenia logistycznego: 

 inwentaryzacja środków trwałych i sprzętu OC oraz uzgodnienie stanów magazynowych 

sprzętu OC w jednostkach samorządowych Powiatu. 

3) W zakresie zadań odnoszących się do spraw obronnych Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego realizowało program szkolenia obronnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

na lata 2016 – 2018, wykonało uzgodniony z Wojewodą Łódzkim plan szkolenia obronnego 

Powiatu na 2016 r., w którym przyjęto następujące cele szkoleniowe:  

 przeprowadzenie, zgodnie z harmonogramem ćwiczeń akcji kurierskiej Wojewody 

Łódzkiego. Trening praktyczny rozwijania akcji kurierskiej AKAP na terenie powiatu 

łódzkiego wschodniego miał miejsce w dniach 16 – 17 maja 2016 r., przebiegał w dwóch 

etapach, z których pierwszym był wykład doskonalący wiedzę i umiejętności osób 

funkcyjnych w czasie rozwijania AKAP, a drugim, sprawdzenie przyjętych rozwiązań 

w zakresie alarmowego uzupełnienia Sił Zbrojnych  na terenie powiatu łódzkiego 

wschodniego – bez doręczania kart powołania adresatom.  

Działania zrealizowane w 2016 r. przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

wpisują się w cele główne i szczegółowe określone w Wytycznych Wojewody Łódzkiego z dnia 

19 stycznia 2016 roku do szkolenia obronnego na 2016 rok, Wytycznych z dnia 12 stycznia 

2016 roku  dotyczących zasad przygotowań ochrony zdrowia do działań w 2016 roku w przypadku 

wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa 

i w czasie wojny i Wytycznych z dnia 20 stycznia 2016 roku do działalności w zakresie 

pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie łódzkim w 2016 roku.  
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W ramach skutecznego zarządzania kryzysowego w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

publicznego Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego przeprowadziła szereg 

ćwiczeń sztabowo – dowódczych mających na celu integrację i koordynację działań 

poszczególnych służb ratowniczych i policji. W 2016 roku były to:  

1) Trening dowódczo sztabowy (13.05.2016 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 w Koluszkach, 

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. Przebieg treningu obrazuje poniższa 

tabela. 

L.p. 
Czas 

astronomiczny 

Czas 

operacyjny 
Zagadnienia szkoleniowe 

1 11:00 – 11:30 
00:00 

00:30 

Odprawa z uczestnikami ćwiczenia 

– omówienie zagadnień 

2 11:30 – 12:00 
00:30 

01:00 

Sytuacje Kryzysowe  

 Zdarzenie drogowe z udziałem 

autokaru oraz pojazdami 

osobowymi 

3 12:00 – 14:00 
02:00 

03:00 

Realizacja - Straż Pożarna   

 Wydobywanie osób 

uwięzionych w przewróconym 

autokarze, udzielanie pomocy 

medycznej. 

Realizacja - Policja  

 Zabezpieczanie miejsca 

zdarzenia, kierowanie ruchem 

drogowym, dążenie do 

ustalenia faktów. 

3 14:00 – 14:30 
00:30 

03:30 
ZAKOŃCZENIE ĆWICZEŃ 

2) Ćwiczenia dowódczo sztabowe pod kryptonimem „SZKOŁA-2016” (30 września 2016 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. Uczestnikami treningu byli: Zastępca Naczelnika 

Wydziału Prewencji, p.o. Kierownika OPI, wyznaczeni funkcjonariusze Wydziału Prewencji 

KPP Koluszki, wyznaczeni funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KPP Koluszki 

oraz  funkcjonariusze służby dyżurnej. 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, 
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 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 sztabowy (30.09.2016 roku) przeprowadzony został aplikacyjnie na Powiatowym 

Stanowisku Kierowania KPP w Koluszkach oraz na terenie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach przy ul. Budowlanych 8 według założenia, 

że o godzinie 11:30 Oficer Dyżurny KPP w Koluszkach przyjmuje telefoniczne zgłoszenie 

o pożarze w budynku szkoły. Przebieg treningu przedstawia poniższa tabela. 

L.p. 
Czas 

astronomiczny 

Czas 

operacyjny 
Zagadnienia szkoleniowe 

1 11:00 – 11:30 
00:00 

00:30 

Odprawa z uczestnikami ćwiczenia 

– omówienie zagadnień 

2 11:30 – 15:00 
03:30 

04:00 

Sytuacje Kryzysowe  

 Pożar pomieszczeń w budynku 

szkoły  

 Ewakuacja  sób   

3 15:00 – 15:30 
00:30 

04:30 
ZAKOŃCZENIE ĆWICZEŃ 

 W zakresie udoskonalania skutecznego zarządzania kryzysowego Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego przeprowadziła szereg ćwiczeń 

i manewrów. W ćwiczeniach tych, w ramach współpracy udział brały służby: Policji, Wojska, 

Służby Leśne, Zespoły Zarządzania Kryzysowego z Urzędów Miast i gmin oraz Powiatowy Zespół 

Zarządzania Kryzysowego, a także Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze (JRG) KM PSP w Łodzi 

i JRG KP PSP w Pabianicach. W 2016 roku KP PSP przeprowadziła niżej wymienione ćwiczenia: 

1) Ćwiczenia  pod kryptonimem „AUTOSTRADA 2016” – przeprowadzone 13 maja 2016 r. 

na odcinku autostrady A 1 w gminie Tuszyn. 

Celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości taktycznych zastępów Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) podczas działań związanych z ratownictwem technicznym;  

2) Ćwiczenia  pod kryptonimem „SZKOŁA 2016” – odbyły się we wrześniu 2016 r. na terenie 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach.  

Celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości taktycznych zastępów KSRG podczas działań 

związanych z gaszeniem pożarów w budynku szkoły; 

3) Ćwiczenia na obiekcie magazynowym firmy LogiQ w Koluszkach – rozpoznanie operacyjne 

obiektu; 

4) Ćwiczenia na terenie zakładu produkcji leków „AFLOFARM” w Rzgowie.  

Celem ćwiczeń było zapoznanie się z obiektem, rozlokowaniem budynków. Drogami 

dojazdowymi do obiektu oraz możliwościami wykorzystania istniejących zabezpieczeń 

przeciwpożarowych; 

5) Ćwiczenia na obiekcie Zakładu Mięsnego „ZBYSZKO” w miejscowości Nowy Bedoń, gmina 

Andrespol – pożar pomieszczenia gospodarczego.  

Celem ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania zakładu w zakresie warunków i możliwości 

prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej 

oraz doskonalenie  umiejętności praktycznych podczas gaszenia pożarów na terenie zakładów 

produkcyjnych; 

Id: 1BD97FC6-9194-4FAC-87B5-10ADF3BFCBC9. Podpisany Strona 31



  

6) Ćwiczenia na terenie Nadleśnictwa Brzeziny, Leśnictwa Kraszew, Rokiciny i Wiączyń.  

W ćwiczeniu tym doskonalono techniki gaśnicze stosowane przy pożarach leśnych; 

7) Ćwiczenia na obiekcie: Galeria – Andrespol – rozpoznanie operacyjne.  

Ćwiczenia polegały na zapoznaniu się z obiektem, rozkładem pomieszczeń i ich ogólnym 

przeznaczeniem funkcjonalnym; 

8) Ćwiczenia na obiekcie Elektrowni wiatrowej.  

Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności przeprowadzenia prawidłowej ewakuacji 

z wnętrza turbiny osób poszkodowanych z wykorzystaniem technik ratownictwa 

wysokościowego oraz umiejętności prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych; 

9) Ćwiczenia na obiekcie: Dworzec PKP w Koluszkach – rozpoznanie operacyjne obiektu.  

Celem ćwiczeń było zapoznanie się z obiektem, rozlokowaniem budynków, drogami 

dojazdowymi do obiektu oraz możliwościami wykorzystania istniejących zabezpieczeń 

przeciwpożarowych; 

10) Ćwiczenia na obiekcie Bazy Paliw Płynnych nr 1 w Koluszkach – przepełnienie autocysterny  

górnego nalewu wskutek błędu kierowcy (założenie z planu wewnętrznego). Celem ćwiczeń 

było zapoznanie się ze specyfiką zakładu, występującymi tam zagrożeniami pożarowymi 

i ekologicznymi, sposobami zapobiegania oraz przeciwdziałania takim zagrożeniom; 

11) Ćwiczenia na obiekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach – rozpoznanie  

operacyjne; 

12) Ćwiczenia na obiekcie Zespołu Szkół w Kurowicach. 

W założeniu do ww. ćwiczeń przyjęto pożar w pomieszczeniu dydaktycznym w budynku 

szkoły. Ćwiczenia te były powiązane z ewakuacją uczniów oraz personelu szkoły. Celem 

ćwiczeń było doskonalenie umiejętności współdziałania jednostek PSP z dyrekcją 

i personelem obiektu szkolnego podczas akcji ratowniczo-gaśniczych w obiektach 

użyteczności publicznej, zapoznanie się z obiektem, drogami dojazdowymi do obiektu 

oraz możliwościami wykorzystania istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych; 

13) Ćwiczenia na terenie zakładu przetwórstwa   jaj   „OVOVITA” – rozpoznanie operacyjne 

obiektu.  

Celem ćwiczeń było zapoznanie się ze specyfiką zakładu, występującymi tam zagrożeniami 

pożarowymi i ekologicznymi, sposobami zapobiegania oraz przeciwdziałania 

takim zagrożeniom; 

14) Ćwiczenia na obiekcie budynku wielorodzinnego – Zakład Usług Komunalnych 

w Koluszkach.  

Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności przeprowadzenia prawidłowej ewakuacji 

oraz umiejętności prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych; 

15) Ćwiczenia na wojskowych obiektach magazynowych w miejscowości Gałków Mały i Regny. 

Celem ćwiczeń było zapoznanie się z obiektem, rozlokowaniem budynków i drogami 

dojazdowymi do obiektu. 

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 siedzibą 

w Koluszkach przeprowadziła wśród członków OSP szereg szkoleń, w których wzięło udział 
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134 druhów z terenu 6 gmin. Rodzaje i ilości szkoleń mających miejsce w 2016 roku przedstawia 

poniższa tabela: 

Ogółem we wszystkich szkoleniach wzięło udział 134 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 pozwoliła 

strażakom OSP zdobywać wiedzę w dogodnym dla nich czasie oraz ograniczyć 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, w zakładce 

„Aktualności”, informacje na temat działań podejmowanych przez inne podmioty zajmujące się 

promocją i ochroną zdrowia m.in. o możliwości wzięcia udziału przez dzieci i młodzież z terenu 

województwa łódzkiego w wieku 11-13 lat oraz 14-17 lat w bezpłatnym „Programie zapobiegania 

zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży” oraz o realizacji „Programu badań 

przesiewowych słuchu dla dzieci szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich”. 

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 2016  działania, ich rodzaj i zakres osób nimi objętych przedstawiały się 

następująco: 

1) Realizacja zadań wynikających z Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia 

Tytoniu w Polsce. 

Objęła w 2016 roku dwa programy: przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze 

wokół nas" oraz edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych „Nie pal 

przy mnie, proszę”, których celem było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności 

L.p. Rodzaj kursu 
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Razem 

1. Szkolenie podstawowe 

strażaków ratowników OSP 

2 13 13 6 3 18 11 64 

2. Szkolenie z zakresu ratownictwa 

technicznego 

1 11 3 1 0 8 12 35 

3. Szkolenie kierowców 

konserwatorów OSP 

1 4 9 8 0 6 8 35 
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radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy 

oraz zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej. W ramach tych programów 

prowadzona była także edukacja osób palących zmierzająca do respektowania przez nie 

zakazu palenia tytoniu w miejscach publicznych. Cele założone w tych programach osiągane 

były poprzez 24 niżej wymienione działania, które objęły łącznie 2 250 osób. Były to: 

 3 ekspozycje wizualne skierowane do lokalnej społeczności, które obejrzało łącznie 300 osób, 

 12 akcji rozdawania materiałów oświatowo – zdrowotnych, które rozprowadzane były wśród 

lokalnej społeczności i uczniów szkół (działaniem objęto łącznie 1000 osób,  

 9 wizytacji do realizowanych programów skierowanych do dzieci „Czyste powietrze wokół 

nas" i „Nie pal przy mnie, proszę”, w których udział wzięło 950 przedstawicieli grupy 

docelowej; 

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

prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej. 

Prowadzona była w  2016 roku w oparciu o założenia programu edukacyjnego „Trzymaj 

Formę" nakierowanego na trwałe kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży 

szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. 

W 2016 roku, osiągnięciu celów programu dedykowano 20 niżej wymienionych działań 

skierowanych do dzieci i młodzieży: 

 3 ekspozycje wizualne skierowane do lokalnej społeczności, które obejrzało łącznie 500 osób, 

 7 akcji rozdawania materiałów oświatowo – zdrowotnych, które rozprowadzane były wśród 

dzieci i młodzieży (łącznie 350 osób),  

 10 wizytacji do realizowanego programu oraz wysyłanie informacji drogą elektroniczną, 

w których udział wzięło 950 dzieci i młodzieży. 

W 2016 roku program informacyjno-edukacyjny „Trzymaj formę” objął grupę 1 800 dzieci 

i młodzieży; 

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

Celem realizacji tego zadania było dostarczenie wiedzy na temat konsekwencji używania 

substancji psychoaktywnych, promowanie życia wolnego od uzależnień, rozwijanie 

umiejętności przyjmowania postawy asertywnej oraz pobudzanie autorefleksji związanej 

z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Osiągnięcie wymienionych celów realizowane 

było w 2016 roku dzięki programom: „Dopalaczom mówimy Stop” oraz „Profilaktyczny 

program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków 

psychoaktywnych”. W ramach tych programów przeprowadzono 20 niżej wymienionych 

działań, którymi objęto łącznie 2 200 osób: 

 2 akcje prozdrowotne informacyjno–edukacyjne oraz kampania społeczna skierowana 

do mieszkańców województwa łódzkiego, działania objęły łącznie grupę 1 500 osób, 

 2 ekspozycje wizualne adresowane do lokalnej społeczności – 200 osób, 

 10 akcji rozprowadzania materiałów oświatowo-zdrowotnych wśród lokalnej społeczności 

i młodzieży szkolnej (działaniami objęto łącznie 500 osób), 

 2 wizytacje do realizowanych programów „Dopalaczom mówimy Stop” i „Profilaktycznego 

programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków 

psychoaktywnych”. W trakcie wizytacji zebrano ankiety prowadzone wśród uczestników 

wojewódzkiej kampanii społecznej „Dopalaczom mówimy Stop” i w trakcie realizacji 

„Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu 

i innych środków psychoaktywnych”; 

4) Edukacja dzieci i młodzieży przebywających w placówkach wypoczynku letniego 

i zimowego. 
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Celem działań prowadzonych w ramach edukacji dzieci i młodzieży przebywających 

w placówkach wypoczynkowych w czasie wakacji letnich i ferii zimowych było promowanie 

postaw prozdrowotnych (higiena osobista, jamy ustnej i otoczenia, bezpieczny wypoczynek, 

zapobieganie chorobom zakaźnym, profilaktyka nowotworowa oraz zdrowy styl życia) 

ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i konsekwencji podejmowania ryzykownych 

zachowań, takich jak sięganie po substancje o działaniu psychoaktywnym. W 2016 roku 

przeprowadzono 8 działań, którymi objęto grupę 560 dzieci i młodzieży: 

 2 akcje prozdrowotne (informacyjno- edukacyjna, konkurs) przeprowadzone w Andrespolu 

i Koluszkach skierowane do 120 dzieci i młodzieży, 

 2 ekspozycje wizualne adresowane do 120 osobowej grupy dzieci i młodzieży, 

 2 akcje rozdawania materiałów oświatowo – zdrowotnych rodzicom i opiekunom dzieci 

i młodzieży – 200 osób, 

 2 pogadanki skierowane do dzieci i młodzieży. 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi realizował w 2016 roku niżej wymienione 

zadania mające na celu zabezpieczenie zdrowia publicznego mieszkańców terenu powiatu 

łódzkiego wschodniego poprzez ochronę zdrowia zwierząt. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi 

prowadził: 

1) Stały monitoring chorób zwierząt w aspekcie: 

 zwalczania wścieklizny, 

  zwalczania gruźlicy, białaczki i brucelozy bydła, 

 zwalczania pryszczycy, 

 zwalczania choroby niebieskiego języka, 

 zwalczania afrykańskiego i klasycznego pomoru świń. 

Wyżej wymienione, najczęściej występujące choroby zakaźne zwierząt, przekładają się 

pośrednio lub bezpośrednio na zagrożenie zdrowia ludzi. Prowadzono monitoring w zakresie 

wyżej wymienionych działań; 

2) Regularne szkolenia i prelekcje wśród rolników i okolicznej ludności w ramach akcji 

oświatowo-zdrowotnej dotyczącej chorób zakaźnych i ochrony zdrowia, takie jak: 

 ASF dzików i świń - zwalczanie i profilaktyka, w którym uczestniczyło 33 urzędowych 

lekarzy weterynarii,  

 ASF dzików - zwalczanie i występowanie w aspekcie zarządzania populacją dzików, 

które skierowane były do przedstawicieli kół łowieckich, 

 ASF świń i dzików zagrożenia dla trzody chlewnej- zwalczanie i profilaktyka, którego 

uczestnikami było 60 hodowców trzody chlewnej, 

 ASF świń i dzików – zagrożenia dla trzody chlewnej i populacji dzików, w którym udział 

wzięło 16 myśliwych; 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi na realizację powyższych zadań nie poniósł żadnych 

nakładów finansowych. 

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. 
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W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. pięciu usamodzielniającym się 

wychowankom, opuszczającym placówki opiekuńczo–wychowawcze pochodzącym z Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego przyznano świadczenie z tytułu kontynuacji nauki i usamodzielnienia 

świadczenie pieniężne w wysokości 26 571,60 zł. 

W roku 2016 wypłacono również świadczenie z tytułu kontynuacji nauki na łączną kwotę 

2 428,02 zł jednemu wychowankowi, który opuścił młodzieżowy ośrodek wychowawczy. 

Wydatki Powiatu ponoszone za umieszczenie 9 dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych na terenie innego powiatu pochodzących z terenu powiatu łódzkiego 

wschodniego, wynosiły 436 429,99 zł, przy czym, Powiat otrzymał dochody z gmin pochodzenia 

dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej w wysokości 52 620,76 zł. 

Poza tym Powiat otrzymał dochody z tytułu wpłaty rodzica za pobyt dziecka 

w instytucjonalnej pieczy zastępczej w wysokości 90% wpłaty, tj. kwotę 6 437,48 zł.  

Plan w rozdziale rodziny zastępcze zamykał się kwotą 3 605 683,79 zł, wykonanie wyniosło 

3 559 585,74 zł. W wydatkach ogółem zawarta jest kwota 30 985,79 zł pozyskana w ramach dotacji 

z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację „Resortowego programu – asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2016” wykorzystana na częściową refundację 

wynagrodzeń zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.  

W roku 2016 PCPR dokonywał wypłat dodatków 500 PLUS. Plan dotacji na rok 2016 wynosił 

569 604,00 zł. Wypłacone dodatki zamknęły się kwotą 563 964,54 zł. Koszty obsługi Programu 

wyniosły 5 638,25 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 569 602,79 zł. 

Ogółem na świadczenia na rzecz osób fizycznych będących rodzicami zastępczymi 

oraz dla pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili pieczę zastępczą przeznaczono kwotę 

1 732.632,01 zł.  

Odnośnie 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 22 dzieci pochodzących 

z terenu powiatu łódzkiego wschodniego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 

innych powiatów zostały przekazane w wysokości 333 331,23 zł. Z kolei według stanu na dzień 

31 grudnia 2016 roku na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w rodzinach zastępczych było 

umieszczonych 57 dzieci, za które Powiat otrzymywał dochody w łącznej kwocie 823 686,76 zł. 

Również za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych gminy pochodzenia dzieci pokrywały 

część kosztów opieki i wychowania w wysokości zależnej od okresu pobytu w pieczy zastępczej. 

Łącznie Powiat otrzymał z tego tytułu kwotę 250 175,14 zł. 

W powiecie łódzkim wschodnim liczba rodzin zastępczych według stanu na dzień 

31 grudnia 2016 roku wynosiła 97 rodzin.  

W ciągu roku Sądy rodzinne ustanowiły 8 nowych rodzin zastępczych, natomiast 3 rodziny 

zastępcze zostały rozwiązane. Łącznie w  2016 r. 22 dzieci umieszczono po raz pierwszy 

w rodzinnej pieczy zastępczej. 

Struktura rodzin zastępczych na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiała się następująco: 

 12 rodzin zawodowych; liczba dzieci – 34, w tym 1 pełnoletnie, 

 1 rodzinny dom dziecka; liczba dzieci – 5, w tym 1 pełnoletnie, 

 32 rodziny niezawodowe; liczba dzieci – 38, w tym 4 pełnoletnie, 

 52 rodziny spokrewnione; liczba dzieci – 73, w tym 13 pełnoletnich.  

Łącznie 97 rodzin zastępczych zapewniało opiekę i wychowanie 150 dzieciom, 

w tym 19 pełnoletnim (ogólnie 93 dzieci pochodzących z terenu powiatu łódzkiego wschodniego 

przebywających na terenie Powiatu). 
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Ponadto, poza Powiatem umieszczonych było 31 dzieci, w tym 22 w rodzinach zastępczych 

i 9 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

Reasumując, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, 124 dzieci z terenu powiatu 

łódzkiego wschodniego pozostawało w pieczy zastępczej. 

Zadanie 

II.3.2 

Pomoc rodzinom biologicznym, zastępczym i wychowankom 

usamodzielniającym się  

JST, PCPR 

(Powiat,Gminy) 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Od dnia 1 stycznia 2012 roku 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 2016 roku należało:  

1) Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

W roku 2016 propagowana była idea rodzicielstwa zastępczego. Wzorem lat ubiegłych 

podjęto w tym zakresie współpracę z Parafiami Kościoła Katolickiego z terenu powiatu 

łódzkiego wschodniego. Efektem tych działań było zwiększone zainteresowanie pieczą 

zastępczą mieszkańców Powiatu. W roku 2016 udało się pozyskać w drodze naboru 

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. 

Przeszkoleni kandydaci zostali zakwalifikowani do pełnienia funkcji zawodowej rodziny 

zastępczej. Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na wniosek kandydatów 

wydane zostały, zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, zaświadczenia kwalifikacyjne, potwierdzające spełnianie 

warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (świadectwo ukończenia szkolenia, opinia 

psychologiczno – pedagogiczna, warunki określone w art. 42 ust. 1 – 3 ww. ustawy); 

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

W roku 2016 przeszkolone zostało 5 rodzin (8 osób), które uzyskały świadectwo ukończenia 

szkolenia PRIDE (program wspierania i rozwoju rodzin, będących częścią systemu opieki 

nad dziećmi zatwierdzony decyzją Ministra Polityki Społecznej) lub RODZINA. W szkoleniu 

uczestniczyli kandydaci na rodziny zawodowe i niezawodowe. Cztery 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. 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. 
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W okresie sprawozdawczym zorganizowano dla zawodowych i niezawodowych rodzin 

zastępczych 2 szkolenia doskonalące, których celem było podniesienie kompetencji 

wychowawczych zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych. Tematyka szkoleń 

dotyczyła uzależnień, w tym dopalaczy i alkoholu; 

5) Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, 

w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych. 

W roku 2016 rodziny zastępcze nie zgłaszały potrzeby uzyskania wsparcia ze strony rodzin 

pomocowych. Nawet w czasie urlopów wypoczynkowych zapewniały opiekę 

nad powierzonymi im dziećmi wysyłając je na kolonie, bądź wyjeżdżały razem z dziećmi. 

Nie zostały też formalnie utworzone grupy wsparcia, jednakże wiele rodzin ma ze sobą 

kontakt i wymienia się doświadczeniami. Okazję ku temu stanowią też organizowane 

dla rodzin zastępczych spotkania szkoleniowe; 

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

wolontariuszy. 

Funkcjonujące w Powiecie rodziny zastępcze nie korzystały z pomocy wolontariuszy. Żadna 

rodzina nie była zainteresowana uzyskaniem wsparcia ze strony osób obcych; 

7) Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, 

sądami rodzinnymi, kuratorami sądowymi, szkołami, przedszkolami, poradniami 

pedagogiczno-psychologicznymi. 

W celu zapewnienia właściwej opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Łódzkim Wschodnim systematycznie 

współpracuje 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 7 dzieci) 

lub pozbawienie władzy rodzicielskiej (w stosunku do 9 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 (11 rodzin). 

W roku sprawozdawczym skierowano do sądów rodzinnych 258 takich informacji; 

243 spośród nich zawierały opinię dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w rodzinnej 

pieczy zastępczej; 

b) podejmowania działań na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin naturalnych i ewentualnego 

powrotu dzieci do domu rodzinnego. W roku 2016 tylko 3 rodziny biologiczne 

były zainteresowane odzyskaniem władzy rodzicielskiej i powrotem dzieci do domu. 

Postępowania sądowe w obu sprawach zakończyło się powrotem dzieci do domu rodzinnego; 

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 ponad 70 rodzin 

naturalnych. Pozwolenie sądu na zabieranie dzieci na weekendy i święta miało 9 rodzin; 

d) poprawy sytuacji szkolnej dzieci. 
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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;  

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 zakresie likwidowania występujących u dziecka zaburzeń 

(52 przypadki); 

8) Zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, 

w szczególności w zakresie prawa rodzinnego. 

Rodziny zastępcze mają możliwość korzystania z pomocy prawnej. W 2016 roku 

z konsultacji prawnych skorzystało 5 rodzin sprawujących pieczę zastępczą nad dziećmi; 

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

W roku 2016 dokonano 21 ocen sytuacji dziecka pod kątem zaspokojenia potrzeb, oceny jego 

rozwoju, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej dziecka, funkcjonowania w rodzinie zastępczej, 

w szkole, analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem, zasadności dalszego pobytu 

w pieczy zastępczej. Oceniono 243 dzieci (dzieci w wieku do 3 lat podlegają ocenie 

nie rzadziej niż co 3 miesiące, sytuacja starszych dzieci jest oceniana nie rzadziej niż raz 

na 6 miesięcy). Po dokonaniu oceny sytuacji dziecka Organizator Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej wydał opinie dotyczące dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Nie wydano 

opinii stwierdzających brak zasadności pobytu dzieci w pieczy; 

10) Dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. 

W roku 2016 dokonano 69 ocen rodzin zastępczych pod kątem jakości pracy opiekuńczo-

wychowawczej i predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Wszystkie oceniane 

rodziny uzyskały ocenę pozytywną; 

11) Wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. 

W roku sprawozdawczym wsparciem psychologiczno-pedagogicznym objętych 

były 22 rodziny zastępcze. Ponadto wydano 8 skierowań na terapię psychologiczną; 

12) Zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącemu 

rodzinny dom dziecka poradnictwa, które ma na celu wzmocnienie kompetencji 

i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu; 

13) Zgłaszanie do ośrodka adopcyjnego informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną 

w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. 

Do końca 2016 roku zgłoszono do Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi 20 dzieci 

z uregulowaną sytuacją prawną. Do adopcji zakwalifikowanych zostało 3 dzieci, natomiast 

3 dzieci nie zakwalifikowano. W stosunku do 6 dzieci postępowanie kwalifikacyjne zostało 

zakończone bez kwalifikacji. Postępowanie adopcyjne trwa nadal w odniesieniu do 8 dzieci; 

14) Koordynowanie planów pracy z rodziną i dzieckiem we współpracy z rodziną zastępczą, 

asystentem rodziny, przygotowywanie sprawozdań dla sądu o sytuacji dziecka 

raz na 6 miesięcy. 

W ciągu całego roku 2016 opieką 8 koordynatorów objęte  było 100 rodzin zastępczych, 

w których umieszczonych było 164 dzieci.  
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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 2016 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 pozostałą część środków finansowych 

tj. 8 812,52 zł. wypłacono 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.4.2 

Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych 

zagrożonych patologią  

JST  

(Powiat,Gminy) 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach  realizowała w 2016 roku 

program: profilaktyki niedostosowania społecznego. Działania jednostki zmierzające do jego 

realizacji przyjmowały formy prelekcji, warsztatów i konferencji mających głównie 

na celu podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców dzieci i młodzieży szkolnej 

obejmujących niżej określoną tematykę: 

1) 4 prelekcje dla rodziców na tematy: 

 „Zapobieganie uzależnieniom”, uczestnikami było 14 rodziców uczniów gimnazjum. 

 „Z jakimi problemami mogą się spotkać rodzice przyszłych uczniów klasy I gimnazjum”, 

prelekcja poświęcona profilaktyce uzależnień, w której wzięło udział 80 rodziców uczniów 

klas VI szkoły podstawowej; 

 2 prelekcje na temat: „Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami” skierowane osobno 

do rodziców dzieci pięciolatków i dzieci sześcioletnich. W prelekcji dla rodziców 

pięciolatków udział wzięło 12 osób, a w tej dla rodziców sześciolatków 40 osób. 

W prelekcjach wzięło łącznie 146 rodziców dzieci i młodzieży; 

2) 48 zajęć warsztatowych o niżej wymienionej tematyce: 

 „Profilaktyka zachowań agresywnych – poprawa relacji w zespole klasowym” (2 zajęcia 

warsztatowe), przeprowadzone dla uczniów klas piątych szkoły podstawowej. W zajęciach udział 

wzięło łącznie 24 uczniów; 

 „Oswoić złość” (6 zajęć warsztatowych), mających na celu kształtowanie umiejętności radzenia 

sobie z negatywnymi emocjami, w których udział wzięło łącznie 136 dzieci sześcioletnich; 

 8 zajęć integracyjnych poświęconych profilaktyce zachowań agresywnych, skierowanych 

do uczniów klas IV szkoły podstawowej, w których łącznie uczestniczyło 96 uczniów; 

 12 zajęć warsztatowych poświęconych przeciwdziałaniu agresji i rozwijaniu umiejętności 

asertywnych, skierowanych do uczniów klas V i VI szkoły podstawowej, w których łącznie 

uczestniczyło 171 uczniów; 
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 „Poznajemy się lepiej” (2 zajęcia warsztatowe).  

Warsztaty poświęcone profilaktyce zachowań agresywnych, zorganizowane dla uczniów klas 

VI szkoły podstawowej. Wzięło w nich udział łącznie 23 uczniów; 

 18 zajęć warsztatowych poświęconych doradztwu edukacyjno-zawodowemu, poświęconych 

szerokiemu spektrum zagadnień jak: zawody przyszłości, indywidualny plan działania, planowanie 

ścieżki kariery zawodowej i świadome podejmowanie decyzji – profilaktyka bezrobocia 

i niepowodzeń wynikających z wyboru drogi kształcenia i zawodu. W zajęciach tych udział wzięło 

łącznie 420 uczniów klas II i III gimnazjum oraz klas II i III szkół ponadgimnazjalnych. 

Z zajęć warsztatowych zorganizowanych w 2016 roku przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną w Koluszkach skorzystało łącznie 870 osób. 

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 przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Punkt Interwencji 

Kryzysowej, w którym pomocy udzielają specjaliści: psycholog, prawnik, pracownik socjalny. 

W roku 2016 specjaliści udzielili 171 porad podczas spotkań z osobami w kryzysie, spośród 

których 15% skorzystało z pomocy przynajmniej dwukrotnie.  

Jedyną formą, którą aktualnie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest poradnictwo świadczone przez Punkt Interwencji 

Kryzysowej.  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach udzieliła w 2016 roku swoim 

klientom podczas 5 konsultacji indywidualnych porad w ich sytuacjach trudnych i informacji 

w zakresie  miejsc, gdzie możliwe będzie uzyskanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych 

i ich rodzin. 

Cel 

operacyjny 

II.5 

Rozwiązywanie problemów społecznych  

Zadanie 

II.5.1 

Rozwijanie systemu opieki nad osobami niepełnosprawnymi, 

psychicznie chorymi, upośledzonymi, długotrwale chorymi 

oraz starszymi i samotnymi  

JST 

(Powiat,Gminy,

PCPR) 

Na terenie Powiatu funkcjonują trzy Domy Pomocy Społecznej oraz Warsztat Terapii 

Zajęciowej: 

1) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.  

DPS w Lisowicach posiada 59 miejsc statutowych. Na dzień 31 grudnia 2016 roku umieszczonych 

w nim było 58 mieszkanek, z czego 21 przyjętych na „nowych zasadach” (osoby przyjęte 

do placówki po 01.01.2004r., koszt pobytu dofinansowuje gmina), a 37 wg tzw. „starych zasad” 

(osoby przyjęte do placówki przed 01.01.2004r., dotacja wojewody).  

Koszt utrzymania mieszkanki wynosił 3 007,00 zł; 

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

DPS w Wiśniowej Górze posiada 133 miejsca statutowe. Na dzień 31 grudnia 2016 roku 

umieszczonych było 134 mieszkańców, w tym na nowych zasadach 81 osób, a 53 na tzw. „starych 

zasadach”.  

Koszt utrzymania mieszkańca wynosił 2 976,00 zł; 

3) Dom Pomocy Społecznej Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach – dla osób 

w podeszłym wieku wraz z placówką dla przewlekle somatycznie chorych. 
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Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz Dom Pomocy Społecznej 

dla osób przewlekle somatycznie chorych z chorobą Alzheimera przy Stowarzyszeniu Serc 

Jezusa i Maryi w Koluszkach przeznaczone są dla 16 osób w podeszłym wieku i 30 osób 

przewlekle somatycznie chorych. W 2016 r. plan dotacji celowej wynosił 23 708,00 zł, którą, 

wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, przekazano w całości. Kwota dotacji została 

rozliczona i wykorzystana zgodnie z celem przeznaczenia. 

W obu Domach Pomocy Społecznej umieszczonych było 44 mieszkańców, w tym wg nowych zasad 

przebywało 26 osób, a na tzw. „starych zasadach” 1 osoba, natomiast 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 2016 roku wynosił 2 800,00 zł; 

 w placówce przeznaczonej dla osób przewlekle somatycznie chorych wg stanu na koniec 2016 roku 

na nowych zasadach przebywało 20 osób oraz 10 osób na podstawie umowy – cywilno prawnej.  

Koszt utrzymania mieszkańca ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w 2016 r. 

wynosił 2 950,00 zł. 

Łącznie Powiat z własnych dochodów dofinansował działalność domów w wysokości 234 301,66 zł.  

W roku 2016 łącznie wpłynęło 78 spraw dotyczących Domów Pomocy Społecznej 

na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało 

32 decyzje umieszczające: 33 decyzje uchylających z powodu zgonu, 1 decyzję uchylającą 

z powodu rezygnacji, 1 osoba zrezygnowała z umieszczenia przed wydaniem decyzji. W przypadku 

8 spraw odesłano dokumenty z uwagi na niespełnienie kryteriów dotyczących profilu Domu. 

W przypadku 3 osób, sprawa skierowania do placówek jest w trakcie rozpatrywania.  

W powiecie łódzkim wschodnim działa również Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach. 

Uczestnikami Warsztatu jest 50 osób niepełnosprawnych (37 osób z Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego, 13 osób z  powiatu tomaszowskiego). Jednostką prowadzącą Warsztat 

jest Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Koluszkach. 

W 2016 roku plan finansowy Warsztatu Terapii Zajęciowej wynosił 800 280,00 zł, w tym: 

dofinansowanie działalności ze środków PFRON kwota 719 820,00 zł, a dofinansowanie 

działalności Warsztatu ze środków Powiatu 80 460,00 zł tj. 10% kosztów rehabilitacji (wykonanie 

wyniosło 80 460,00 zł). 

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 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. 

Na wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” prowadzącego 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach 09 grudnia 2016 r., Zarząd Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego przyjął informację o rozszerzeniu Warsztatu i wyraził ocenę pozytywną o utworzeniu 

pracowni multimedialno – komputerowej z autopromocją wizerunku osób niepełnosprawnych 

i WTZ.   
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W roku 2016 Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach zatrudniał 15 pracowników 

w ramach 12,50 etatu. Kwota miesięczna przeznaczona na jednego uczestnika Warsztatu wynosiła 

1 482,00 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 2016 roku stałą współpracę 

z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. Miała ona charakter 

indywidualny. Kierownik i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na bieżąco 

kontaktowali się z pracownikami ośrodków pomocy społecznej, aby wspólnie rozwiązywać 

występujące problemy. Najczęstszymi sprawami wymagającymi wyjaśnienia czy udzielenia 

informacji były kwestie związane z opieką nad dziećmi w rodzinach biologicznych, pracą 

z rodzinami, mającymi ograniczone prawa rodzicielskie pod kątem ewentualnego powrotu dzieci, 

pozostających w pieczy zastępczej, a także procedurami dotyczącymi skierowań i umieszczeń 

w domach pomocy społecznej. 

16 maja 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Łodzi złożyło 

do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Siłą Dziecka 

– Stabilna Rodzina” w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w odpowiedzi na konkurs RPLD.09.02.01-IP.01-10-

001/16. Wyniki konkursu WUP ogłosił 13 września 2016 roku. Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie uzyskało największą liczbę punktów i zakwalifikowało się do dofinansowania. 

W dniu 15 listopada 2016 roku została podpisana umowa na realizację projektu konkursowego. 

Projekt realizowany będzie w Partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuszynie. 

Celem głównym projektu jest polepszenie dostępu do świadczonych usług społecznych, 

ograniczających marginalizację, ubóstwo i wykluczenie społeczne na terenie powiatu łódzkiego 

wschodniego poprzez kompleksowe wsparcie oferowane dzieciom umieszczonym w pieczy 

zastępczej, dzieciom biologicznym, rodzinom zastępczym, rodzinom biologicznym. Projekt 

realizowany będzie w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. 

Wsparciem w ramach projektu „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” zostanie objętych 

237 osób zamieszkałych teren województwa łódzkiego (Powiat Łódzki Wschodni), w tym: 

1) Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym: 

 70 dzieci z pieczy zastępczej, 

 54 dzieci biologiczne oraz 33 rodziców biologicznych; 

2) Otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem w zakresem niezbędnym do wsparcia: 

 66 rodziców zastępczych, 

 14 kandydatów na rodziny zastępcze. 

W ramach realizacji projektu, Lider (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) i Partner Projektu 

przyczynią się do bezpośredniego osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ, oraz do osiągnięcia 

określonych we wniosku o dofinansowanie niżej wymienionych rezultatów: 

1) Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących 

po zakończeniu projektu (69); 

2) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 

uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących 

(łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu (11); 

3) Liczba osób, które zdobyły kwalifikacje w trakcie realizacji programu (14).  
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Wydatki w okresie od 01.07. – 31.12.2016 r. wyniosły ogółem 78 018,94 zł., w tym udział 

własny – 36 550,00 zł. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego zamknęły się kwotą 

41 468,94 zł., w tym koszty bezpośrednie – 25 019,01 zł., koszty pośrednie 15 392,25 zł. 

Na sfinansowanie szkoleń zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych, szkolenie 

kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej wydatkowano kwotę 

5 150,00 zł. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach realizował w 2016 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 czternastokrotnie. Obejrzało je około 100 odbiorców 

(wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół, członkowie lokalnej społeczności Powiatu 

i spoza jego granic); 

2) Konkurs plastyczny nawiązujący do tolerancji wobec osób  niepełnosprawnych, zagrożonych 

wykluczeniem.  

W konkursie udział wzięło 120 uczniów szkół podstawowych i 70 uczniów szkół 

gimnazjalnych; 

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

Wychowawczym. 

W ciągu 2016 roku ośmiokrotnie przeprowadzono te działania. Objęły one łącznie grupę 

50 uczestników wywodzących się spośród uczniów niepełnosprawnych uczących się w szkołach 

masowych oraz ich nauczycieli i rodziców. 
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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 

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza 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 2016 roku Liceum współpracowało z trzema Wydziałami Uniwersytetu 

Łódzkiego: Nauk Geograficznych, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Fizyki 

i Informatyki Stosowanej. W ramach współpracy uczniowie I LO w Koluszkach mieli możliwość 

uczestniczenia w różnych formach zajęć, spotkaniach informacyjnych, wykładach, konkursach 

organizowanych przez powyższe Wydziały. Uczniowie Liceum mogli również korzystać  

z zasobów materialnych i intelektualnych Wydziałów i bibliotek wydziałowych w ramach czytelni, 

a także uczestniczyć w programach i projektach Wydziałów oraz w przygotowaniu projektów, sesji, 

konferencji i spotkań organizowanych przez koła naukowe. 

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie w ramach tworzenia oferty 

edukacyjnej proponowało w 2016 roku możliwie jak największą ilość rozszerzeń programowych, 

które zainteresowałyby przyszłych uczniów. Liceum prowadziło nabór do klasy pierwszej 

w zakresie następujących przedmiotów rozszerzonych takich jak: język polski, historia, wiedza 

o społeczeństwie lub geografia/język angielski, matematyka, biologia, chemia 

lub informatyka/język angielski. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach prowadził współpracę 

z Powiatowym Urzędem Pracy w celu stworzenia oferty adekwatnej do potrzeb lokalnego rynku 

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  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, m.in.: 

Schaeffler, Dell, Hella, Bosch, CableTech, 

 atrakcyjne wycieczki do zakładów pracy, m.in. Fiat, Mercedes, Mahle, Sentech, Schell, 

CityNet oraz targi edukacyjne, 

 możliwość wykorzystania podczas zajęć nowoczesnego sprzętu, nabycie umiejętności obsługi 

programów komputerowych do projektowania, m.in. Autocad, 

 współpracę z uniwersytetem Łódzkim, który przeprowadził na Wydziale Fizyki i Informatyki 

Stosowanej cykl wykładów przeznaczonych dla uczniów Technikum w zawodzie technik 

informatyk, 
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 współpracę z Politechniką Częstochowską, która prowadziła cykliczne wykłady na temat 

spawania oraz zachowywania się materiałów podczas spawania realizowanych w firmie 

ULAMEX w trakcie kursu spawalniczego organizowanego raz w roku dla około czterdziestu 

uczniów ZSP nr 1 w Koluszkach, 

 siłownię szkolną dla gimnazjalistów (zajęcia odbywają się pod kierunkiem nauczycieli 

zatrudnionych w szkole). 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach obejmuje 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. Od 2015 roku szkołę objęły patronatem 

Społeczna Akademia Nauk w Krakowie oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologii 

Uniwersytetu Warszawskiego, co zapewnia młodzieży udział w wykładach i seminariach 

oraz możliwość korzystania z zasobów bibliotek wydziałowych w ramach czytelni. Szkoła 

współpracowała również z następującymi zakładami pracy: „Indel” Brzeziny, Oninen Centrum 

Dystrybucji Teolin, SuperDrob Zakłady Drobiarsko – Mięsne S.A. O/Łódź oraz Przedsiębiorstwem 

„Agat S.A.” w Koluszkach 

Zadanie 

III.1.2 
Rozwój bazy dydaktycznej szkół 

Powiat, 

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w 2016 roku zakupiło 

pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z informatyki i zajęć sportowych. Wydatki 

te finansowane były z budżetu Powiatu w kwocie 560,00 zł oraz z darowizn w kwocie 399,00 zł 

(łącznie 959,00 zł).  

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie zakupiło w 2016 roku 

kserokopiarkę wykorzystywaną do przygotowywania pomocy dydaktycznych dla uczniów. Zakup 

ten finansowany był z budżetu Powiatu. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach zakupił materiały i pomoce 

dydaktyczne o łącznej wartości wynoszącej 16 666,02 zł, na które złożyły się: 

 materiały i pomoce dydaktyczne –  kwota 15 588,02 zł, w tym w formie darowizny 

z KPP w Koluszkach  na kwotę 10 500,00 zł (5 samochodów oraz maszyny i urządzenia); 

 sprzęt sportowy – kwota 1 078,00 zł.  

Ponadto, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach przeprowadził naprawy i remonty 

w różnych pomieszczeniach szkolnych na łączną kwotę 6 227,43 zł.  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach w 2016 roku poszerzył bazę 

dydaktyczną szkoły dokonując zakupów na łączną kwotę w wysokości 22 998,76 zł, na którą 

złożyły się niżej wymienione wydatki:  
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 doposażenie pracowni teleinformatycznej (pomoce dydaktyczne: centrale telefoniczne 

z wyposażeniem, switche, routery, szafa instalacyjna, pozostałe drobne pomoce dydaktyczne) 

– kwota 17 035,43 zł; 

 doposażenie pracowni mechatronicznej, przeznaczonej dla 60 uczniów (drobne pomoce 

dydaktyczne) – kwota 395,97 zł; 

 doposażenie pracowni logistycznej, komputerowej i zaplecza sportowego, 77 osób 

korzystających (projektor, stacje komputerowe, prenumeraty, książki, sprzęt sportowy) – 

kwota 5 567,36 zł. 

Zadanie 

III.1.3 
Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli 

Powiat, 

Szkoły 

Nauczyciele szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat otrzymali 

w 2016 roku wsparcie na doskonalenie zawodowe w wysokości łącznej 30 423,55 zł. 

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach wykorzystało 

w 2016 roku 5 850,60 zł na doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli, które obejmowało: 

 szkolenia, warsztaty, konferencje – kwota 5 256,70 zł; 

 zakup publikacji – kwota 543,90 zł. 

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie wykorzystało środki przyznane 

na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku w łącznej kwocie 928,40 zł, 

na którą złożyły się niżej wymienione wydatki poniesione na: 

 szkolenia, warsztaty, konferencje – 698,00 zł; 

 zakup publikacji – 230,40 zł. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach w 2016 roku wykorzystał środki 

przyznane w łącznej kwocie 2 916,90 zł na  

 szkolenia, warsztaty, konferencje – kwota 1 327,00 zł; 

 kształcenie (studia podyplomowe) – kwota 1 125,00 zł; 

 zakup publikacji – kwota 464,90 zł. 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach w 2016 roku przeznaczyło 

na doskonalenie zawodowe nauczycieli łączną kwotę w wysokości 4 640,25 zł, na: 

 szkolenia, warsztaty, konferencje – kwota 3 999,35 zł; 

 zakup publikacji – 640,90 zł. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach wydatkował w 2016 roku 

środki finansowe przyznane na rozwój zawodowy nauczycieli w łącznej kwocie 13 009,31 zł, 

na którą złożyło się: 

 szkolenia, warsztaty, konferencje – kwota 11 234,31 zł; 

 kształcenie (studia podyplomowe) – kwota 1 225,00 zł; 

 zakup publikacji – kwota 550,00 zł. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach wykorzystała środki przyznane 

na dofinansowanie doskonalenia zawodowego w 2016 roku w łącznej kwocie 3 128,09 zł, na którą 

złożyły się niżej wymienione wydatki poniesione na: 

 szkolenia, warsztaty, konferencje – kwota 2 579,90 zł; 

 zakup publikacji – kwota 548,19 zł. 
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Cel 

operacyjny 

III.2 

III.2 Promocja szkolnictwa ponadgimnazjalnego  

Zadanie 

III.2.1 
Popularyzacja szkolnictwa zawodowego 

Powiat, 

Szkoły 

Działania zmierzające do popularyzacji szkolnictwa zawodowego  podejmowane były 

w 2016 roku przez zespoły szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez  Powiat Łódzki 

Wschodni, które mają w swojej ofercie edukacyjnej 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: 

 15 spotkań  promocyjno-informacyjnych. 

Spotkania z młodzieżą klas III gimnazjalnych, dające możliwość wstępnego poznania szkoły, 

zapoznania się z jej historią oraz perspektywami pracy w Przedsiębiorstwie AGAT. 

Odbywały się one w dniach 11-27 stycznia 2016 roku w ZSP nr 1 w Koluszkach i w Bazie 

Technicznej w Zygmuntowie (firma AGAT). Wzięło w nich udział w sumie kilkuset 

gimnazjalistów z Koluszek, Brzezin, Winnej Góry, Słupi, Jeżowa, Będkowa, Żelechlinka, 

Przecławia, Rogowa, Wiączynia, Gałkówka, Lipiec Reymontowskich, Popielaw 

oraz Wiśniowej Góry. W spotkaniach każdorazowo uczestniczyli przedstawiciele 

najwyższego kierownictwa Spółki AGAT; 

 3 spotkania międzypokoleniowe. 

Zorganizowano je we współpracy z Akademią Wieku Dojrzałego (3 lutego), podczas Dnia 

Kobiet (9 marca) i „Międzypokoleniowej Gali Biesiadnej” (31 maja). Ich celem 

była popularyzacja zawodu kucharza i fryzjera. W każdym z tych spotkań udział wzięło około 

35 osób; 

 Wizyta uczennic w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach.  

4 lutego 2016 roku przygotowały pokaz pieczenia ciast połączony z degustacją oraz wyrobem 

okazjonalnych ozdób, w którym uczestniczyło 40 osób; 

 II Przegląd Teatrów Szkolnych 2016. 

Zorganizowany został przez Gimnazjum nr 2 w Koluszkach w dniach 

od 9 do 10 maja 2016 roku. Podczas imprezy 5 uczennic kształcących się w zawodzie fryzjer 

wykonało fryzury aktorkom i aktorom biorącym udział w prezentowanych przedstawieniach; 

 Zajęcia pokazowe. 

Przeznaczone były dla uczniów Gimnazjum nr 2 w Koluszkach na temat pomiarów 

elektrycznych w instalacjach samochodowych oraz układów elektroenergetycznych. Zajęcia 

odbyły się 31 maja 2016 roku;  

 Dni Koluszek. 

Podczas tej imprezy zorganizowanej w dniach od 4 do 5 czerwca 2016 roku w Koluszkach 

uczennice zaprezentowały swoje umiejętności fryzjerskie; 

 Dni Rodziny. 

Zorganizowane zostały przez Szkołę Podstawową w Różycy 11 czerwca 2016 roku. W ich trakcie 

uczniowie ZSP nr 1 prezentowali swoje wyroby cukiernicze oraz prowadzili salon fryzjerski. 

W Dniach Rodziny wzięło udział 250 osób; 

 Piknik Rodzinny.  
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Odbył się 20 czerwca 2016 roku i zorganizowany był przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach. 

Podczas Pikniku uczennice szkoły prezentowały swoje umiejętności fryzjerskie. Uczestniczyło 

w nim 200 gimnazjalistów i ich rodziców; 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach współpracował również z lokalną prasą 

(„Tydzień w Koluszkach”), na łamach której nauczyciele i uczniowie umieszczali artykuły 

o najważniejszych wydarzeniach z życia szkoły i o odniesionych sukcesach. 

Ponadto, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 był organizatorem niżej wymienionych przedsięwzięć: 

 Konkurs matematyczny EPSILON (28.04.2016 r.). 

W konkursie rywalizowali uczniowie gimnazjów z gminy Koluszki oraz młodzież z gimnazjów 

w Przecławiu, Budziszewicach i Winnej Górze. Łącznie, w konkursie wzięło udział 

17 gimnazjalistów; 

 Turniej gier komputerowych (19 października do  19 listopada 2016 r.). 

Turniej składał się z kilku etapów. Wzięło w nim udział 70 gimnazjalistów z terenu Koluszek 

i Brzezin; 

 Turniej Strzelecki dla gimnazjalistów. 

Zorganizowany we współpracy z Wytwórnią Broni Popiński 7 grudnia 2016 roku. Zawody, 

w których uczestniczyło 150 gimnazjalistów objęte były Honorowym Patronatem Starosty 

Łódzkiego Wschodniego.  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach: 

 10 lekcji otwartych o tematyce zawodowej (technik mechatronik, teleinformatyk, logistyk).  

Zorganizowano je dla uczniów klas trzecich Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, Gimnazjum nr 2 

w Koluszkach, Gimnazjum w Gałkówku oraz Gimnazjum w Jeżowie (łącznie 200 uczniów), 

 14 zajęć warsztatowych dla klas maturalnych: III a, III b, IV L, IV m (142 uczestników); 

Zajęcia warsztatowe dla  klas programowo najwyższych przy współpracy z Mobilnym 

Centrum Informacji Zawodowej oraz młodzieżowym biurem 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; 

 32 zajęcia edukacyjno – zawodowe z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Koluszkach dla klas drugich LO, wszystkich klas drugich i trzecich 

Technikum. (126 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 i stawianie sobie celów; 

 8 artykułów w prasie lokalnej na temat szkoły, jej  współpracy z łódzkimi uczelniami 

wyższymi, zakładami pracy oraz jej oferty edukacyjnej.  

Prezentowanie w artykułach do lokalnych mediów: „Tydzień w Koluszkach” oraz na 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 Uniwersytetu Łódzkiego, 

a także wycieczkę uczniów ZSP nr 2 w Koluszkach do zakładu „SuperDrob SA” w Łodzi. 

Zadanie 

III.2.2 
Prowadzenie akcji informacyjnych (m.in. dni otwarte) 

Powiat, 

Szkoły 

W ramach prowadzenia akcji informacyjnych dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego 

im. H. Sienkiewicza w Koluszkach odwiedził w 2016 roku wszystkie szkoły gimnazjalne z terenu 

Powiatu i przeprowadził spotkania z ich przedstawicielami i uczniami, podczas których prezentował 
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informacje o Liceum. Działania te objęły grupę 500 uczniów gimnazjów. Szkoła zorganizowała 

także: 

 Dni Otwarte, w ramach których przygotowano dla uczniów gimnazjów lekcje otwarte 

z biologii, chemii, fizyki, języków angielskiego i francuskiego, języka polskiego, geografii 

i historii. W lekcjach otwartych uczestniczyło 130 gimnazjalistów; 

 Konkurs języka angielskiego i języka niemieckiego, objęty patronatem Starosty Łódzkiego 

Wschodniego i Burmistrza Koluszek. W eliminacjach konkursu uczestniczyło 70 uczniów 

gimnazjów, a w etapie finałowym około trzydziestu; 

 Wielką Lekcję Geografii Azji Południowej – uczestniczyło w niej 120 uczniów gimnazjów; 

 Spektakl teatralny i konkurs geograficzny dla gimnazjalistów w MOK w Koluszkach. 

Ponadto, dla uczniów klas trzecich liceum organizowane były spotkania z przedstawicielami 

szkół wyższych – Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego i Politechniki 

Łódzkiej. Maturzyści uczestniczyli również w Salonie Maturzystów w Łodzi. W działaniach 

tych wzięło udział 78 uczniów. 

 Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła  II w Tuszynie przeprowadziło w 2016 roku 

szereg różnorodnych akcji popularyzujących szkołę wśród uczniów i rodziców  uszyńskich 

i okolicznych gimnazjów, promując jednocześnie rolę i znaczenie wykształcenia w życiu każdego 

człowieka. Były to: 

 spotkania z młodzieżą gimnazjalną,  

 wydawanie ulotek i plakatów informacyjnych o naborze do LO im. Jana Pawła II 

w Tuszynie,  

 prezentacja pozytywnych wzorów absolwentów  szkoły, 

 majówka pt. „Absolwenci- Gimnazjalistom”, 

 udział uczniów liceum w „Targach Edukacyjnych” w Gimnazjum w Rzgowie, 

 spotkania dyrektora szkoły i wszystkich członków Rady Pedagogicznej z rodzicami 

gimnazjalistów na zebraniach w tuszyńskich gimnazjach, 

 utworzenie na portalu społecznościowym facebook.com eventu „Wydarzenia” o Dniach 

Otwartych, 

 zaproszenie uczniów Gimnazjów  na „Dni otwarte”, 

 list otwarty czytany w kościele w Tuszynie i ościennych parafiach, informujący o dniach 

otwartych i o prowadzonej rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II 

w Tuszynie. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach prowadził w 2016 roku 

następujące działania informacyjne: 

 Spotkania nauczycieli i dyrektora ZSP nr 1 z rodzicami i uczniami gimnazjów. 

Spotkania odbywały się szkołach gimnazjalnych na terenie gminy Koluszki 

oraz w gimnazjach leżących poza granicami Powiatu Łódzkiego Wschodniego w lutym 

i w marcu 2016 roku. Wzięło w nich udział około 80 rodziców i 200 uczniów odwiedzonych 

gimnazjów; 

 „Dni otwartych drzwi” skierowane do młodzieży gimnazjalnej z Koluszek i sąsiednich 

miejscowości. 

W dniach 22-23 kwietnia 2016 roku przedstawiono wyposażenie pracowni przedmiotowych 

i specjalizacyjnych, zaprezentowano stanowiska i przyrządy i pomoce dydaktyczne używane 

do realizacji programów szkolnictwa zawodowego oraz wyposażenie Warsztatów Szkolnych. 

Szkołę obejrzała grupa około 100 uczniów gimnazjów. 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach przeprowadził w 2016 roku 

następujące działania informacyjne: 

 Dni Drzwi Otwartych (240 gimnazjalistów). 

Szkoła ośmiokrotnie przyjmowała uczniów klas trzecich gimnazjów w Gałkówku, Winnej 

Górze, Przecławiu, Jeżowie, Wiśniowej Górze i Rogowie oraz gimnazjum Nr 1 i Nr 2 

w Koluszkach. Odwiedzający mieli okazję obejrzeć specjalistyczne pracownie 

wykorzystywane przez szkołę w procesie kształcenia; 

 Spotkania informacyjne z uczniami gimnazjum przybliżające ofertę edukacyjną szkoły 

(300 gimnazjalistów). 

Nauczyciele ZSP nr 2 osiemnastokrotnie wyjeżdżali do gimnazjów z ofertą edukacyjną 

i ulotkami promującymi naukę w szkole. Oferta ta skierowana była do uczniów klas trzecich 

Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach oraz gimnazjów z Gałkówka, Winnej 

Góry, Przecławia, Jeżowa, Wiśniowej Góry, Rogowa, 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 poprzez akcję informującą 

o ofercie edukacyjnej szkoły w kinie Odeon w Koluszkach oraz działania informacyjne 

z wykorzystaniem ulotek, plakatów i banerów umieszczanych w miejscach i instytucjach, z których 

często korzystali mieszkańcy Koluszek i przyjezdni. W sumie, w 2016 roku szkoła przeprowadziła 

cztery takie działania. 

Cel 

operacyjny 

III.3 

Współpraca z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, 

przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi 
 

Zadanie 

III.3.1 
Współorganizacja konferencji i szkoleń 

Powiat, 

Szkoły 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach w 2016 roku zorganizował niżej 

wymienione szkolenia dla swoich uczniów: 

 11 marca 2016 r. – szkolenie z zakresu spawania metali w Hurtowni Stali Ulamex 

w Zawadzie k/Tomaszowa Mazowieckiego – 48 uczniów; 

 10 i 17 października 2016 r. – szkolenie na temat dwumasowego koła zamachowego 

oraz sprzęgła podwójnego do skrzyni dwusprzęgłowej.  

Szkolenie przeprowadził wybitny ekspert w dziedzinie mechaniki samochodowej z firmy 

Schaefler – 60 uczniów; 

 7 listopada 2016 r. – szkolenie zorganizowane w szkole na temat „Turbosprężarki”. 

Szkolenie dla 30 uczniów kształcących się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych 

i technik pojazdów samochodowych prowadził pracownik firmy Mahle z Krotoszyna; 

 12 grudnia 2016 r. w ramach współpracy z Uniwersytetem Łódzkim wykład na temat: 

”Historia prądu”. 

24 uczniów Technikum o specjalnościach: technik informatyk i technik elektryk wysłuchało 

wykładu oraz uczestniczyło w ćwiczeniach w laboratorium przedmiotowym dla elektryków 

i informatyków na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach prowadził w 2016 roku 

następujące działania: 

 Wykłady  i   zajęcia   warsztatowe   na   temat    współczesnych    zagrożeń   przestępczością  
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oraz metod wykrywania przestępstw i identyfikacji przestępców w szkołach przeprowadzone 

przez pracowników Społecznej Akademii Nauk z Bełchatowa dla uczniów klas policyjno-

prawnych II LO. Tego typu zajęcia przeprowadzono dwukrotnie i skorzystało z nich łącznie 

48 uczniów. 

W celu zapoznania uczniów ze specyfiką pracy w danym zawodzie Szkoła we współpracy 

z pracodawcami zorganizowała wyjazdy edukacyjne na teren zastępujących zakładów pracy: 

 Firmy „SuperDrob SA” w Łodzi. Szesnastu uczniów klas II Technikum w zawodzie technik 

mechatronik miało okazję poznania specyfiki  zakładu i jego działu technicznego 

oraz obejrzenia maszyn i urządzeń; 

 Firmy Polskie Koleje Państwowe.Celem wycieczki było zapoznanie uczniów ze specyfiką 

pracy Zakładów Linii Kolejowych ZLK) i Lokalnego Centrum Sterowania (LCS), w którym 

system komputerowy pod nadzorem dyżurnych ruchu steruje ruchem kolejowym 

na określonym odcinku linii kolejowej. Z wycieczki skorzystało łącznie 31 uczniów klas III: 

mechatronicznej i teleinformatycznej Technikum. 

Ponadto uczniowie klas trzecich Technikum nr 2 w zawodzie technik mechatronik i technik 

logistyk zwiedzili nowy, multimedialny dworzec kolejowy Łódź Fabryczna przed jego oficjalnym 

otwarciem. 

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 w 2016 roku  

trzy listy intencyjne w zakresie działań zmierzających do uatrakcyjnienia oferty kształcenia 

zawodowego młodzieży ZSP nr 1 w Koluszkach. 

 15 kwietnia  2016 roku z firma PTAK S.A, 

 18 kwietnia 2016 roku z przedsiębiorstwem AGAT S.A, 

 8 listopada 2016 roku z z Wytwórnią Broni Jacek Popiński. 

Współpraca uwzględnia specyfikę każdej z powyższych firm, obejmuje organizację zajęć 

praktycznych, praktyk zawodowych, staży dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli, utworzenie klas 

patronackich oraz stworzenie systemu stypendialnego dla najzdolniejszych uczniów. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach w październiku 2016 roku, podjął 

współpracę z firmą KONSBERG AUTOMOTIVE w celu utworzenia klasy patronackiej kształcącej 

uczniów w zawodzie technik mechanik ze specjalnością operator obrabiarek skrawających.  

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,  

 Firma „Ankar” Koluszki. 

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. 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach prowadził w 2016 roku następujące 

działania zmierzające do realizacji zadania III.3.2 Inspirowanie pracodawców do włączania się w proces 

kształcenia zawodowego: 

 Organizacja praktyk zawodowych dla 7 uczniów klasy III m w zawodzie technik mechatronik 

umożliwiająca realizację procesu kształcenia zawodowego przez firmę „SuperDrob S.A.” z Łodzi; 

 Organizacja praktyk zawodowych dla 7  uczniów klasy III m w zawodzie technik mechatronik 

w celu realizacji procesu kształcenia zawodowego przez firmę „Indel” w Brzezinach; 

 Organizacja praktyk zawodowych dla 20 uczniów klasy III L w zawodzie technik logistyk 

stanowiących sposobność do realizacji procesu kształcenia zawodowego przez firmę Centrum 

Logistyczne „Logiq” z Koluszek; 

 Prezentacja stoiska firmy „SuperDrob S.A” z Łodzi, „Agat S.A.” z Koluszek oraz stoiska firmy 

„Agat” Onyx IT. 

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 firm „SuperDrob S.A” i „Agat” Onyx. 

W prezentacji udział wzięło ok. 600 osób. 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach w 2016 roku organizował 

dla grupy liczącej od 6 do 12 wychowanków, uczniów szkoły przysposabiającej do pracy wycieczki 

do pracodawców różnych branż oraz warsztaty z pracodawcami. Przeprowadzono niżej 

wymienione działania: 

1. Warsztaty i spotkania: 

 2 warsztaty florystyczne w kwiaciarni „Klepsydra” i Bibliotece Miejskiej w Koluszkach-

zapoznanie z pracą florysty, zasadami komponowania okolicznościowych bukietów 

i stroików; 

 1 spotkanie z pszczelarzem - zapoznanie ze specyfiką pracy pszczelarza, wykorzystaniem 

miodu, wosku pszczelego w gospodarce człowieka; 

 1 spotkanie tematyczne z przewodniczącą Komisji Zdrowia Rady Miejskiej w Koluszkach 

przeprowadzone na terenie Ośrodka z zakresu profilaktyki prozdrowotnej, zapoznanie 

z charakterem pracy pielęgniarki. 

2. Wycieczki tematyczne do różnych, niżej wymienionych instytucji i zakładów pracy celem 

przeprowadzenia rozmów z pracownikami, przybliżenia uczniom oferowanych 

przez nie usług bądź produktów i charakteru wykonywanej w nich pracy: 

 Kawiarnia „Kawy malowane” w  Koluszkach,  

 Studio filmowe „Mania Studio” w Koluszkach,  

 2 wycieczki do Biblioteki Miejskiej w Koluszkach,  

 Muzeum Regionalne w Brzezinach,  

 Hotel „Kruk” nad Zalewem Sulejowskim,  

 Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Kaletniku,  

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, 

 Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 
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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 2016 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 realizuje szkolenia grupowe oraz indywidualne. Szkolenia grupowe 

odbywają się w oparciu o plan szkoleń na okres jednego roku, sporządzony na podstawie analizy 

lokalnego rynku pracy. W 2016 roku Urząd realizował szkolenie grupowe w zakresie ABC Małej 

Przedsiębiorczości w ramach którego przeszkolono 118 osób bezrobotnych, zamierzających 

rozpocząć własną działalność gospodarczą. 

 Osoba bezrobotna może zostać skierowana na wskazane przez nią szkolenie, jeżeli uzasadni 

celowość tego skierowania. W 2016 roku Urząd przeprowadził szkolenia indywidualne 

o następującej tematyce: 

 Prawo jazdy kat. C, D, 

 Spawanie w metodach MMA, MAG, TIG, 

 Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne kl. III (wszystkie typy), 

 Operator koparko-ładowarki, ładowarki kl. III, 

 Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie przewozu osób i rzeczy, 

 Eksploatacja i dozór urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych, 

 Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z uprawnieniami do wymiany 

butli gazowych, 

 Kurs fryzjerstwo, 

 Masaż leczniczy, 

 ABC profesjonalnego sprzątania, 

 Gospodarz terenów zieleni, 

 Podstawy wykonywania wyrobów cukierniczych, 

 Torty artystyczne – autorska pracownia, 

 Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy do kat. C prawa jazdy, 

 Kurs przygotowujący do działalności audytora energetycznego, 

 Dróżnik przejazdowy, 

 Kurs szycia przemysłowego, 

 Operator programista CNC, 

 Manager gastronomii, 
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 Kurs kucharski. 

Łącznie według stanu na dzień 31.12.2016 r. ze szkoleń indywidualnych skorzystało 38 osób 

bezrobotnych. 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną 

na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego 

z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. W 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód 

zawarł z pracodawcami 20 umów w ramach KFS. Zgodnie z zawartymi umowami przeszkolono 

136 osób. Łącznie na realizację Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 r. Urząd dysponował 

kwotą 258,5 tys. 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 realizuje aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu. Celem programu jest podniesienie ogólnego poziomu zatrudnienia 

i mobilności zawodowej  bezrobotnych z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. Realizowane 

działania będą miały na celu aktywizację osób bezrobotnych. Łącznie w  ramach aktywnych form 

przeciwdziałania bezrobociu w 2016 roku zaktywizowano 1 056 osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w Urzędzie.  

Podział na poszczególne formy zawiera poniższa tabela. 

LP. OSOBY OBJĘTE AKTYWNYMI FORMAMI PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU 

1 Roboty publiczne 133 

2 Prace interwencyjne 11 

3 Staż 317 

4 Szkolenia 157 

5 Bon na zasiedlenie 5 

6 Refundacja wynagrodzeń dla osób bezrobotnych 50+ 5 

7 Prace społecznie użyteczne 29 

8 Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych 106 

9 
Refundacja podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów 

wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 
55 

10 Studia podyplomowe 2 

11 Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – PFRON 6 

12 Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej osoby niepełnosprawnej - PFRON 1 

13 
Finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z 

krajowego funduszu szkoleniowego 
136 

14 
Refundacja kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki 

na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 
93 

Na dzień 31.12.2016 roku wydatkowano prawie 92% przyznanych środków na aktywne 

formy przeciwdziałania bezrobociu, na łączną kwotę 7 331,9 tys. zł.
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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  

1) Od 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód organizuje we współpracy z Ptak Outlet 

Targi Pracy. W latach 2014 – 2015 miały miejsce cztery edycje, po dwie w każdym roku. 

Na rok 2016 przypadła V edycja Targów Pracy, która odbyła się 21 maja 2016 roku.  

Wśród wystawców byli przedstawiciele licznych branż z ponad 400 atrakcyjnymi ofertami 

pracy. Największą popularnością cieszyły się branża edukacyjna, modowa, kosmetyczna, 

spożywcza i logistyczna. W Ptak Outlet gościło tego dnia ponad 6 500 zainteresowanych 

osób.  

Targi Pracy dały niepowtarzalną okazję wszystkim poszukującym zatrudnienia, którzy mogli 

spotkać się z potencjalnymi pracodawcami i wręczyć swoje CV. Ponad 40 firm 

z województwa łódzkiego czekało na licznie przybyłych odwiedzających. Wielu z nich 

wzięło udział w rozmowie wstępnej już podczas Targów. 

Targi Pracy były również skierowane do osób zainteresowanych podniesieniem swoich 

kwalifikacji. Oprócz samych ofert pracy, uczestnicy Targów skorzystali z przydatnego 

bezpłatnego szkolenia „Profesjonalny sprzedawca” prowadzonego przez specjalistkę 

do spraw rozwoju osobistego. W trakcie szkolenia można było poznać m.in. techniki 

sprzedaży i wskazówki dotyczące obsługi klientów. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty 

udziału, a najlepsi z nich – możliwość zatrudnienia w Ptak Fashion City. 

Targi Pracy po raz kolejny pokazały jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia. 

Ta niekomercyjna impreza pomaga poszukującym pracy oraz pracodawcom, a ponadto 

pozytywnie wpływa na kształtowanie rynku pracy. We współpracę przy Targach włączyły 

się urzędy pracy z regionu łódzkiego oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Takie wsparcie 

oraz zainteresowanie ze strony odwiedzających potwierdzają wagę wydarzenia; 

2) Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi 26 kwietnia 2016 roku zorganizowała  

Konferencję „Zaplanuj swoją karierę” połączoną z Targami Pracy i Edukacji. Celem 

konferencji było zarówno wspieranie nauczycieli, doradców zawodowych i pedagogów 

w procesie szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego, jak i ukazanie możliwości 

rozwoju ich własnej kariery zawodowej. Proponowane warsztaty zaprezentowały wybrane, 

nowatorskie metody planowania kariery. 

Konferencji towarzyszyły Targi Pracy i Edukacji, w których udział wziął między innymi 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód. Targi były doskonałą okazją do spotkania 

pracodawców ze studentami i absolwentami uczelni, przybliżyły młodym ludziom 

środowisko gospodarcze, umożliwiły im lepszy start na rynku pracy. Znaczenie tej imprezy 

doceniają zarówno studenci, którym Targi Pracy i Edukacji pozwoliły zebrać informacje 

na temat zatrudnienia, praktyk, staży czy oferty kształcenia, jak i pracodawcy, którzy mieli 

możliwość zaprezentowania swoich ofert pracy i wymogów rekrutacyjnych, a przede 

wszystkim znalezienia wykwalifikowanych pracowników. Podczas trwania imprezy 

konsultacji udzielali doradcy zawodowi Urzędów Pracy i Łódzkiego Forum Doradztwa 

Kariery; 

3) W dniach 23 i 24 listopada 2016 roku w hali Expo - Łódź przy al. Politechniki 4 w Łodzi, 

odbyły się Łódzkie Regionalne Targi Pracy.  
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Celem wydarzenia było zaprezentowanie mieszkańcom województwa łódzkiego 

kompleksowej oferty pracy dostępnej na regionalnym rynku. Targi Pracy skierowano 

zarówno do osób bezrobotnych, jak i wszystkich zainteresowanych podjęciem lub zmianą 

dotychczasowej aktywności zawodowej. Udział w Targach umożliwił osobom poszukującym 

pracy bezpośredni kontakt z pracodawcami i rozmowę na temat warunków zatrudnienia. 

Podczas Targów można było zapoznać się z ofertą publicznych służb zatrudnienia zarówno 

dla osób bezrobotnych, a także dla pracodawców, którzy potrzebują wsparcia w rekrutacji 

pracowników. Oprócz Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód, swoją ofertę 

zaprezentowały Urzędy Pracy z Łodzi oraz Kutna. Na stoisku Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Łodzi, doradcy zawodowi oraz doradcy EURES zaprezentowali ofertę Centrum Informacji 

i Planowania Kariery Zawodowej oraz Wydziału Międzynarodowego Pośrednictwa Pracy. 

Ponadto Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 

oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy na stoisku funduszy unijnych przedstawiły ofertę 

wsparcia dla mieszkańców regionu m.in. w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego. 
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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 IX Święta Powiatu, miały miejsce w gminie Andrespol 

23 kwietnia 2016 roku. Rozpoczęła je uroczysta Msza w Parafii Najświętszej Maryi Panny 

Nieustającej Pomocy w Andrespolu, odprawiona w intencji mieszkańców Powiatu, w której liczny 

udział wzięli zaproszeni goście, mieszkańcy oraz poczty sztandarowe policji, straży pożarnej i szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu. 

Ubiegłoroczne Święto Powiatu zorganizowane zostało we współpracy z gminą Andrespol, 

dlatego też Biesiada Powiatowa odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniowej Górze, 

gdzie bawiło się ponad 400 osób. Honory gospodarzy Biesiady pełnili Starosta Andrzej Opala, 

Wicestarosta Ewa Gładysz oraz Wójt Dariusz Kubus. Wśród zaproszonych gości 

byli przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich. Wspaniałą zabawę zapewniły zespoły 

artystyczne występujące na scenie oraz panie z sześciu Kół Gospodyń Wiejskich z każdej z gmin 

Powiatu, które przygotowały tradycyjne potrawy.  

Partnerem Regionalnym tegorocznego Święta Powiatu było Województwo Łódzkie. 

Ponadto Powiat zawarł umowy darowizny z Bankiem Spółdzielczym w Andrespolu, firmą PPHU 

SPLOT Paweł Pruchnicki oraz Zakładem Cukierniczym Piotr Karkowski na łączną kwotę 

3 500,00 zł. oraz umowy na wykonanie usług promocyjnych z firmami: Agat S.A., Onninen 

Sp. z o.o., ZPM GROT Sp. j. na łączną kwotę 3 439,00 zł. 

W cykl imprez organizowanych w ramach obchodów IX Święta Powiatu w 2016 roku 

włączono nie tylko konkursy czy wydarzenia o charakterze kulturalnym i sportowym, lecz równie 

ważne dla prezentacji osiągnięć lokalnej wspólnoty, uroczyste rozdanie nagród i upominków, 

wręczanych w trakcie głównych obchodów Święta. Nagrodami i upominkami wręczanymi 

przez Starostę Łódzkiego Wschodniego wraz z Wicestarostą podczas Biesiady Powiatowej w dniu 

23 kwietnia 2016 r. w obecności licznie zaproszonych gości nagrodami uhonorowano: 

 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach oraz siedem zespołów  

artystycznych za przygotowanie występów, które uświetniły obchody Święta Powiatu.  

Łączna kwota nagród wyniosła 983,26 zł; 

 uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 

Nagrody otrzymali uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, biorący udział 

w olimpiadach na poziomie wojewódzkim i krajowym, a także zaangażowani w działalność 

pozaszkolną (np. wolontariat).  

Łączna kwota nagród wyniosła 1 750,04 zł.  
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Obchody IX Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego rozpoczął Powiatowy Konkurs 

Informatyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu, a zamknęła zakrojona 

na skalę międzypowiatową impreza sportowa, bieg pod nazwą VIII Dycha Justynów – Janówka. 

Obchody Święta objęły także: 

 I Powiatowy Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu 

powiatu łódzkiego wschodniego, który odbył się 20 kwietnia 2016 r. w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Koluszkach. Konkurs składał się z dwóch etapów. Zwycięzcą konkursu został 

Kamil Łęczycki z I LO w Koluszkach. Drużynowo najlepszy był zespół z I LO 

w Koluszkach. Drugie miejsce zajął ZSP nr 1 w Koluszkach. Każdy z uczestników konkursu 

otrzymał pamiątkowy zestaw materiałów promocyjnych. Najlepsi odebrali nagrody, których 

fundatorem był Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Dla uczestników zakupiono 

ponadto artykuły spożywcze.  

Łączna kwota nagród wyniosła 704,32 zł;  

 XIX Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2016. który odbył się pod patronatem Starosty 

Łódzkiego Wschodniego w dniu 22 kwietnia 2016 r. W Miejskim Ośrodku Kultury 

w Koluszkach swój dorobek artystyczny zaprezentowały Zespoły Śpiewacze, Chóry i Kluby 

Seniora z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. Uczestnicy występowali w dwóch 

kategoriach: soliści/duety oraz zespoły. W kategorii „zespoły”, pierwsze miejsce zajął zespół 

„Złota Jesień” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach, drugie zdobył zespół wokalno-

instrumentalny „Melodia” z Żychlina, natomiast trzecie przypadło zespołowi Śpiewaczemu 

„Gałkowianie” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach. Wyróżnienia w tej kategorii 

otrzymali: Zespół wokalno-instrumentalny Uniwersytetu III Wieku z Żychlina, Zespół 

„Tęcza” z Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze, Zespół „Zygmuntowiacy” 

z Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach. Nagrody dla zwycięzców w kategorii 

„Zespoły” ufundował Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Łączna kwota nagród wyniosła 693,11 zł; 

 Konkurs „Mistrz Ortografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego”. 

26 kwietnia 2016 r. po raz piąty uczniowie szkół podstawowych z terenu Powiatu zmierzyli 

się z ortografią. Po raz pierwszy w historii Konkursu „Mistrz ortografii Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego” zwyciężczyni napisała pracę bezbłędnie. I miejsce, tytuł Powiatowej Mistrzyni 

Ortografii i Złote Pióro Starosty, zdobyła Katarzyna Kozal reprezentująca Szkołę 

Podstawową w Różycy. II miejsce, Srebrne Pióro Starosty wywalczyła Malwina 

Maciejewska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach. III miejsce zajął Borys 

Chmielewski ze szkoły Podstawowej w Różycy, który otrzymał Brązowe Pióro Starosty. 

Wyróżnienie zdobyła Anna Frątczak ze Szkoły Podstawowej w Bukowcu. Wszyscy 

uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe zestawy gadżetów. W ramach patronatu Starosty 

Łódzkiego Wschodniego zakupiono nagrody rzeczowe oraz zakupiono słodycze i napoje 

przeznaczone dla uczestników Konkursu. 

Łączna kwota nagród wyniosła 554,92 zł; 

 Bieg VIII Dycha Justynów – Janówka. 

Odbywający się po raz ósmy bieg Dycha Justynów – Janówka to znane, nie tylko na terenie 

Powiatu, wydarzenie sportowe. Ubiegłoroczna Dycha odbyła się 30 kwietnia 2016 roku. 

Powiat Łódzki Wschodni przekazał uczestnikom Biegu koszulki t-shirt (252 sztuki) 

z nadrukami promocyjnymi (pieczęć Powiatu oraz logotyp „8 Dychy Justynów – Janówka”) 

Biegu w kwocie 866,41 zł. 

Łącznie na organizację IX Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz imprez, 

które odbyły się w ramach obchodów Święta w 2016 roku wydatkowano kwotę 6 068,24 zł.  
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Pozostałe działania promocyjne prowadzone przez Powiat Łódzki Wschodni w ramach budżetu 

realizowanego do 30 czerwca 2016 roku, podane w porządku chronologicznym: 

1) IV Powiatowe Łowy na Lisy. 

W dniach 22 – 24 stycznia 2016 r. w obwodach łowieckich Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

odbyły się „IV Powiatowe Łowy na Lisy” organizowane przez Okręgową Radę Łowiecką 

Polskiego Związku Łowieckiego w Łodzi. Wydarzenie objął patronatem Starosta Łódzki 

Wschodni. W ramach patronatu zakupiono zestaw radiotelefonów oraz dwa zestawy 

słuchawkowe, z przeznaczeniem na nagrody dla kół łowieckich biorących udział w Łowach. 

Łączna kwota nagród wyniosła 388,00 zł; 

2) Impreza integracyjna „Zaczarowany świat”. 

Cykliczna impreza integracyjna „Zaczarowany Świat” zorganizowana przez Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Koluszkach” odbyła się 9 lutego 2016 r. w Koluszkach Celem spotkania 

była szeroko rozumiana integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. 

„Zaczarowany świat” objął patronatem Starosta Łódzki Wschodni.  

Na ten cel wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę 2 500,00 zł; 

3) Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowany 

przez Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „Jedynka” oraz Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach 

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów jest cyklicznym wydarzeniem o zasięgu 

ponadwojewódzkim. Turniej odbył się pod patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego 

w Miejsko - Gminnym Centrum Edukacji Komunikacyjnej przy Zespole Szkół nr 1 

w Koluszkach w dniach 15 – 16 lutego 2016 roku. W ramach patronatu Zarząd Powiatu 

ufundował dla zwycięskich drużyn nagrody rzeczowe. 

Łączna kwota nagród wyniosła 556,89 zł; 

4) Obchody Światowego i Europejskiego Dnia Inwalidy Emeryta. 

9 marca 2016 r. w Koluszkach odbyły się obchody „Światowego i Europejskiego Dnia 

Inwalidy Emeryta” współorganizowane przez Powiat Łódzki Wschodni z Polskim Związkiem 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Koluszkach. Powiat, jako współorganizator pokrył 

koszty wynajmu sali na potrzeby zorganizowania tego wydarzenia. 

Na ten cel wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę 800,00 zł; 

5) Okręgowy Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego. 

Okręgowy Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego został po raz pierwszy 

zorganizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. 

Jego uroczyste zakończenie odbyło się 11 marca 2016 roku. Konkurs miał na celu rozwijanie 

kompetencji językowych i zachęcanie do pogłębienia zainteresowania kulturą i realiami życia 

krajów anglo i niemieckojęzycznych. Ważnym elementem Konkursu Językowego 

było promowanie I LO im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach wśród uczniów gimnazjów, 

w celu zachęcenia ich do kontynuacji nauki po ukończeniu gimnazjum w tej właśnie szkole, 

prowadzonej przez Powiat Łódzki Wschodni. Dla zwycięzców Konkursu Zarząd Powiatu 

ufundował trzy nagrody rzeczowe i trzy wyróżnienia. 

Łączna kwota nagród wyniosła 974,01 zł; 

6) Promocja Powiatu podczas obchodów 70-lecia Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach. 

17 kwietnia 2016 r. w Brzezinach miały miejsce obchody 70-lecia Rejonowego Koła 

Pszczelarzy w Brzezinach skupiającego także pszczelarzy z terenu powiatu łódzkiego 

wschodniego. Usługę promocyjną zrealizowano na podstawie umowy zawartej 

z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Łodzi. 
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Na ten cel wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę 500,00 zł; 

7) V Koluszkowski Zlot Motocyklowy. 

21 maja 2016 r. odbył się V Koluszkowski Zlot Motocyklowy, który objął patronatem 

Starosta Łódzki Wschodni. Biorąc udział w tym wydarzeniu Powiat buduje wizerunek 

jednostki samorządowej, która aktywnie uczestniczy w inicjatywach związanych 

z zaangażowaniem mieszkańców w turystykę (tutaj motocyklową) na terenie powiatu 

łódzkiego wschodniego i poza jego granicami. Organizowany po raz kolejny Koluszkowski 

Zlot Motocyklowy wpisał się nurt integracji działań promocyjnych Powiatu i tworzących 

go gmin. Usługę promocyjną wykonał Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach. 

Na ten cel wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę 1000,00 zł; 

8) Promocja Powiatu Łódzkiego Wschodniego podczas obchodów Powiatowego Dnia Strażaka 

w Brójcach. 

Podczas organizowanych 29 maja 2016 r. w gminie Brójce obchodów 70-lecia istnienia 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Brójcach połączonych z „Powiatowymi Obchodami Dnia 

Strażaka” usługę promowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego zrealizowała gmina Brójce 

na podstawie Umowy Nr 111/2016 r. z dnia 27 maja 2016 r. 

Na ten cel wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę 800,00 zł; 

9) Piknik „Powitanie Lata 2016”. 

W dniu 5 czerwca 2016 roku w Starowej Górze miała miejsce impreza „Piknik Powitanie 

Lata 2016” zorganizowana przez Społeczny Komitet Organizacyjny „Powitanie Lata 2016”. 

Wydarzenie to przygotowane zostało dla mieszkańców Powiatu i gminy Rzgów. W jej 

ramach 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. 

Na ten cel wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę 403,90 zł; 

10) Marsz dla Życia i Rodziny połączony z festynem rodzinnym w Koluszkach. 

19 czerwca 2016 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 

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 nagrody 

dla zwycięzców konkursów zorganizowanych w ramach festynu rodzinnego. 

Łączna kwota nagród wyniosła 444,75 zł; 

11) Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Plażowej Piłce Siatkowej Kobiet 

i Mężczyzn. 

2 lipca 2016 roku w Justynowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

w Plażowej Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn, które objął patronatem Starosta Łódzki 

Wschodni. W ramach patronatu Zarząd Powiatu ufundował nagrody dla zwycięzców 

Mistrzostw. 

Na ten cel wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę 368,26 zł; 

12) Promocja Powiatu Łódzkiego Wschodniego podczas Dożynek Wojewódzkich. 

28 sierpnia 2016 roku w gminie Piątek odbyły się Dożynki Wojewódzkie. Podczas tego 

wydarzenia Powiat Łódzki Wschodni promowany był przez członkinie Koła Gospodyń 

Wiejskich „Gałkowianki”. Usługa promocyjna została wykonana na podstawie Umowy 

Nr 146/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. zawartej z gminą Koluszki. 
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Łączna kwota nagród wyniosła 600,00 zł; 

13) Promocja Powiatu Łódzkiego Wschodniego podczas Miksera Regionalnego 2016. 

4 września 2016roku na ul. Piotrkowskiej w Łodzi odbył się kolejny Mixer Regionalny. 

Do udziału w tej barwnej imprezie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprosił 

jednostki samorządu terytorialnego z całego województwa. Powiat Łódzki Wschodni 

promowany był na własnym stoisku wystawienniczym. Koło Gospodyń Wiejskich 

z Andrespola przygotowało regionalne potrawy i wypieki. Podczas Mixera Regionalnego 

na scenie regionalnej Powiat Łódzki Wschodni reprezentował Zespół Śpiewaczy 

„Gałkowianie” pod kierownictwem Teresy Chmieleckiej. W ponad dwudziestominutowym 

programie artyści zaprezentowali tradycyjne przyśpiewki i piosenki ludowe. 

W celu przygotowania potraw zakupiono artykuły spożywcze o wartości 499,02 zł. 

W podziękowaniu za promowanie Powiatu dla KGW Andrespol oraz dla Zespołu 

Śpiewaczego „Gałowianie” zakupiono nagrody. 

Na ten cel wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę 844,02 zł; 

14) Promocja Powiatu Łódzkiego Wschodniego podczas obchodów 40-lecia Rejonowego Koła 

Pszczelarzy w Andrespolu. 

Powiat Łódzki Wschodni był promowany podczas zorganizowanych 10 września 2016 r. 

w Andrespolu obchodów 40-lecia istnienia Rejonowego Koła Pszczelarzy w Andrespolu. 

Usługę promowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego zrealizował Wojewódzki Związek 

Pszczelarzy w Łodzi na podstawie zawartej Umowy Nr 154/2016 r. z dnia 2 września 2016 r. 

Na ten cel wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę 400,00 zł; 

15) Promocja Powiatu Łódzkiego Wschodniego podczas Mistrzostw Polski Strogman 

w Tuszynie. 

16 września 2016 roku tuszyński Klub Sportowy „Fenix Team” po raz kolejny zorganizował 

Mistrzostwa Polski Strong Man. Organizator wystąpił do Zarządu Powiatu z propozycją 

wykonania usługi promocyjnej podczas tychże Mistrzostw Polski. Na podstawie zawartej 

umowy Powiat Łódzki Wschodni był promowany podczas Mistrzostw Polski Strongmen, 

znanej ogólnopolskiej imprezy sportowej. Promocja polegała na prezentacji wizualnych 

elementów promocyjnych (rollup, banery).  

Na ten cel wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę 2 000,00 zł; 

16) Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego. 

24 października 2016 roku w Ptak Fashion City w Rzgowie odbył się Konwent Powiatów 

Województwa Łódzkiego. Uczestniczyli w nim starostowie z terenu województwa łódzkiego. 

Zorganizowane przez Zarząd Powiatu we współpracy z firmą PTAK S.A. wydarzenie 

zakończyło się poczęstunkiem w Hotelu „EDEN” w Rzgowie. 

Na ten cel wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę 2 950,00 zł; 

17) Koluszkowski Przegląd Piosenki. 

25 października 2016 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 nagrody dla trzech pierwszych miejsc w kategorii szkoły ponadgimnazjalne i starsi 

oraz trzech wyróżnień. Nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

i gminę Koluszki laureatom przeglądu wręczyli przedstawiciele władz Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego oraz Miasta Koluszki. 

Na ten cel wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę 822,00 zł; 
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18) Promocja Powiatu podczas Mistrzostw Europy Furo Karate w Wiśniowej Górze. 

29 października 2016 roku w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wiśniowej Górze 

odbyły się Mistrzostwa Europy Furo Karate, podczas których Powiat Łódzki Wschodni 

promowany był przez ich organizatora - Gminny Ludowy Klub Sportowy „Andrespolia”. 

Usługę zrealizowano na podstawie Umowy Nr 193/2016 z dnia 21 października 2016 r. 

Na ten cel wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę 1 000,00 zł; 

19) Turniej Gier Komputerowych. 

9 listopada 2016 roku w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 

w pierwszym Turniej Gier Komputerowych zmierzyli się gimnazjaliści z terenu powiatu 

łódzkiego wschodniego. Turniej zorganizowany został przez ZSP nr 1 i był formą działań 

promocyjnych realizowanych przed naborem na rok szkolny 2017/2018. Dla zwycięskiej 

drużyny pięcioosobowej nagrody ufundował Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Na ten cel wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę 399,50 zł; 

20) Zakup nagród dla laureatów XXIV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej. 

Na podstawie wniosku złożonego przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą 

w Bratoszewicach, Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczył środki finansowe 

na zakup nagród dla trzech laureatów XXIV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej 

zorganizowanej w dniu 17 listopada 2016 r.  

Na ten cel wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę 357,00 zł; 

21) XI Wieczór Gór i Przygody. 

XI Wieczór Gór i Przygody zorganizował samorząd uczniów I Liceum Ogólnokształcącego 

w Koluszkach w dniu 9 grudnia 2016 roku pod patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego. 

Zaproszeni podróżnicy zaprezentowali prelekcje i pokazy zdjęć ze swoich wypraw. Podobnie 

jak w roku ubiegłym, Wieczór Gór i Przygody połączony był z uroczystym ogłoszeniem 

wyników konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży. Nagrody ufundowane 

przez Zarząd Powiatu wręczyła Wicestarosta Ewa Gładysz. 

Na ten cel wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę 595,08 zł. 

W ramach promocji Powiatu przedstawiciele władz powiatowych uczestniczyli w wielu 

wydarzeniach ważnych dla lokalnej społeczności: uroczystościach państwowych, jubileuszach itp., 

na które w 2016 roku wydatkowano łącznie kwotę 3 060,15 zł. 

Ponadto, w 2016 roku zakupione zostały materiały promocyjne Powiatu na 2017 rok 

za kwotę14 384,20 zł. 

Zadanie 

V.1.2 
Prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej 

JST 

(Powiat, 

Gminy) 

Polityka informacyjna prowadzona przez Powiat Łódzki Wschodni w 2016 roku koncentrowała się 

na umieszczaniu w rubryce „Aktualności” informacji o wydarzeniach organizowanych 

lub współorganizowanych przez Powiat, uczestnictwie władz Powiatu w uroczystościach ważnych 

dla lokalnej wspólnoty samorządowej oraz informacji o spotkaniach i szkoleniach dla ubiegających 

się o dotacje z Unii Europejskiej. Bieżąca praca urzędu oraz podejmowane przez Powiat działania 

znalazły odzwierciedlenie w Biuletynie Informacji Publicznej, do którego bezpośredni dostęp 

ze strony internetowej Powiatu zapewnia link.  

Ponadto, Wicestarosta wraz z Burmistrzem Koluszek w programie z cyklu „Strefa Biznesu” 

emitowanym przez TVP Łódź przedstawili działania zmierzające do wzmocnienia oferty 

inwestycyjnej i edukacyjnej prowadzone na terenie gminy Koluszki. Dodatkowo, relacje 
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z najważniejszych wydarzeń na terenie Powiatu zamieszczone były w Tygodniku gminy Koluszki 

„Tydzień w Koluszkach” i miesięczniku gminy Andrespol „W Centrum Polski”. 

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 współorganizując z Powiatowym Zrzeszeniem LZS Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego Jesienny Rajd Pieszy, który odbył się 8 października 2016 roku. W rajdzie udział 

wzięli mieszkańcy gminy Rzgów i gminy Koluszki. Rajd rozpoczęto w Gałkówku Kolonii, 

uczestnicy obejrzeli stary cmentarz ewangelicki z początków założenia miejscowości 

przez kolonistów niemieckich. Następnie przeszli na cmentarz żołnierzy poległych w Bitwie 

Łódzkiej 1914 r. w Pustułce. W dalszej części rajd przebiegał bardzo malowniczym odcinkiem 

przez miejscowość Gaj – Przanowice – Bogdankę – wzdłuż zbiornika wodnego w Bogdance, 

ścieżkami leśnymi do Rochny, dalej przez Erazmów do zbiornika wodnego w Lisowicach, gdzie 

obok Domu Pomocy Społecznej wyznaczono metę rajdu, a uczestnicy rajdu wzięli udział 

w konkursie oceny odległości i konkursie przyrodniczym. 

I Liceum Ogólnokształcące im. H. 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 28 lipca 2016 r. została podjęta 

Uchwała nr XXV/305/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie ustanowienia znaku 

promocyjnego (logo) Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz zasad jego wykorzystania. 

Jednocześnie, zaprojektowane i wykonane zostały nowe zewnętrzne i wewnętrzne tablice i tabliczki 

informacyjne oraz wizytówki dla przedstawicieli władz Powiatu, Naczelników i kierowników 

jednostek organizacyjnych Powiatu. 

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 2016 roku zrealizowane zostały niżej opisane wydarzenia. 

1) Dożynki Powiatowo – Gminne. 

Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu realizował inicjatywę Zarządu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego dotyczącą współorganizacji z gminą Nowosolna obchodów 
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Dożynek Powiatowo-Gminnych 2016. Nad organizacją dożynek czuwali: Wicestarosta 

Ewa Gładysz, oraz Dyrektor Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie. 

Uroczystość miała miejsce 28 sierpnia 2016 r. w Plichtowie. Tradycyjnie obchody 

Powiatowego Święta Plonów rozpoczęła Msza Święta polowa koncelebrowana. Podczas 

mszy poświęcone zostały wieńce dożynkowe, wykonane z pierwocin tegorocznych zbiorów. 

Starostowie Dożynek oraz przedstawiciele Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii 

w Plichtowie złożyli na ręce księży chleb i dary. Po mszy odbyła się część oficjalna 

i artystyczna Święta Plonów. Gospodarze dożynek – Starosta Łódzki Wschodni Andrzej 

Opala oraz Wójt gminy Nowosolna Piotr Szcześniak powitali przybyłych gości. W czasie 

pomiędzy przemówieniami odbyła się część artystyczna przygotowana przez młodzież, 

dzieci, pracowników oraz instruktorów Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii 

w Plichtowie. 

Po występach nastąpiła część obrzędowa Święta Plonów, w której Starosta Łódzki Wschodni 

oraz Wójt gminy Nowosolna wygłosili przemówienia dziękując rolnikom za zebrane plony. 

Na scenę zaproszono wszystkich Wójtów i Burmistrzów gmin Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego, którym wręczono drobne upominki dożynkowe. Starostowie oraz gospodarze 

dożynek podzielili się chlebem i miodem z przybyłymi gośćmi. Oficjalną część zakończył 

korowód dożynkowy, w którym uczestniczyli gospodarze i starostowie dożynek 

wraz z zaproszonymi gośćmi i przybyłymi mieszkańcami Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

W dalszej części obchodów dożynkowych dorobek artystyczny muzycznych zespołów 

ludowych i potrawy lokalne zaprezentowały gminy z terenu Powiatu oraz przeprowadzono 

Powiatowy Turniej Gmin o Puchar Starosty Łódzkiego Wschodniego, poplenerową wystawę 

malarską, wystawę starych ciągników i maszyn rolniczych oraz nowoczesnego sprzętu 

rolniczego, wystawę płodów rolnych i roślin ozdobnych, a także wystawę lokalnego 

rękodzieła i biżuterii. ". 

Na współorganizację Dożynek Powiatowo-Gminnych przez Gminno Parkowe Centrum 

Kultury i Ekologii w Plichtowie dokonano wydatku w kwocie 5 000,00 zł. 

W 2016 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 2016 roku 

na terenie powiatu łódzkiego wschodniego odbyły się niżej wymienione imprezy o charakterze 

sportowym i sportowo – rekreacyjnym: 

1) IX Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Zbigniewa Pietrusewicza.  

Odbył się w dniu 19 marca 2016 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 ten cel wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę 1 862,34 zł; 

2) Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Plażowej Piłce Siatkowej Kobiet 

i Mężczyzn.  

Id: 1BD97FC6-9194-4FAC-87B5-10ADF3BFCBC9. Podpisany Strona 65



  

Impreza, organizowana przez Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego” odbyła się w dniu 2 lipca 2016 r. w Justynowie. Patronat nad nią 

objął Starosta Łódzki Wschodni.  

Na ten cel wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę 368,26 zł; 

3) Jesienny Rajd Pieszy dla mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

W dniu 8 października 2016 r. odbył się współorganizowany przez Powiatowe Zrzeszenie 

LZS Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Powiat Łódzki Wschodni Jesienny Rajd Pieszy 

dla mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  

Na ten cel wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę 1 470,36 zł. 

Oprócz współorganizowania ww. imprez, w 2016 roku Starosta Łódzki Wschodni objął swoim 

patronatem imprezę sportową pn. „8 Dycha Justynów – Janówka”, która odbyła się w dniu 

30 kwietnia 2016 r. na terenie gminy Andrespol. Impreza została zorganizowana 

przez Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki. Corocznie cieszy się bardzo dużym 

zainteresowaniem zarówno wśród osób biegających rekreacyjnie jak i biegaczy licencjonowanych. 

W trakcie imprezy rozgrywane są również konkurencje dla młodszych uczestników – biegi 

przedszkolaków, dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz konkurencja „nordic walking”. 

Łącznie we wszystkich konkurencjach imprezy udział wzięło 670 osób – w tym mieszkańcy 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Dokonano wydatku w kwocie 3 265,26 zł. Zł. 

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 IX Święta Powiatu. W 2016 roku, po raz drugi zorganizowano Biesiadę 

Powiatową z degustacją typowych dla obszaru Powiatu staropolskich, tradycyjnych mięs, wędlin, 

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 Bukowca, Byszew, Kalina, Kruszowa, Przanowic 

i Bedonia Wsi 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 na rzecz 

krzewienia lokalnej kultury i podtrzymywania tradycji zapewniając im udział w ważnych 

wydarzeniach organizowanych przez Powiat. Działania te 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 

operacyjny 

VI.1 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego  

Zadanie 

VI.1.1 
Podnoszenie jakości zarządzania informacją 

Powiat, 

jednostki 

organizacyjne 

Zadania zmierzające do podnoszenia jakości zarządzania informacją realizowane 

były w sposób ciągły przez Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łodzi. Podnoszenie 

jakości zarządzania zasobami informacyjnymi wiązało się z planowaniem, organizowaniem 

oraz nadzorowaniem i kontrolą faktycznej realizacji ciągów działań, składających się na procesy 

informacyjne i wykorzystywane w nich technologie. Podstawowe procesy informacyjne, na które 

Starostwo Powiatowe w Łodzi kładło nacisk dotyczyły między innymi: generowania 

i pozyskiwania informacji, gromadzenia i przechowywania informacji oraz ich przetwarzania 

i udostępniania. 

W celu realizacji tego zadania podjęto następujące działania: 

1) Uaktualnianie i ulepszanie strony Biuletynu Informacji Publicznej 

w celu utworzenia bardziej przyjaznej użytkownikowi, umożliwiającej korzystanie 

z publikatora poprzez urządzenia mobilne oraz spełniającej standardy WCAG; 

2) Budowa nowej strony internetowej.  

Strona internetowa to w dzisiejszych czasach wizytówka każdej organizacji niezależnie 

od prowadzonej działalności. Od jej jakości w dużej mierze zależy postrzeganie jednostki 

przez mieszkańców i instytucje współpracujące. Strona internetowa to narzędzie 

marketingowe, kanał komunikacji i przekazywania informacji. 

Zadanie 

VI.1.2 
Upowszechnienie znajomości procedur administracyjnych Starostwo 

Zadania zmierzające do znajomości procedur administracyjnych i świadomości prawnej 

mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego realizowane były w 2016 roku w sposób ciągły, 

między innymi poprzez uaktualnianie i ulepszanie strony BIP – bardziej przyjaznej użytkownikowi, 

umożliwiającej korzystanie z publikatora poprzez urządzenia mobilne oraz spełniającej standardy 

WCAG, tj. budowa strony, z której bez przeszkód mogą korzystać osoby wykluczone cyfrowo – 

osoby niepełnosprawne.  

Wydział prowadził także prace nad nową stroną WWW oraz interaktywnymi formularzami 

ułatwiającymi dostęp elektroniczny  do spraw załatwianych w Starostwie Powiatowym w Łodzi. 

Cel 

operacyjny 

VI.2 

Rozwój instytucji samorządu społecznego i gospodarczego  

Zadanie 

VI.2.1 

Akcje informacyjne i szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców 

i rolników 
Powiat 

Realizując wyżej określone zadanie Powiat Łódzki Wschodni umieszczał na bieżąco 

w 2016 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: 
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 XIV Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016" organizowany 

przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcję Pracy, Kasę 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; 

 „Program wyrównywania różnic między regionami III”. 

Program skierowany był do instytucji. Środki PFRON stanowiące budżet trzeciej edycji 

były wykorzystywane na działania mające na celu wyrównywanie różnic między regionami 

w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym na likwidację barier w urzędach 

i placówkach edukacyjnych, w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania 

się i komunikowania, likwidację barier transportowych oraz aktywizację zawodową tych 

osób; 

 Międzynarodowe Targi Inwestycyjne Expo Real w Monachium. 

W ramach projektu „Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację 

i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” przedstawiciele przedsiębiorstw 

sektora MŚP mieli okazję złożyć swoje zgłoszenie do udziału w targach, który umożliwi 

im nawiązanie współpracy i pozyskanie partnerów biznesowych z branż takich jak: 

budownictwo, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo, logistyka, energetyka i odnawialne 

źródła energii oraz informatyka i telekomunikacja; 

 Bezpłatne   szkolenia   z  zakresu eksportu,   mające na   celu   przekazanie  przedsiębiorcom 

sektora MŚP, aktualnym i potencjalnym eksporterom, praktycznych informacji związanymi  

z rozszerzaniem działalności poza granice kraju. Szkolenia zorganizował Departament 

ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego; 

 Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z terenu Powiatu. 

30 maja 2016 roku Powiat wspólnie z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zorganizował 

Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dotacji na rozwój 

przedsiębiorczości. W spotkaniu poprowadzonym przez przedstawiciela COP wzięło udział 

kilkudziesięciu przedsiębiorców z terenu powiatu łódzkiego wschodniego; 

 Spotkania  informacyjne z  zakresu funduszy  europejskich w  ramach  Mobilnego  Centrum 

Informacji, formy szkoleń, warsztatów i udzielania informacji adresowanych do osób 

i instytucji zainteresowanych pozyskaniem środków na planowane przedsięwzięcia. 

Cel 

operacyjny 

VI.3 

Wspieranie rozwoju i  działalności organizacji pozarządowych  

Zadanie 

VI.3.1 
Pomoc w realizacji działań statutowych organizacji pozarządowych Powiat 

W 2016 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. 
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Zadanie 

VI.3.2 

Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

realizacji zadań publicznych 
Powiat 

Ramy współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z organizacjami pozarządowymi 

zostały określone w Programie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjętego uchwałą Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego nr XV/180/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku.  

Zgodnie z tym dokumentem w 2016 roku współpraca odbywała się w następujących formach: 

1) wsparcia realizacji zadania publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegającego na tym, 

że Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach, ul. Budowlanych 17/19 prowadzi Dom 

Pomocy Społecznej w Koluszkach dla osób w podeszłym wieku (16 osób) oraz dla osób 

przewlekle somatycznie chorych (30 osób). Na prowadzenie tej działalności w 2016 roku 

przekazano w formie dotacji celowej środki finansowe w wysokości 23 708,00 zł; 

2) zlecenia realizacji zadania publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

polegającego na tym, że Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” 

w Koluszkach, ul. Pomorska 5, prowadzi dla 50 uczestników - osób niepełnosprawnych 

z terenu powiatu łódzkiego wschodniego oraz tomaszowskiego Warsztat Terapii Zajęciowej 

w Koluszkach. W 2016 roku Powiat na realizację tego zadania przekazał dotację celową 

w wysokości 80 460,00 zł; 

3) aktywnego uczestnictwa młodzieży szkolnej ze szkół prowadzonych przez Powiat 

w przedsięwzięciach organizowanych przez organizacje pozarządowe; 

4) bieżącej aktualizacji witryny internetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego; w zakładkach 

z informacjami dotyczącymi organizacji pozarządowych zamieszczane były informacje 

otrzymane od podmiotów zewnętrznych na temat organizowanych przez nie konferencji, 

szkoleń, warsztatów oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych z krajowych 

i zagranicznych funduszy dostępnych dla tych organizacji itp.; 

5) pomocy ze strony Powiatu w usystematyzowaniu i poprawnym skompletowaniu 

dokumentacji koniecznej przy zakładaniu stowarzyszeń oraz innych, bieżących zmianach 

wynikających z ich statutów; 

6) współorganizacji ze stowarzyszeniami lub objęcia patronatem przez Starostę Łódzkiego 

Wschodniego imprez o charakterze ponadgminnym, organizowanych przez stowarzyszenia, 

w których udział brali mieszkańcy Powiatu. Podejmowane działania służyły realizacji zadań 

publicznych przede wszystkim z dziedziny rekreacji ruchowej, kultury fizycznej i sportu, 

ochrony przeciwpożarowej oraz pomocy społecznej i działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Szczegółowy opis powyższych imprez został przedstawiony 

w sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z realizacji Programu współpracy 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjętego uchwałą 

nr XXXVI/461/2017 z dnia 17 maja 2017.
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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 2016, wskazane zostały 

działania, 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: inwestycje związane z infrastrukturą drogową, pomoc społeczna,  rozwój szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego poprzez wzbogacanie oferty edukacyjnej i podnoszenie poziomu 

edukacji, a także zapobieganie bezrobociu i wspieranie aktywności zawodowej.  

Powiat podjął szereg działań promocyjnych w kierunku kreowania pozytywnego 

wizerunku. We współpracy z wieloma organizacjami i grupami lokalnej społeczności 

aktywnie realizowano cele związane z umacnianiem tożsamości mieszkańców Powiatu 

oraz rozwojem turystyki, rekreacji i sportu. 
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