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Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 roku 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjętego Uchwałą 
Nr XXIX/366/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 listopada 2016 r. 

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

zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz 
do uchwalania rocznego lub wieloletniego programu współpracy. 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki 
samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć 
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie 
Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni. 

Formy współpracy oraz kierunki działań podejmowanych przez Powiat zostały określone 
w Programie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 roku z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjętym Uchwałą Nr XXIX/366/2016 Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 listopada 2016 r. 

Program był konsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, działającymi na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego zgodnie z Uchwałą 
Nr LVI/742/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie 
przyjęcia „Regulaminu konsultowania z powiatową radą działalności pożytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji”. Nie wniesiono uwag do przedstawionego Programu współpracy 
na 2017 rok. 

Za cel główny Programu postawiono budowę partnerstwa pomiędzy Powiatem 
i organizacjami pozarządowymi, służącą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Powiatu oraz aktywizacji 
społeczeństwa lokalnego. 
Jako cele szczegółowe Programu wskazano: 

1) kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności 
lokalnych, w tym:  
a) zapewnienie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców, 
b) aktywizacja społeczności lokalnej Powiatu służąca rozwiązywaniu lokalnych problemów, 
c) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną, jej tradycje i stan środowiska, 
d) stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i podejmowania działań na rzecz 

społeczności lokalnych, 
e) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich,  
f) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, 
g) stworzenie możliwości wpływu podmiotów Programu na kreowanie polityki społecznej 

Powiatu, 
h) prezentacja dorobku środowiska organizacji pozarządowych i promowanie jego osiągnięć. 

2) podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych, 
3) uzupełnienie działań Powiatu w zakresie nieobejmowanym przez struktury samorządowe. 

 
Biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg współpracy z organizacjami, Program obejmował 
w 2017 roku następujące zadania o charakterze priorytetowym:  

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

2) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

3) ochrona i promocja zdrowia,  
4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 
5) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
6) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 
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7) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 
8) turystyka i krajoznawstwo, 
9) ratownictwo i ochrona ludności,  
10) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 
11) działalność charytatywna, 
12) promocja i organizacja wolontariatu, 
13) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
14) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

 
Określone w Programie zadania publiczne realizowane były w 2017 roku poprzez: 

1) kontynuację realizacji zadania pn. „Organizacja całodobowej opieki nad osobami 
w podeszłym wieku oraz osobami przewlekle somatycznie chorymi w formie domu pomocy 
społecznej o zasięgu ponadgminnym” przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi 
w Koluszkach, zgodnie z zawartą umową z dnia 8.01.2014 r., 

2) dofinansowanie ze środków samorządu powiatowego kosztów działalności warsztatu terapii 
zajęciowej w wysokości co najmniej 10% tych kosztów, 

3) wspólne z organizacjami rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie 
działań służących zaspokojeniu tych potrzeb, 

4) organizowanie imprez np.: kulturalno – promocyjnych dotyczących Powiatu,  
5) aktualizowanie witryny internetowej Powiatu w zakładce dotyczącej organizacji 

pozarządowych, 
6) sprawowanie patronatu przez organy Powiatu nad konkursami, zawodami, wystawami, 

festiwalami i innymi przedsięwzięciami związanymi z realizacją zadań, o których mowa 
w Rozdziale VI niniejszego programu (w tym m.in. pomoc w ich organizacji i fundowanie 
nagród), 

7) współorganizowanie z organizacjami różnych przedsięwzięć zmierzających do realizacji 
zadań, określonych w Rozdziale VI Programu. 

 
W realizacji Programu w 2017 roku uczestniczyły niżej wymienione: 
 komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Łodzi: 

 Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu 
 Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 jednostki organizacyjne Powiatu oraz służby, inspekcje i straże: 
 I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach 
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach 
 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach 
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą 

w Koluszkach 
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi 

 
Oceny realizacji Programu dokonano w oparciu o następujące wskaźniki: 

a) liczba wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje i Powiat, 
b) liczba zadań zrealizowanych w ramach Programu,  
c) beneficjenci zrealizowanych zadań (wielkość grupy odbiorców), 
d) wysokość środków finansowych wykorzystanych na realizację zadań publicznych objętych 

Programem, przeznaczonych z budżetu Powiatu. 
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Realizacja Programu przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Łodzi, jednostki organizacyjne 
oraz służby, inspekcje i straże Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 
Nazwa komórki 
organizacyjne j 

Starostwa Powiatowego 
w Łodzi / jednostki 

organizacyjnej / służby / 
inspekcji / straży 

Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego 

Nazwa organizacji, 
z którą realizowane 

było zadanie / 
przedsięwzięcie 

Nazwa przedsięwzięcia / zadania 
realizowanego wspólnie 

z organizacjami pozarządowymi 

Wysokość 
środków 

przeznaczo
nych na 

realizację 
zadania 

Forma realizacji 
przedsięwzięcia / zadania 
(zgodnie z Rozdziałem V 

Programu) 

Nazwa zadania 
priorytetowego 

(zgodnie 
z Rozdziałem VI 

Programu) 

Sposób realizacji zadania 
było (zgodnie z Rozdziałem 

VIII Programu) 

Beneficjenci 
zrealizowanych 

zadań  oraz 
wielkość grupy 

odbiorców 
 

Wydział Rozwoju 
Gospodarczego, 
Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska 
 
 
 
 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Gałkowa 
Małego 
 
 
 
 
 

Realizacja Programu Oczyszczania 
Kraju z Azbestu i Programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających 
azbest na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego  
 
 
 

0,00 zł 
 
 
 

wzajemne informowanie 
się o planowanych 
kierunkach działalności, 
współdziałania w celu 
zharmonizowania tych 
kierunków oraz o 
realizowanych działaniach 

- ochrona i promocja 
zdrowia, 
- ekologia i ochrona 
zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego 

wspólne z organizacjami 
rozpoznawanie potrzeb 
społeczności lokalnej i 
wspólne planowanie działań 
służących zaspokojeniu tych 
potrzeb 

mieszkańcy 
powiatu 
łódzkiego 
wschodniego 

Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w Łodzi 

Łódzkie 
Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami 

Prelekcje dla jednostek samorządu 
terytorialnego prowadzone przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii  
 
Wspólne interwencje w przypadkach 
naruszenia dobrostanu zwierząt 

0,00 zł 
 
 
 
 

0,00 zł 

prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- ekologia i ochrona 
zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego 

- współorganizowanie 
z organizacjami różnych 
przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji zadań, 
określonych w Rozdziale VI 
Programu 
 

przedstawiciele 
j.s.t. 
 
osoby, które 
dopuściły się 
przestępstwa 
przeciwko 
dobrostanowi 
zwierząt 

Wydział Polityki 
Społecznej i Promocji 
Powiatu 

Okręgowa Rada 
Łowiecka Polskiego 
Związku 
Łowieckiego w Łodzi 

V Powiatowe Łowy na Lisy (obwody 
łowieckie na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego, 5-11.02) 
 

400,00 zł 
 

 
 

prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- ekologia i ochrona 
zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego 

- współorganizowanie 
z organizacjami różnych 
przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji zadań, 
określonych w Rozdziale VI 
Programu 
- organizowanie imprez np.: 
kulturalno-promocyjnych 
dotyczących Powiatu 

mieszkańcy 
powiatu 
łódzkiego 
wschodniego 

Wydział Polityki 
Społecznej i Promocji 
Powiatu 
 
 
 
 
 
 

Powiatowe 
Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe 
Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego 
 
 
 
 

Otwarte Mistrzostwa Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w biegach 
narciarskich (Kurowice, 18.02.2017 r.) 
 
X Turniej Tenisa Stołowego – 
Memoriał Ignacego Zbigniewa 
Pietrusewicza (Stare Skoszewy, 
18.03.2017 r.) 
 

966,75 zł 
 
 
 

2 000,00 zł 
 
 
 
 

prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 
 
 
 
 
 
 

- wspieranie 
i upowszechnianie 
kultury fizycznej, 
- turystyka 
i krajoznawstwo 
 
 
 
 

- sprawowanie patronatu 
przez organy Powiatu nad 
konkursami, zawodami, 
wystawami, festiwalami 
i innymi przedsięwzięciami 
związanymi z realizacją 
zadań, o których mowa 
w Rozdziale VI niniejszego 
programu (w tym m.in. 

mieszkańcy 
powiatu 
łódzkiego 
wschodniego 
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Wydział Polityki 
Społecznej i Promocji 
Powiatu 

Powiatowe 
Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe 
Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego 
 

Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w piłce siatkowej kobiet 
i mężczyzn (Koluszki, 8.04.2017 r.) 
 
Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w Plażowej Piłce 
Siatkowej kobiet i mężczyzn 
(Justynów, 15.07.2017 r.) 
 
Jesienny Rajd Pieszy dla mieszkańców 
powiatu łódzkiego wschodniego  

1 792,62 zł 
 
 
 

769,44 zł 
 
 
 
 

1 289,46 zł 
 

 
 
 
prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

 
 
 
- wspieranie 
i upowszechnianie 
kultury fizycznej, 
- turystyka 
i krajoznawstwo 

pomoc w ich organizacji 
i fundowanie nagród), 
- współorganizowanie 
z organizacjami różnych 
przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji zadań, 
określonych w Rozdziale VI 
Programu. 

Wydział Polityki 
Społecznej i Promocji 
Powiatu 
 

Gminny Ludowy 
Klub Sportowy 
„Miazga” Brójce 
 

Powiatowy Turniej 6 Piłkarskich 
dla uczniów szkół podstawowych 
(Brójce, 16.06.2017 r.) 

1 591,91 zł 

Wydział Polityki 
Społecznej i Promocji 
Powiatu 
 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Justynowa 
i Janówki 

9 Dycha Justynów-Janówka (Justynów, 
29.04.2017 r.) 

 
396,00 zł 

Wydział Polityki 
Społecznej i Promocji 
Powiatu 

Gminny Ludowy 
Klub Sportowy 
„Andrespolia” 

„Grand Prix Karate Kyokushin 
dla dzieci i młodzieży” (Wiśniowa 
Góra, 24.06.2017 r.) 

480,00 zł 

prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- wspieranie 
i upowszechnianie 
kultury fizycznej, 
- turystyka 
i krajoznawstwo 

- sprawowanie patronatu 
przez organy Powiatu nad 
konkursami, zawodami, 
wystawami, festiwalami 
i innymi przedsięwzięciami 
związanymi z realizacją 
zadań, o których mowa 
w Rozdziale VI niniejszego 
programu (w tym m.in. 
pomoc w ich organizacji 
i fundowanie nagród), 
- współorganizowanie 
z organizacjami różnych 
przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji zadań, 
określonych w Rozdziale VI 
Programu. 

mieszkańcy 
powiatu 
łódzkiego 
wschodniego 

Wydział Polityki 
Społecznej i Promocji 
Powiatu 
 

Orkiestra Dęta 
w Rzgowie 

110 jubileusz powstania Orkiestry 
Dętej w Rzgowie (Rzgów, 27.05.2017 r.) 
 

299,69 zł prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa 
narodowego 
- podtrzymywanie 
i upowszechnianie 
tradycji narodowej, 
pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój 
świadomości 
narodowej, 
obywatelskiej 
i kulturowej 

- sprawowanie patronatu 
przez organy Powiatu nad 
konkursami, zawodami, 
wystawami, festiwalami 
i innymi przedsięwzięciami 
związanymi z realizacją 
zadań, o których mowa 
w Rozdziale VI niniejszego 
programu (w tym m.in. 
pomoc w ich organizacji 
i fundowanie nagród) 

mieszkańcy 
powiatu 
łódzkiego 
wschodniego 

Wydział Polityki 
Społecznej i Promocji 
Powiatu 

Zespół Ludowy 
„Okaryna” 

5-lecie istnienia Zespołu Ludowego 
„Okaryna”, działającego 
pod patronatem Stowarzyszenia 
Rozwoju Justynowa i Janówki 
(Justynów, 5.06.2017 r.) 

212,50 zł prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa 
narodowego, 
- podtrzymywanie 

- sprawowanie patronatu 
przez organy Powiatu nad 
konkursami, zawodami, 
wystawami, festiwalami 
i innymi przedsięwzięciami 

mieszkańcy 
powiatu 
łódzkiego 
wschodniego 
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i upowszechnianie 
tradycji narodowej, 
pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój 
świadomości 
narodowej, 
obywatelskiej 
i kulturowej, 
- działalności na 
rzecz osób w wieku 
emerytalnym 

związanymi z realizacją 
zadań, o których mowa 
w Rozdziale VI niniejszego 
programu (w tym m.in. 
pomoc w ich organizacji 
i fundowanie nagród) 

Wydział Polityki 
Społecznej i Promocji 
Powiatu 

Koła Gospodyń 
Wiejskich 
Zespół Pieśni i Tańca 
„Wiśniowa Góra” 

II Turniej Kół Gospodyń Wiejskich 
"Babska Liga" oraz Jubileusz 60-lecia 
Zespołu Pieśni i Tańca "Wiśniowa 
Góra" (Wiśniowa Góra, 21.10.2017 r.) 

900,00 zł prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa 
narodowego, 
- podtrzymywanie 
i upowszechnianie 
tradycji narodowej, 
pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój 
świadomości 
narodowej, 
obywatelskiej 
i kulturowej, 

- sprawowanie patronatu 
przez organy Powiatu nad 
konkursami, zawodami, 
wystawami, festiwalami 
i innymi przedsięwzięciami 
związanymi z realizacją 
zadań, o których mowa 
w Rozdziale VI niniejszego 
programu (w tym m.in. 
pomoc w ich organizacji 
i fundowanie nagród) 

mieszkańcy 
powiatu 
łódzkiego 
wschodniego 

Wydział Polityki 
Społecznej i Promocji 
Powiatu 

Koło Gospodyń 
Wiejskich Stefanów-
Wandalin-Giemzów 

Promocja Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na Mixerze 
Regionalnym Łódzkie 2017 - 
prezentacja dziedzictwa kulturowego, 
kulinariów i  walorów rekreacyjnych 
Powiatu (Łódź, 2.09.2017 r.) 
 

1 231,90 zł prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa 
narodowego, 
- podtrzymywanie 
i upowszechnianie 
tradycji narodowej, 
pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój 
świadomości 
narodowej, 
obywatelskiej 
i kulturowej 

- organizowanie imprez np.: 
kulturalno-promocyjnych 
dotyczących Powiatu, 
- sprawowanie patronatu 
przez organy Powiatu nad 
konkursami, zawodami, 
wystawami, festiwalami 
i innymi przedsięwzięciami 
związanymi z realizacją 
zadań, o których mowa 
w Rozdziale VI niniejszego 
programu (w tym m.in. 
pomoc w ich organizacji 
i fundowanie nagród) 

mieszkańcy 
województwa 
łódzkiego 

Wydział Polityki 
Społecznej i Promocji 
Powiatu 

Soliści, duety, 
kabarety oraz zespoły 
- seniorzy z terenu 
powiatu łódzkiego 
wschodniego 

XX Przegląd Artystycznego Ruchu 
Seniora (Koluszki, 6.05.2017 r.)  

636,40 zł prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa 
narodowego, 
- podtrzymywanie 
i upowszechnianie 
tradycji narodowej, 
pielęgnowanie 

- sprawowanie patronatu 
przez organy Powiatu nad 
konkursami, zawodami, 
wystawami, festiwalami 
i innymi przedsięwzięciami 
związanymi z realizacją 
zadań, o których mowa 
w Rozdziale VI niniejszego 

mieszkańcy 
powiatu 
łódzkiego 
wschodniego 
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polskości oraz rozwój 
świadomości 
narodowej, 
obywatelskiej 
i kulturowej, 
- działalności na 
rzecz osób w wieku 
emerytalnym 

programu (w tym m.in. 
pomoc w ich organizacji 
i fundowanie nagród) 

Wydział Polityki 
Społecznej i Promocji 
Powiatu 
 
 
Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży 
Pożarnej Powiatu 
Łódzkiego 
Wschodniego 

Zarząd Powiatowego 
Związku 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP 

Eliminacje powiatowe 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom” 

867,13 zł 
 
 
 
 

1 300,00 zł 

prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- ratownictwo 
i ochrona ludności 

- sprawowanie patronatu 
przez organy Powiatu nad 
konkursami, zawodami, 
wystawami, festiwalami 
i innymi przedsięwzięciami 
związanymi z realizacją 
zadań, o których mowa 
w Rozdziale VI niniejszego 
programu (w tym m.in. 
pomoc w ich organizacji 
i fundowanie nagród) 

dzieci i 
młodzież - 
łódzkiego 
wschodniego 

Wydział Polityki 
Społecznej i Promocji 
Powiatu 
 
 
Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży 
Pożarnej Powiatu 
Łódzkiego 
Wschodniego 

Jednostki 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu 
powiatu łódzkiego 
wschodniego 

X Powiatowe Zawody Sportowo – 
Pożarnicze jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej dla drużyn dorosłych 
mężczyzn i kobiet oraz drużyn 
młodzieżowych z terenu powiatu 
łódzkiego wschodniego (stadion 
Komendy Powiatowej PSP 
w Koluszkach, 24.09.2017 r.) 

1 999,96 zł 
 
 
 
 
 
 

8 000,00 zł 

prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- ratownictwo 
i ochrona ludności 

- sprawowanie patronatu 
przez organy Powiatu nad 
konkursami, zawodami, 
wystawami, festiwalami 
i innymi przedsięwzięciami 
związanymi z realizacją 
zadań, o których mowa 
w Rozdziale VI niniejszego 
programu (w tym m.in. 
pomoc w ich organizacji 
i fundowanie nagród) 

członkowie OSP 
- mieszkańcy 
powiatu 
łódzkiego 
wschodniego 

Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży 
Pożarnej Powiatu 
Łódzkiego 
Wschodniego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednostki 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu 
powiatu łódzkiego 
wschodniego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udział przedstawicieli PSP w walnych 
zebraniach członków OSP z terenu 
powiatu łódzkiego wschodniego 
 
Szkolenia z zakresu ratownictwa 
technicznego, szkolenia podstawowe 
oraz szkolenia kierowców 
konserwatorów 
 
Rozliczenie dotacji zadania pn. 
„Zapewnienie gotowości bojowej 
jednostki ochrony przeciwpożarowej 
włączonej do KSRG oraz zadania pn. 
„Przygotowanie jednostek 
ochotniczych straży pożarnych do 
działań ratowniczo-gaśniczych” 

0,00 zł 
 
 
 

0,00 zł 
 
 
 

 
0,00 zł 

 
 
 
 
 

 

prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- ratownictwo 
i ochrona ludności 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- wspólne z organizacjami 
rozpoznawanie potrzeb 
społeczności lokalnej 
i wspólne planowanie 
działań służących 
zaspokojeniu tych potrzeb, 
- współorganizowanie 
z organizacjami różnych 
przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji zadań, 
określonych w Rozdziale 
VI Programu, 
- organizowanie lub 
współudział organów 
samorządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego 

członkowie OSP 
- mieszkańcy 
powiatu 
łódzkiego 
wschodniego 
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Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży 
Pożarnej Powiatu 
Łódzkiego 
Wschodniego 

Polski Czerwony 
Krzyż 
 
Fundacja DKMS – 
Baza Dawców 
Komórek 
Macierzystych 
Polska 

Przeprowadzenie wśród 
funkcjonariuszy PCK 6 akcji poboru 
krwi 
 
Przeprowadzenie wśród 
funkcjonariuszy PSP akcji poboru 
materiału genetycznego 

0,00 zł 
 
 
 

0,00 zł 
 

 
 
- ochrona i promocja 
zdrowia 

w organizowaniu szkoleń, 
konferencji, forów wymiany 
doświadczeń, w celu 
podniesienia sprawności 
funkcjonowania organizacji 

 
 
 
funkcjonariusze 
PSP 

Akademia Wieku 
Dojrzałego 
w Koluszkach  

Współorganizacja Balu 
Karnawałowego, w którym 
integrującego uczniów i osoby 
w wieku emerytalnym (Koluszki, 
15.02.2017 r.) 
 
Współorganizacja balu 
„Międzypokoleniowe Andrzejki” 
(Koluszki, 30.11.2017 r.) 

0,00 zł 
 
 
 
 
 
 

0,00 zł 

prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- działalności na 
rzecz osób w wieku 
emerytalnym 
- podtrzymywanie 
i upowszechnianie 
tradycji narodowej, 
pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój 
świadomości 
narodowej, 
obywatelskiej 
i kulturowej 

- współorganizowanie 
z organizacjami różnych 
przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji zadań, 
określonych w Rozdziale 
VI Programu 

uczniowie 
ZSP 1 oraz 
członkowie 
Akademii – 
łącznie ok. 60 
uczestników 
 
uczniowie 
ZSP 1 oraz 
członkowie 
Akademii – 
łącznie ok. 60 
uczestników 

Fundacja Wsparcia 
Psychospołecznego 
w Łodzi 

Przeprowadzenie przez Fundację zajęć 
edukacyjnych: 
1) „Nie poddaj się – przezwyciężysz 
kryzys” 
2) „Profilaktyka HIV/AIDS” 
(listopad-grudzień 2017 r. 

0,00 zł 
 

prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- ochrona i promocja 
zdrowia 
- przeciwdziałanie 
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym 

- współorganizowanie 
z organizacjami różnych 
przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji zadań, 
określonych w Rozdziale 
VI Programu 

uczniowie 
ZSP 1 – ok. 120 
uczestników 

Stowarzyszenie 
„Wiosna” w 
Krakowie realizujące 
akcję „Szlachetna 
Paczka” 

Współpraca z wolontariuszami 
„Szlachetnej Paczki” (listopad-
grudzień 2017 r.) 

0,00 zł prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- promocja 
i organizacja 
wolontariatu 
- pomoc społeczna, 
w tym pomoc 
rodzinom i osobom 

- współorganizowanie 
z organizacjami różnych 
przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji zadań, 
określonych w Rozdziale 
VI Programu 

uczniowie 
ZSP 1 – ok. 5 
uczestników 

Polskie Towarzystwo 
Psychologiczne 
Oddział w Łodzi 

Zajęcia warsztatowe dla młodzieży 
z zakresu profilaktyki HIV/AIDS 
(13.11.2018 r.) 

0,00 zł prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- ochrona i promocja 
zdrowia 
- przeciwdziałanie 
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym 

- współorganizowanie 
z organizacjami różnych 
przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji zadań, 
określonych w Rozdziale 
VI Programu 

uczniowie 
ZSP 1 – ok. 30 
uczestników 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Koluszkach 

Fundacja „Dajemy 
Dzieciom Siłę” 

Udział uczniów ZSP nr 1 
w Koluszkach w badaniach 
anonimowych dotyczących kontaktu 
z niebezpiecznymi treściami online 
(8.11.2017 r.) 

0,00 zł prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- przeciwdziałanie 
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym 

- współorganizowanie 
z organizacjami różnych 
przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji zadań, 
określonych w Rozdziale 
VI Programu 

uczniowie 
ZSP 1 – ok. 60 
uczestników 
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Fundacja Jim 
w Łodzi 

Włączenie szkoły do udziału 
w ogólnopolskiej akcji solidarności 
z osobami chorymi na autyzm - 
„Chcemy być sobą” (2.04.2017 r.) 
W szkole zorganizowano niebieskie 
wydarzenie na znak solidarności 
z osobami dotkniętymi zaburzeniem 
o podłożu neurologicznym oraz 
w formie zajęć psychoedukacyjnych 
w zespołach klasowych podczas godzin 
do dyspozycji wychowawcy.  

0,00 zł prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- działalność na rzecz 
niepełnosprawnych 
 

- współorganizowanie 
z organizacjami różnych 
przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji zadań, 
określonych w Rozdziale 
VI Programu 

uczniowie klas 
pierwszych 
ZSP 2 – ok. 58 
uczestników 

Fundacja Wsparcia 
Psychoedukacyjnego 
w Łodzi 

Przeprowadzenie przez Fundację zajęć 
edukacyjnych: 
1) „Nie poddaj się – przezwyciężysz 
kryzys” 
2) „Odwaga to rozwaga – zapobieganie 
zakażeniom” 

0,00 zł prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- ochrona i promocja 
zdrowia 
- przeciwdziałanie 
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym 

- współorganizowanie 
z organizacjami różnych 
przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji zadań, 
określonych w Rozdziale 
VI Programu 

uczniowie 
ZSP 2 – ok. 51 
uczestników 
uczniowie 
ZSP 2 – ok. 66 
uczestników 

Towarzystwo „Nasz 
Dom” – koordynator 
akcji „Góra Grosza”, 
nad którą patronat 
obejmuje 
Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. 

Przeprowadzenie zbiórki monet 
groszowych w celu dofinansowania 
młodych bezrobotnych i osób chorych 
na autyzm (udział w akcji wzięło ok. 
273 uczniów 

0,00 zł prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- pomoc społeczna, 
w tym pomoc 
rodzinom i osobom  

- współorganizowanie 
z organizacjami różnych 
przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji zadań, 
określonych w Rozdziale 
VI Programu 

uczniowie 
ZSP 2 – ok. 273 
uczestników 

Stowarzyszenie 
„Wiosna” 
w Krakowie 
realizujące akcję 
„Szlachetna Paczka” 

Współpraca z wolontariuszami 
„Szlachetnej Paczki” (listopad-
grudzień 2017 r.) 
Wytypowanie rodzin potrzebujących, 
przeprowadzenie zbiórki artykułów 
spożywczych i przemysłowych 
i przekazanie ich potrzebującym 

0,00 zł prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- promocja 
i organizacja 
wolontariatu 
- pomoc społeczna, 
w tym pomoc 
rodzinom i osobom 

- współorganizowanie 
z organizacjami różnych 
przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji zadań, 
określonych w Rozdziale 
VI Programu 

2 rodziny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Koluszkach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polskie Towarzystwo 
Oświaty Zdrowotnej  

Towarzystwo w ramach Akademii 
Liderów Promocji Zdrowia 
przeprowadziło dla liderów edukacji 
rówieśniczej warsztaty promujące 
zdrowy styl życia w ramach zadania 
ochrony i promocji zdrowia, 
umacniające w świadomości uczniów 
poczucia odpowiedzialności za siebie 
i swoje postępowanie  

0,00 zł prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- ochrona i promocja 
zdrowia 

- współorganizowanie 
z organizacjami różnych 
przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji zadań, 
określonych w Rozdziale 
VI Programu 

uczniowie 
ZSP 2 – ok. 15 
uczestników 
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Stowarzyszenie 
Rodzin Dzieci 
Specjalnej Troski 
w Koluszkach 
 

Stowarzyszenie, wspólnie z uczniami 
szkoły zorganizowało spotkanie 
okolicznościowe pn. „Andrzejki 
Integracyjne”, w którym udział wzięły 
dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno 
- Wychowawczego w Koluszkach 
(zorganizowanie zabawy, zapewnienie 
opieki oraz przygotowanie posiłków) 

0,00 zł prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- działalność na rzecz 
niepełnosprawnych 
- promocja  
i organizacja 
wolontariatu 
 

- współorganizowanie 
z organizacjami różnych 
przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji zadań, 
określonych w Rozdziale 
VI Programu 

uczniowie 
ZSP 2 i SOSW 
– ok. 60 
uczestników 

Mobilne Centrum 
Informacji 
Zawodowej oraz 
młodzieżowe biuro 
pracy przy Centrum 
Edukacji i Pracy 
Młodzieży OHP 
z Łodzi 

Centrum przeprowadziło z uczniami 
klas maturalnych warsztaty z zakresu 
poradnictwa zawodowego    

0,00 zł prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- działalność 
wspomagająca 
rozwój gospodarczy, 
w tym rozwój 
przedsiębiorczości 

- współorganizowanie 
z organizacjami różnych 
przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji zadań, 
określonych w Rozdziale 
VI Programu 

uczniowie klas 
maturalnych 
ZSP 2 – ok. 60 
uczestników 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Koluszkach 

Ludowy Klub 
Sportowy „Koluszki” 

Koluszkowskie Jesienne Biegi 
Przełajowe „Od Przedszkola do 
Seniora” 
(udział wytypowanych uczniów w tym 
wydarzeniu) 

0,00 zł prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- ochrona i promocja 
zdrowia 
-wspieranie i 
upowszechnianie 
kultury fizycznej 

- współorganizowanie 
z organizacjami różnych 
przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji zadań, 
określonych w Rozdziale 
VI Programu 

uczniowie 
ZSP 2 – ok. 20 
uczestników 

Towarzystwo „Nasz 
Dom” – koordynator 
akcji „Góra Grosza”, 
nad którą patronat 
obejmuje 
Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. 

Przeprowadzenie zbiórki monet 
groszowych w celu dofinansowania 
młodych bezrobotnych i osób chorych 
na autyzm 

0,00 zł prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- pomoc społeczna, 
w tym pomoc 
rodzinom i osobom  

- współorganizowanie 
z organizacjami różnych 
przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji zadań, 
określonych w Rozdziale 
VI Programu 

uczniowie I LO 

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy 

Pomoc w organizacji wydarzenia na 
terenie miasta 

0,00 zł prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- promocja  
i organizacja 
wolontariatu 

- współorganizowanie 
z organizacjami różnych 
przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji zadań, 
określonych w Rozdziale 
VI Programu 

uczniowie I LO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Liceum 
Ogólnokształcące 
w Koluszkach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie 
Rodzin Dzieci 
Specjalnej Troski 
w Koluszkach 
 

Stowarzyszenie, wspólnie z uczniami 
szkoły zorganizowało zabawę 
karnawałową, w którym udział wzięły 
dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno 
- Wychowawczego w Koluszkach oraz 
podopieczni Warsztatów Terapii 
Zajęciowej (zorganizowanie zabawy, 
zapewnienie opieki oraz 
przygotowanie posiłków) 
 
 

0,00 zł prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- działalność na rzecz 
niepełnosprawnych 
- promocja  
i organizacja 
wolontariatu 
 

- współorganizowanie 
z organizacjami różnych 
przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji zadań, 
określonych w Rozdziale 
VI Programu 

uczniowie I LO 
i SOSW oraz 
podopieczni 
WTZ – ok. 100 
uczestników 
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Stowarzyszenie 
„Wiosna” 
w Krakowie 
realizujące akcję 
„Szlachetna Paczka” 
 
oraz „Caritas” 

Współpraca z wolontariuszami 
„Szlachetnej Paczki” i „Caritas” – 
zbiórka żywności i środków 
chemicznych 
i przekazanie ich potrzebującym 

0,00 zł prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- promocja 
i organizacja 
wolontariatu 
- pomoc społeczna, 
w tym pomoc 
rodzinom i osobom 

- współorganizowanie 
z organizacjami różnych 
przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji zadań, 
określonych w Rozdziale 
VI Programu 

przekazano 50 
paczek 
z żywnością 

 
 
 
 
I Liceum 
Ogólnokształcące 
w Koluszkach 

Ludowy Klub 
Sportowy „Koluszki” 

Wspólny udział uczniów I LO 
i młodzieży trenującej w LKS 
„Koluszki” w Centralnym Finale 
Olimpiady Wiedzy Turystyczno – 
Krajoznawczej w Zakopanem  

0,00 zł prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- turystyka 
i krajoznawstwo 

- współorganizowanie 
z organizacjami różnych 
przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji zadań, 
określonych w Rozdziale 
VI Programu 

uczniowie I LO  

„Caritas” w Łodzi Organizacja spotkań integracyjnych 
oraz udział w przedstawieniach 
teatralnych, w których uczestniczyli 
uczniowie Szkolnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego w 
Koluszkach oraz podopieczni Domu 
Dziennego Pobytu „Caritas” w Łodzi  

110,00 zł prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- działalność na rzecz 
niepełnosprawnych 
- działalności na 
rzecz osób w wieku 
emerytalnym 
 

- współorganizowanie 
z organizacjami różnych 
przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji zadań, 
określonych w Rozdziale 
VI Programu 

uczniowie 
SOSW 
i podopieczni 
DDP – ok. 40 
uczestników 

Stowarzyszenie 
Rodziców i 
Opiekunów Osób 
z Zespołem Downa 

Organizacja konferencji w ramach 
obchodów Światowego Dnia Zespołu 
Downa 

0,00 zł prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- działalność na rzecz 
niepełnosprawnych 

- organizowanie lub 
współudział organów 
samorządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego 
w organizowaniu szkoleń, 
konferencji, forów wymiany 
doświadczeń, w celu 
podniesienia sprawności 
funkcjonowania organizacji 
 

uczniowie 
i nauczyciele 
SOSW oraz 
członkowie 
stowarzyszenia  
– ok. 60 
uczestników 

Polskie Towarzystwo 
Społeczno-Sportowe 
„Sprawni Razem” 

Udział uczniów Szkolnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego w 
Koluszkach w zawodach sportowych 

100,00 zł prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- działalność na rzecz 
niepełnosprawnych 
- wspieranie 
i upowszechnianie 
kultury fizycznej 

- współorganizowanie 
z organizacjami różnych 
przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji zadań, 
określonych w Rozdziale 
VI Programu 

Uczniowie 
i nauczyciele 
SOSW – ok. 50 
uczestników 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 
w Koluszkach 

Stowarzyszenie 
Rodzin Dzieci 
Specjalnej Troski 
w Koluszkach 
 

Współorganizacja spotkań, konsultacji, 
imprez integracyjnych 

0,00 zł prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- działalność na rzecz 
niepełnosprawnych 
 

- współorganizowanie 
z organizacjami różnych 
przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji zadań, 
określonych w Rozdziale 
VI Programu 
- organizowanie lub 
współudział organów 
samorządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego 

uczniowie 
i rodzice 
uczniów SOSW 
oraz 
podopieczni 
i rodzice 
podopiecznych 
stowarzyszenia 
– ok. 100 
uczestników 
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w organizowaniu szkoleń, 
konferencji, forów wymiany 
doświadczeń, w celu 
podniesienia sprawności 
funkcjonowania organizacji 

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna 
w Koluszkach 

Polskie Towarzystwo 
Walki z Kalectwem 
w Kutnie 

W 2017 roku Poradnia otrzymała 
w formie darowizny pomoce do terapii 
pedagogicznej oraz narzędzia do 
diagnozy więzi rodzinnych  

0,00 zł prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- działalność na rzecz 
niepełnosprawnych 
 

- współorganizowanie 
z organizacjami różnych 
przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji zadań, 
określonych w Rozdziale 
VI Programu 

dzieci 
i młodzież -  
mieszkańcy 
powiatu 
łódzkiego 
wschodniego 
(180 
uczestników) 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
„Razem” w 
Koluszkach, które 
prowadzi Warsztat 
Terapii Zajęciowej w 
Koluszkach 

Dofinansowanie ze środków 
samorządu powiatowego kosztów 
działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej 

89 400,00 zł prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- działalność na rzecz 
niepełnosprawnych 

- dofinansowanie ze środków 
samorządu powiatowego 
kosztów działalności 
Warsztatu Terapii 
Zajęciowej 

osoby 
niepełnosprawne 
mieszkańcy 
powiatu łódzkiego 
– 37 uczestników 
oraz mieszkańcy 
powiatu 
tomaszowskiego – 
13 uczestników 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

Stowarzyszenie Serc 
Jezusa i Maryi 
w Koluszkach 

Kontynuacja realizacji zadania pn. 
„Organizacja całodobowej opieki nad 
osobami w podeszłym wieku oraz 
osobami przewlekle somatycznie 
chorymi w formie domu pomocy 
społecznej o zasięgu ponadgminnym” 

0,00 zł prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, mających 
na celu realizację zadań 

- działalność na rzecz 
niepełnosprawnych 
- pomoc społeczna, 
w tym pomoc 
rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób, 
- działalność na rzecz 
osób w wieku 
emerytalnym 
 

- kontynuacja realizacji 
zadania pn. „Organizacja 
całodobowej opieki nad 
osobami w podeszłym wieku 
oraz osobami przewlekle 
somatycznie chorymi w 
formie domu pomocy 
społecznej o zasięgu 
ponadgminnym” 

Osoby w 
podeszłym 
wieku oraz 
przewlekle 
somatycznie 
chore 
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Podsumowanie: 
 

Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu współpracował łącznie z 13 organizacjami, z którymi 
zrealizował łącznie 16 przedsięwzięć z zakresu: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na 
rzecz osób w wieku emerytalnym oraz ratownictwa i ochrony ludności. Łącznie wydatkowano z budżetu 
Powiatu kwotę w wysokości 15 833,76 zł. W realizację 2 działań włączyła się Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Poprzez swój otwarty charakter, działania 
były skierowane zarówno do wszystkich mieszkańców, ale również do określonych grup - członków 
ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu. 
 

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska współpracował z 1 organizacją 
w zakresie ochrony i promocji zdrowia, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
Działanie polegało na realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu i Programu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. Polegało na wzajemnym 
informowaniu się o planowanych kierunkach działalności, współdziałaniu w celu zharmonizowania tych 
kierunków oraz o realizowanych działaniach. Działanie było realizowane w zakresie ochrony i promocji 
zdrowia, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Skierowane było 
do wszystkich mieszkańców Powiatu. Działanie realizowano bezkosztowo. 
 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi współpracował z Łódzkim Towarzystwem Opieki nad 
Zwierzętami. W ramach współpracy przeprowadzono wspólne prelekcje dla jednostek samorządu 
terytorialnego prowadzone oraz wspólne interwencje w przypadkach naruszenia dobrostanu zwierząt. 
Działania prowadzone były w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
Działania realizowano bezkosztowo. 
 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego współpracowała 
łącznie z 3 organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia, 
z 47 ochotniczymi strażami pożarnymi z terenu Powiatu oraz Zarządem Powiatowym Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP. Przeprowadzono 12 działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz ochrony 
i promocji zdrowia. Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 9 300,00 zł. Działania skierowane były 
do członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu oraz dzieci i młodzieży z terenu Powiatu. 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach współpracował łącznie z 5 organizacjami, 
z którymi zrealizował 7 przedsięwzięć z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, ochrony i promocji zdrowia, promocji i organizacji 
wolontariatu, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 
W związku z realizacją działań szkoła nie poniosła wydatków. Działania skierowane były do uczniów szkoły 
oraz osób potrzebujących pomocy. 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach współpracował łącznie z 8 organizacjami, 
z którymi zrealizował 9 przedsięwzięć z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 
rodzin i osób, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 
promocji i organizacji wolontariatu, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności 
wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. W związku z realizacją działań szkoła 
nie poniosła wydatków. Działania skierowane były do uczniów szkoły, uczniów SOSW w Koluszkach oraz 
osób potrzebujących pomocy. 
 

I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach współpracowało łącznie z 6 organizacjami, z którymi 
zrealizowało 6 przedsięwzięć z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej, promocji i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz niepełnosprawnych, turystyki 
i krajoznawstwa. W związku z realizacją działań szkoła nie poniosła wydatków. Działania skierowane były 
do uczniów szkoły, uczniów SOSW w Koluszkach, podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Koluszkach oraz osób potrzebujących pomocy. 
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach współpracował łącznie z 4 organizacjami, 
z którymi zrealizował 4 przedsięwzięcia z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności 
na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Na realizację działań 
wydatkowano kwotę w wysokości 210,00 zł. Działania skierowane były do uczniów SOSW w Koluszkach, 
rodziców uczniów SOSW w Koluszkach oraz osób starszych i potrzebujących. 
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach od lat współpracuje z Polskim Towarzystwem 
Walki z Kalectwem w Kutnie. W 2017 roku Poradnia otrzymała w formie darowizny pomoce za kwotę 
4 394,10 zł, w tym narzędzia diagnostyczne (Program „Edusensus Dysleksja Pakiet II”, Diagnoza Więzi 
Rodzinnych Dzieci i Młodzieży”) oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia terapii. Działanie skierowane 
było do dzieci i młodzieży - mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego (180 osób - klientów Poradni). 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dofinansowało ze środków samorządu powiatowego koszty 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, przeznaczając na ten cel kwotę w wysokości 89 400,00 zł. 
Działanie skierowane jest do niepełnosprawnych mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego 
(37 uczestników) oraz niepełnosprawnych mieszkańców powiatu tomaszowskiego (13 uczestników). 
Ponadto PCPR kontynuowało realizację zadania pn. „Organizacja całodobowej opieki nad osobami 
w podeszłym wieku oraz osobami przewlekle somatycznie chorymi w formie domu pomocy społecznej 
o zasięgu ponadgminnym”. W 2017 roku w związku z realizacją zadania nie poniesiono wydatków. Działanie 
skierowane było do osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. 
 

Mając na uwadze powyższe, należy pozytywnie ocenić realizację Programu współpracy Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
przyjętego Uchwałą Nr XXIX/366/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 listopada 2016 r. 
W realizację Programu włączyły się 2 komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz 
8 jednostek organizacyjnych Powiatu. Współpraca odbywała się na zasadach i w sposób określony 
w Programie. Zrealizowano wszystkie, uwzględnione w Programie zadania priorytetowe. Uznać zatem należy, 
że zrealizowany został wskazany w Programie cel główny oraz cele szczegółowe.  
  
  


