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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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 
Przedmiotowy raport został sporządzony w oparciu o materiały źródłowe opracowane i przekazane 
przez Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz Dyrektorów powiatowych 
jednostek organizacyjnych, a także 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, dotyczącą 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.1 Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej 

I.2 Modernizacja budynków użyteczności publicznej 

I.3 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska  
i odnawialnych źródeł energii 

I Rozwój 
infrastruktury 
technicznej 

I.4 Tworzenie systemu informacji o nieruchomościach 
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. Poprawa jakości 
życia mieszkańców 

II.5 Rozwiązywanie problemów społecznych 
III.1 Dostosowanie szkolnictwa do potrzeb lokalnego rynku 
pracy i popularyzacja szkolnictwa zawodowego 
III.2 Promocja szkolnictwa ponadgimnazjalnego 

III. Rozwój szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego 

III.3 Współpraca z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną 
i uczelniami wyższymi 
IV.1 Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej w celu 
tworzenia miejsc pracy 

IV Aktywizacja 
lokalnego rynku 
pracy IV.2 Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy ze szkołami 

ponadgimnazjalnymi i przedsiębiorcami w zakresie rynku 
pracy 
V.1 Kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu V Promocja Powiatu 
V.2. Wspieranie działań służących umocnieniu tożsamości 
poprzez rozwój kultury, turystyki, rekreacji i sportu. 
VI.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
VI.2 Wspieranie rozwoju i działalności organizacji 
pozarządowych. 

VI Rozwój demokracji 
lokalnej 

VI.3 Rozwój instytucji samorządu społecznego 
i gospodarczego 
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2 – REALIZACJA CELÓW STRATEGII POWIATU ŁÓDZKIEGO 
WSCHODNIEGO NA PRZESTRZENI 2017 R. 

 
W ramach tego celu Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

zrealizował w 2017 roku łącznie 27 zadań, w tym: 
 13 zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi,  
 14 zrealizowanych przez Gminy na drogach powiatowych. 
 

I. Inwestycje drogowe zrealizowane przez Starostwo 
W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 r., w dziale 600 – transport i łączność 

do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Łodzi zostały zaplanowane niżej wymienione zadania 
inwestycyjne, których wykonanie zamknęło się kwotą 11 286 805,86, w tym środki nie wygasające 
z upływem roku budżetowego w wysokości 265 987,70 zł  (100% planu wynoszącego 
11 286 809,27 zł): 

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol” 
2) ,,Modernizacja odwodnienia rejonu skrzyżowania ul. Łódzkiej i Głównej w Justynowie” 
3) „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej  

nr 714 do miejscowości Wygoda” 
4) „Przebudowa przepustów na drodze nr 2912E w Woli Rakowej” 
5) „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 

do miejscowości Wygoda” 
6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” 
7) „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń 

Wierzchy, gmina Koluszki” 
8) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów 

i pieszych w Gałkowie Małym” 
9) „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2920E Budziszewice – Wola 

Łokotowa” 
10) „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1186E w Bukowcu, gmina Nowosolna” 
11) „Budowa chodnika do przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu 

Dolnym” 
12) „Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 2913E w Wiączyniu Dolnym” 
13) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa” 

Ad-1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol” 
Plan: 98 382,20 zł 
Wykonanie: 98 382,20 zł 
Finansowanie:  

 Powiat Łódzki Wschodni: 49 191,20 zł 

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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 Gmina Andrespol:  49 191,00 zł. 
Zadanie polegało na poszerzeniu jezdni drogi powiatowej do szerokości 6,00 m. 
Całość zadania została zakończona i odebrana protokołem odbioru w dniu 23 sierpnia  2017 roku 
oraz wartość zadania przyjęta protokołem OT nr 4/2017 na stan mienia Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

 Długość:    0,487 km 
 Powierzchnia jezdni:   974 m2 

 
Ad-2. „Modernizacja odwodnienia rejonu skrzyżowania ul. Łódzkiej i Głównej 
w Justynowie” 
Plan: 34 522,00 zł 
Wykonanie: 34 522,00 zł 
Finansowanie: Powiat Łódzki Wschodni 
Zadanie polegało na wykonaniu kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej. 
Całość zadania została zakończona i odebrana protokołem odbioru w dniu 19 grudnia  2017 roku 
oraz wartość zadania przyjęta protokołem OT nr 20/2017 na stan mienia Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

 Długość:    0,080 km 
 
Ad-3. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi 
wojewódzkiej  nr 714 do miejscowości Wygoda” 
Plan: 748 193,00 zł 
Wykonanie: 748 192,71 zł 
Finansowanie:  

 dofinansowanie z budżetu województwa:        117 610,00 zł 
 pomoc finansowa Gminy Brójce:              240 000,00 zł 

środki własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego:            390 582,71 zł 
Zadanie polegało na wykonaniu nowej nakładki bitumicznej, wykonaniu poboczy i odmuleniu 
rowów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej. 
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego, ze środków pochodzących z tytułu 
wyłączania z produkcji gruntów rolnych. 
Całość zadania została zakończona i odebrana protokołem odbioru w dniu 5 października 2017 roku 
oraz wartość zadania przyjęta protokołem OT nr 10/2017 na stan mienia Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

 Długość:                2,900 km 
 Powierzchnia jezdni:               14 500 m2 

   
Ad-4. „Przebudowa przepustów na drodze nr 2912E w Woli Rakowej” 
Plan: 107 874,00 zł 
Wykonanie: 107 873,38 zł 
Finansowanie: Powiat Łódzki Wschodni 
Zadanie polegało na wykonaniu dwóch przepustów pod drogą oraz wykonanie nad nimi jezdni 
szerokości 6,0 m, drogi rowerowej przeznaczonej do ruchu rowerów i pieszych  o szerokości 
2,50 m i jednostronnego pobocza o szerokości 1,00 m. 
Całość zadania została zakończona i odebrana protokołem odbioru w dniu 6 października 2017 roku 
oraz wartość zadania przyjęta protokołem OT nr 14/2017 na stan mienia Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

 Długość:   0,100 km 
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 Powierzchnia jezdni:  600 m2 
 Powierzchnia chodników: 250 m2 

 
Ad-5. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 
do miejscowości Wygoda” 
Plan: 363 063,00 zł 
Wykonanie: 363 062,66 zł 
Finansowanie: 

 pomoc finansowa Gminy Brójce:            178 000,00 zł 
 środki własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego:          185 062,66 zł 

Zadanie polegało na wykonaniu chodnika dla pieszych szerokości 2,0 m. 
Całość zadania została zakończona i odebrana protokołem odbioru w dniu 24 października 
2017 roku oraz wartość zadania przyjęta protokołem OT nr 13/2017 na stan mienia Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. 

 Długość:   0,989 km 
 Powierzchnia chodników: 1977 m2 

 
Ad-6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” 
Plan: 22 476,00 zł 
Wykonanie: 22 475,78 zł 
Finansowanie: Powiat Łódzki Wschodni 
Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztowej dla przebudowy odcinka 
drogi powiatowej na długości 1,46 km. 
 
Ad-7. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń 
 –Wierzchy, gm. Koluszki” 
Plan: 7 519 439,74 zł 
Wykonanie: 7 519 439,74 zł 
Finansowanie:  

 dofinansowanie z budżetu państwa:                        3 000 000,00 zł 
 pomoc finansowa Gminy Koluszki:              3 729 719,87 zł 
 środki własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego:               789 719,87 zł 

Zadanie polegało na kompleksowej przebudowie dróg powiatowych nr 2917E, 2919E i 2918E 
w ciągu łączącym miejscowości Redzeń Stary, Stefanów, Długie i Wierzchy w gminie Koluszki. 

W ramach przedmiotowego zadania wykonano przebudowę polegającą m. in. na: 
1) przebudowie konstrukcji jezdni, 
2) wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni, 
3) budowie ścieżki rowerowej (odcinki o nawierzchniach bitumicznej i odcinki z kostki 

betonowej) 
4) budowie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
5) remoncie przepustów pod zjazdami do posesji, 
6) oczyszczeniu rowów przydrożnych – odcinkami z wykonaniem umocnienia skarp, 
7) wprowadzeniu nowego oznakowania stałej organizacji ruchu, 

Zadanie dofinansowane z budżetu Państwa w ramach Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. 
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Całość zadania została zakończona i odebrana protokołem odbioru w dniu 15 listopada 2017 roku. 
Wartość zadania przyjęta protokołem OT nr 15/2017 na stan mienia Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

 Długość:    7,595 km 
 Powierzchnia jezdni:   44040 m2 
 Powierzchnia chodników:  14191 m2 

 
Ad-8. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów 
i pieszych w Gałkowie Małym” 
Plan: 117 131,00 zł 
Wykonanie: 117 130,35 zł 
Finansowanie: Powiat łódzki Wschodni 
Zadanie polegało na pozyskaniu przez Powiat gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji 
przewidzianej do wykonania w 2018 r. Wydatki poniesiono na odszkodowanie za przejęte grunty 
pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej: 

 Gminie Koluszki wypłacono kwotę w wysokości:    24 464,00 zł 
 Lasom Państwowym Nadleśnictwo w Kaletniku wypłacono:  57 547,35 zł 
 PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie wypłacono:   35 119,00 zł 

 
Ad-9. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2920E Budziszewice – 
Wola Łokotowa” 
Plan: 266 000,00 zł 
Wykonanie: 12,30 zł i 265 987,70 zł jako środki nie wygasające z upływem roku budżetowego 
Finansowanie: Powiat Łódzki Wschodni 
W 2017 roku wydatkowano kwotę 12,30 zł na zakup z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geograficznej i Kartograficznej arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w celu 
przygotowania wniosku – zgody budowlanej na realizację zadania.. W dniu 28 grudnia 2017 r. 
została zawarta umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej 
nr 2920E. Termin realizacji zadania wyznaczono na 30 maja 2018 r. 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zadanie to stanowi inwestycję rozpoczętą 
i niezakończoną a pozostałe środki w wysokości 265 987,70 zł, na podstawie Uchwały 
Nr XLV/556/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 r. ujęte zostały 
w wykazie wydatków budżetu Powiatu, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku 
budżetowego. Zadanie będzie realizowane w 2018 roku z wykorzystaniem technologii Slurry Seal 
polegającej na wypełnianiu nierówności, kolein oraz wykonaniu cienkiej nakładki na powierzchni 
remontowanej drogi przy pomocy półpłynnej mieszanki mineralno – emulsyjnej wytworzonej 
w specjalistycznym kombajnie. 
 
Ad-10. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1186E w Bukowcu, gm. Nowosolna” 
Plan: 150 576,10 zł 
Wykonanie: 150 576,10 zł 
Finansowanie: Powiat Łódzki Wschodni 
Zadanie polegało na wykonaniu nakładki bitumicznej na fragmencie drogi powiatowej 
oraz odtworzeniu poboczy. 
Całość zadania została zakończona i odebrana protokołem odbioru w dniu 14 grudnia 2017 roku 
oraz wartość zadania przyjęta protokołem OT nr 17/2017 na stan mienia Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

 Długość:   0,400 km 
 Powierzchnia jezdni:  2000 m2 
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Ad-11. „Budowa chodnika do przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E 
w Wiączyniu Dolnym” 
Plan: 13 501,00 zł 
Wykonanie: 13 500,53 zł 
Finansowanie: 

 Powiat Łódzki Wschodni: 6 750,53 zł 
 Gmina Nowosolna:  6 750,00 zł 

Zadanie polegało na wydłużeniu chodnika zrealizowanego w ramach budowy Autostrady A 1 
i wykonaniu przejścia dla pieszych do chodnika wzdłuż drogi powiatowej. 
Całość zadania została zakończona i odebrana protokołem odbioru w dniu 10 lipca 2017 roku 
oraz wartość zadania przyjęta protokołem OT nr 3/2017 na stan mienia Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

 Długość:   0,021 km 
 Powierzchnia chodnika: 42 m2 

 
Ad-12. „Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi 
powiatowej nr 2913E w Wiączyniu Dolnym” 
Plan: 18 040,00 zł 
Wykonanie: 18 039,18 zł 
Finansowanie: 

 Powiat Łódzki Wschodni: 9 020,18 zł 
 Gmina Nowosolna: 9 019,00 zł 

W ramach przedmiotowego zadania wykonano koryto ściekowe z betonowych elementów 
prefabrykowanych do odwodnienia odcinka drogi o łącznej długości 75 m. 
Całość zadania została zakończona i odebrana protokołem odbioru w dniu 4 września 2017 roku 
oraz wartość zadania przyjęta protokołem OT nr 9/2017 na stan mienia Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 
 
Ad-13. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa” 
Plan: 1 827 611,23 zł 
Wykonanie: 1 827 611,23 zł 
Finansowanie: 

 dofinansowanie z budżetu państwa:             844 601,00 zł 
 pomoc finansowa Gminy Andrespol:            224 410,56 zł 
 pomoc finansowa Gminy Brójce:            206 336,10 zł 
 środki własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego:          552 263,57 zł 

Zadanie polegało na kompleksowej przebudowie drogi obejmującej m.in.: 
 wymianę podbudowy w pasach szer. ok. 1,0 m wzdłuż krawędzi drogi, 
 wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości drogi, 
 wykonanie jednostronnej drogi rowerowej na całej długości opracowania, 
 wykonanie jednostronnego pobocza, 
 odmulenie istniejących rowów. 

Zadanie dofinansowane z budżetu Państwa w ramach Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. 
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Całość zadania została zakończona i odebrana protokołem odbioru w dniu 6 października 2017 
roku. Wartość zadania przyjęta protokołem OT nr 11/2017 na stan mienia Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

 Długość:   2,630 km 
 Powierzchnia jezdni:  15665 m2 
 Powierzchnia. chodników:   5977 m2 

 

II. Inwestycje drogowe zrealizowane przez gminy 
W 2017 roku, Powiat przekazał gminom dotacje celowe przeznaczone na inwestycje 

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego  
Plan: 2 727 238,19 zł 
Wykonanie: 2 719 422,07zł 

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 r., w dziale 600 – transport 
i łączność zostały przewidziane środki finansowe na realizację przez Gminy naszego powiatu niżej 
wymienionych zadań na drogach powiatowych, w ramach dotacji z budżetu powiatu: 
 

Lp. Gmina: 

Plan 
finansowy 
dotacji na 
2017 r. wg 
uchwały 

budżetowej 
(w zł) 

Plan 
finansowy 

po zmianach 
na dzień 

31.12.2017 r. 
(zł) 

Wykonanie 
na dzień 

31.12.2017 r. 

Wykonanie 
na dzień 

31.12.2017 
r. (%) 

 Gmina Andrespol: 0,00 15 808,80 15 808,80 100,00 

1. 

„Budowa chodnika w 
drodze powiatowej nr 
2912E ul. Tuszyńskiej w 
Stróży” 

 
0,00 

 
15 808,80 

 
15 808,80 

 
100,00 

 Gmina Nowosolna: 875 000,00 956 429,39 956 213,27 99,98 

2. 
„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1186E w 
Kalonce” 

 
495 000,00 

 
565 000,00 

 
564 873,88 

 
99,98 

3. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1148E” 

380 000,00 391 429,39 391 339,39 99,98 

 Gmina Rzgów: 1 060 000,00 1 060 000,00 1 052 400,00 99,28 

4. 

„Projekt i przebudowa 
drogi w Romanowie wraz z 
chodnikiem III etap – droga 
powiatowa Nr 2912E” 

 
750 000,00 

 
750 000,00 

 
750 000,00 

 
100,00 

5. 

„Projekt i przebudowa 
drogi powiatowej nr 2941E 
na odcinku pomiędzy 
Starową Górą i 
Konstantyną (ul. 
Pejzażowa)” 

 
 

300 000,00 

 
 

300 000,00 

 
 

300 000,00 

 
 

100,00 

6. „Wykonanie projektu 
przebudowy drogi 
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powiatowej nr 1233E na 
odcinku od drogi 
wojewódzkiej nr 714 o 
długości ca 600 m” 

10 000,00 10 000,00 2 400,00 24,00 

 Gmina Tuszyn: 400 000,00 695 000,00 695 000,00 100,00 

7. 

„Remont drogi powiatowej 
(nr 3313E Kruszów – 
Kalska Wola) na ulicy 
Wolborskiej w Kruszowie 
położonej na działkach nr 
ew. 241/5 i 241/6 gmina 
Tuszyn” 

 
 

400 000,00 

 
 

400 000,00 

 
 

400 000,00 

 
 

100,00 

8. 

„Remont dróg 
powiatowych – ul. 
Brzezińskiej i ul. Kępica na 
odcinku od ul. 
Żeromskiego do ul. 
Bazarowej w Tuszynie na 
działkach nr ew. 9, 12, 431, 
37” 

 
 

0,00 

 
 

295 000,00 

 
 

295 000,00 

 
 

100,00 

Razem: 2 335 000,00 2 727 238,19 2 719 422,07 99,71 
 

Gmina Andrespol: 
Ad-1. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej w Stróży” 
Koszt inwestycji ogółem: 43 177,17 zł 
Finansowanie: 

 Powiat Łódzki Wschodni: 15 808,80 zł 
 Gmina Andrespol: 27 368,37 zł 

Zadanie polegało na wykonaniu jednostronnego chodnika wzdłuż ulicy Tuszyńskiej w Stróży 
o długości 160,00 m. 
Zadanie zostało zakończone, odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 2 października 2017 
roku oraz przekazane dokumentem przyjęcia/przekazania środka trwałego PT nr 7/2017. 
 
Gmina Nowosolna: 
Ad-2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w Kalonce” 
Koszt inwestycji ogółem: 1 129 747,76 zł 
Finansowanie: 

 Powiat Łódzki Wschodni: 564 873,88 zł 
 Gmina Nowosolna: 564 873,88 zł 

Zadanie polegało na wykonaniu kompleksowej przebudowy drogi na odcinku od rozwidlenia drogi 
w kierunku Grabiny do skrzyżowania w Kalonce łącznie ze skrzyżowaniem i objęło wymianę 
podbudowy jezdni, nową nakładkę bitumiczną, chodnik i odwodnienie drogi oraz wykonanie 
nakładki bitumicznej na odcinku od skrzyżowania w Kalonce do miejscowości Wódka. 
Powierzchnia jezdni:  5 419,50 m2 
Powierzchnia chodników: 1 175,00 m2 
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem z odbioru końcowego i przekazania 
do eksploatacji w dniu 25 września 2017 roku. 
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Ad-3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1148E” 
Koszt inwestycji ogółem:   782 678,78 zł 
Finansowanie: 

 Powiat Łódzki Wschodni: 391 339,39 zł 
 Gmina Nowosolna: 391 339,39 zł 

Zadanie polegało na kompleksowej przebudowie odcinka drogi powiatowej od skrzyżowania 
w Kalonce do skrzyżowania w kierunku Dąbrowy i objęło wymianę podbudowy jezdni, nową 
nakładkę bitumiczną, odtworzenie nawierzchni chodnikowej i odwodnienie drogi. 

 Powierzchnia nowej jezdni:  6 192,00 m2 
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem z odbioru końcowego i przekazania 
do eksploatacji w dniu 19 grudnia 2017 roku. 

 
Gmina Rzgów: 
Ad-4. „Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz z chodnikiem III etap – droga 
powiatowa                    Nr 2912E” 
Koszt inwestycji ogółem: 1 560 148,38 zł 
Finansowanie: 

 Powiat Łódzki Wschodni: 750 000,00 zł 
 Gmina Rzgów: 810 148,38 zł 

W ramach przebudowy wykonano podbudowę na części drogi, sfrezowano istniejącą nawierzchnię, 
wykonano odwodnienie, ułożono warstwę wyrównawczą i ścieralną z betonu asfaltowego 
oraz ułożono chodnik wraz z wjazdami. 

 Długość:   2,53 km 
 Powierzchnia jezdni:  14 316 m2 
 Powierzchnia chodników: 884,74 m2 

Zadanie zostało zakończone, odebrane protokołem końcowego odbioru robót budowlanych 
23 listopada 2017 r. oraz przekazane dokumentem przyjęcia/przekazania środka trwałego 
PT nr 10/2017. 
  
Ad-5. „Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 2941E na odcinku pomiędzy Starową Górą 
i Konstantyną (ul. Pejzażowa)” 
Koszt inwestycji ogółem: 800 211,02 zł 
Finansowanie: 

 Powiat Łódzki Wschodni: 300 000,00 zł 
 Gmina Rzgów: 500 211,02 zł 

Zadanie polegało na kompleksowej przebudowie odcinka drogi powiatowej od Starowej Góry 
do ulicy Pejzażowej w Konstantynie i objęło wymianę podbudowy jezdni, nową nakładkę 
bitumiczną, chodnik i odwodnienie drogi. 

 Długość:   0,76 km 
 Powierzchnia jezdni:  4 381,38 m2 
 Powierzchnia chodników: 886,15 m2 

Zadanie zostało zakończone, odebrane protokołem końcowego odbioru robót budowlanych w dniu 
12 grudnia 2017 roku oraz przekazane dokumentem przyjęcia/przekazania środka trwałego 
PT nr 9/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku. 
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Ad-6. „Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od drogi 
wojewódzkiej nr 714 o długości ca 600 m” 
Planowany koszt inwestycji ogółem: 12 000,00 zł 
Koszt inwestycji poniesiony w 2017 roku: 2 400,00zł 
Finansowanie: 

 Powiat Łódzki Wschodni: 2 400,00 zł 
W dniu 30 listopada 2017 roku Gmina Rzgów zawarła umowę na wykonanie dokumentacji 
projektowo – kosztowej za kwotę 12 000,00 zł. Do końca 2017 r. wydatkowano z budżetu Powiatu 
środki w wysokości 2 400,00 zł stanowiące należność za wykonanie mapy do celów projektowych 
w skali 1:500 na drogę powiatową nr 1233E w miejscowości Huta Wiskicka. Kwota w wysokości 
2 400,00 zł została przekazana Gminie w ramach udzielonej dotacji celowej. Zadanie zostało ujęte 
w środkach niewygasających z końcem roku budżetowego Gminy Rzgów i zostanie zrealizowane 
w 2018 r. ze środków Gminy. 
 
Gmina Tuszyn: 
Ad-7. „Remont drogi powiatowej nr 3313E Kruszów – Kalska Wola na odcinku ulicy 
Wolborskiej w Kruszowie, położonej na działkach nr ew. 241/5 i 241/6 gmina Tuszyn” 
Koszt inwestycji ogółem:  465 166,78 zł 
Finansowanie: 

 Powiat Łódzki Wschodni: 400 000,00 zł 
 Gmina Tuszyn: 65 166,78 zł 

Zadanie polegało na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3313E i objęło remont jezdni, 
odwodnienie drogi oraz oznakowanie  pionowe i poziome. 

 Długość:  1,48 km 
 Powierzchnia jezdni: 8365 m2 

Zadanie zostało zakończone, odebrane protokołem odbioru końcowego 11 sierpnia 2017 roku 
oraz przekazane dokumentem PT Lp. 78 z dnia 28 grudnia 2017 roku. 

 
Ad-8. „Remont dróg powiatowych – ul. Brzezińskiej i ul. Kępica na odcinku od ul. 
Żeromskiego do ul. Bazarowej w Tuszynie na działkach nr ew. 9, 12, 431, 37”  
Koszt inwestycji ogółem: 546 600,49 zł 
Finansowanie: 

 Powiat Łódzki Wschodni: 295 000,00 zł 
 Gmina Tuszyn: 251 600,49 zł 

Zadanie polegało na kompleksowej przebudowie dróg powiatowych ul. Brzezińskiej i ul. Kępica 
i objęło remont jezdni, odwodnienie drogi i oznakowanie pionowe oraz poziome. 

 Długość:   1,46 km 
 Powierzchnia jezdni:    10 538,44 m2 

Zadanie zostało zakończone, odebrane protokołem odbioru końcowego 24 października 2017 roku 
oraz przekazane dokumentem PT Lp. 79 z dnia 28 grudnia 2017 roku. 
 
III. Zadania zrealizowane na drogach powiatowych i sfinansowane w całości przez Gminę Rzgów 
w ramach udzielonej pomocy rzeczowej. 
1. „Projekt i budowa odwodnienia ul. Tuszyńskiej od rzeki Strugi do ul. Rzemieślniczej” 
Koszt inwestycji ogółem: 1 919 871,90 zł 
Zakres prac obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odejściami bocznymi 
do wpustów deszczowych na ulicy Tuszyńskiej w Rzgowie, na odcinku od rzeki Strugi do ulicy 
Rzemieślniczej. 
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Zadanie zostało zakończone oraz przekazane dokumentem PT nr 11/2017 z dnia 29 grudnia 2017 
roku. 

 
2. „Wykonanie chodnika i przystanków w Prawdzie droga powiatowa Nr 3303E” 
 
Koszt inwestycji ogółem: 56 023,24 zł 
Powierzchnia chodnika: 168 m2 
Zakres prac obejmował wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz z trzema miejscami 
do wysiadania. 
Zadanie zostało zakończone oraz przekazane dokumentem PT nr 6/2017 z dnia 8 grudnia 2017 
roku. 
3. „Budowa chodnika na ul. Tuszyńskiej 30mb od ul. Łąkowej do DK1” 
Koszt inwestycji ogółem: 35 288,92 zł 
Powierzchnia chodników: 140,80 m2 
Zadanie polegało na wykonaniu chodnika łączącego istniejący chodnik na ulicy Tuszyńskiej 
z chodnikiem w pasie drogi krajowej nr 1.  
Zadanie zostało zakończone oraz przekazane dokumentem PT nr 2/2017 z dnia 13 października 
2017 roku. 
 
4. „Projekt i budowa chodnika z zatoką przystankową ul. Rudzka do ul. Zachodniej 
w Rzgowie –droga powiatowa Nr 1195E” 
Koszt inwestycji ogółem: 230 672,10 zł 
Powierzchnia chodników: 300 m2 
Zadanie polegało na przebudowie pasa drogowego poprzez wymianę nawierzchni gruntowej 
pobocza istniejącej jezdni na nawierzchnię ulepszoną z kostki betonowej, wykonaniu zatoki 
autobusowej, wjazdów indywidualnych, remoncie przepustów pod wjazdami oraz regulacji 
i umocnieniu istniejącego rowu przydrożnego wraz z wykonaniem wpustów ulicznych 
z odprowadzeniem wód pod chodnikiem istniejącego rowu.  
Zadanie zostało zakończone oraz przekazane dokumentem PT nr 3/2017 z dnia 13 października 
2017 roku. 
 
5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów” 
Koszt inwestycji ogółem: 674 240,19 zł 
Długość:           0,59 km 
Powierzchnia jezdni:  3 248,85 m2 
Powierzchnia chodników: 1 176,40  m2 
Zadanie polegało na kompleksowej przebudowie odcinka drogi powiatowej Nr 2922E i objęło 
poszerzenie jezdni, chodnik, zjazdy i odwodnienie drogi. 
Zadanie zostało zakończone oraz przekazane dokumentem PT nr 1/2017 z dnia 13 października 
2017 roku. 
 
6. „Budowa chodnika na ulicy Ogrodowej w Rzgowie wraz z odwodnieniem droga powiatowa 
Nr 2909E” 
 
Koszt inwestycji ogółem: 176 651,46 zł 
Powierzchnia chodników: 420 m2 
Zadanie polegało na wykonaniu chodnika z kostki brukowej na odcinku od ul. Polnej 
do ul. Południowej oraz odwodnieniu drogi. 
Zadanie zostało zakończone oraz przekazane dokumentem PT nr 4/2017 z dnia 19 października 
2017 roku. 
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Zadanie 
I.1.2 Budowa systemów odwodnienia dróg JST 

(Powiat,Gminy) 

Powyższe zadanie realizowano w ramach zadania I.1.1 Budowa i przebudowa dróg, 
chodników, pomocniczej infrastruktury drogowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, ujętego w celu operacyjnym I.1 Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej i celu 
strategicznym I Rozwój infrastruktury technicznej, w niżej podanym zakresie przy wykonywaniu 
następujących zadań: 

1) „Modernizacja odwodnienia rejonu skrzyżowania ul. Łódzkiej i Głównej w Justynowie” 
Koszty tego zadania zostały opisane w zadaniu I.1.1 Budowa i przebudowa dróg, chodników, 
pomocniczej infrastruktury drogowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w punkcie Ad 3; 

2) „Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi 
powiatowej nr 2913E w Wiączyniu Dolnym” 

 wykonanie dwóch przepustów pod drogą oraz wykonanie nad nimi jezdni szerokości 6,0 m, 
drogi rowerowej przeznaczonej do ruchu rowerów i pieszych  o szerokości 2,50 m 
i jednostronnego pobocza o szerokości 1,00 m.  

Koszty tego zadania zostały opisane w zadaniu I.1.1 Budowa i przebudowa dróg, chodników, 
pomocniczej infrastruktury drogowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w punkcie Ad 13; 

3) „Przebudowa przepustów na drodze nr 2912E w Woli Rakowej 
 wykonanie koryta ściekowego z prefabrykowanych elementów betonowych do odwodnienia 

odcinka drogi o łącznej długości 75m. 
Koszty tego zadania zostały opisane w zadaniu I.1.1 Budowa i przebudowa dróg, chodników, 
pomocniczej infrastruktury drogowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w punkcie Ad 5. 
 

Cel 
operacyjny 

I.2 
Modernizacja budynków użyteczności publiczneji  

Zadanie 
I.2.1 

Zniesienie barier architektonicznych w budynkach użyteczności 
publicznej 

JST 
(Powiat,Gminy) 

 
W zakresie zniesienia barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej, 

Powiat rozpoczął w 2017 roku realizację zadania pn.:„Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dom 
Dziennego Pobytu w ramach Centrum Usług Społecznych „Wisienka” w Wiśniowej Górze, gmina 
Andrespol”. W 2027 roku wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, a faktyczna realizacja zadania nastąpi 
w 2018 roku. 

W 2017 roku, w ramach tego zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztową 
adaptacji byłego budynku administracyjno-mieszkalnego na terenie DPS w Wiśniowej Górze 
z przeznaczeniem na Dom Dziennego Pobytu. 

Projekt adaptacji budynku przewiduje wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych 
oraz zaprojektowanie i wykonanie nowego układu funkcjonalnego pomieszczeń, w tym 
pomieszczeń sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się 
na wózkach inwalidzkich. 
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Zadanie 

I.2.2 
Rozbudowa i utrzymanie standardów w obiektach infrastruktury 
społecznej (DPS, ŚDS, itp.) 

JST 
(Powiat,Gminy) 

 
Celem rozbudowy i utrzymania standardów w obiektach infrastruktury społecznej, Powiat 

przedsięwziął w 2017 roku niżej wymienione działania: 
1) „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” 
Plan : 14 300,00 zł 
Wykonanie : 14 145,00 zł 

Zamierzenie polega na głębokiej termomodernizacji budynku przeznaczonego na cele 
mieszkalne pensjonariuszy oraz na cele administracyjne DPS, w tym także, mieszczące się 
w budynku dwa mieszkania na wynajem. W ramach zadania przewidziano nowe pokrycie dachu, 
odnowienie elewacji budynku, usprawnienie instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej. 

Zadanie, przewidziane do wykonania w 2018 roku, będzie dofinansowane z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014 – 2020. W roku 2017 został opracowany i złożony wniosek 
o dofinansowanie, na potrzeby którego zlecono opracowanie aktualizacji audytu energetycznego 
i studium wykonalności oraz wszczęto procedurę udzielenia zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, w ramach którego zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich. 
 
2) „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dom Dziennego Pobytu w ramach Centrum 

Usług Społecznych „Wisienka” w Wiśniowej Górze gm. Andrespol. 
Koszt inwestycji ogółem zamknie się kwotą 25 000,00 zł i finansowany będzie przez Powiat Łódzki 
Wschodni. 
W ramach zadania zostanie wykonana adaptacja istniejącego budynku administracyjno-biurowego 
na terenie DPS w Wiśniowej Górze z przeznaczeniem na Dom Dziennego Pobytu. W 2017 roku 
został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Realizacja adaptacji obejmie wykonanie nowych ścian i dachu w części 
pawilonu z dostosowaniem instalacji wewnętrznych do nowej funkcji obiektu. 
 

Zadanie 
I.2.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej JST 

(Powiat,Gminy) 

Powiat Łódzki Wschodni otrzymał dofinansowanie z „Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020”, w ramach Strategii Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. Na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynku DPS 
w Lisowicach”. Umowa o dofinansowanie została podpisana 29 września 2017 r. Kwota 
uzyskanego dofinansowania wyniesie 374 953,45 zł, przy całkowitym koszcie inwestycji 
wynoszącym 766 921,33 zł, w tym 391 967,88 zł wkładu własnego Powiatu. 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 2017 r. zostały poniesione wydatki 
na opracowanie aktualizacji audytu energetycznego oraz studium wykonalności w kwocie 14 145 zł 
(w tym: 8 245,00 zł wydatki niekwalifikowane), tj. 98,92% planu przeznaczonego na realizację 
zadania w 2017 roku.  
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Zadanie 
I.2.4 Rewitalizacja obiektów zabytkowych JST 

(Powiat,Gminy) 
 

W ramach zadania pn.: „Rewaloryzacja parku w Lasowicach” w 2017 roku został złożony 
wniosek o dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi, do przygotowania którego zlecono opracowanie wizualizacji zabytkowego parku 
w Lisowicach po projektowanej rewaloryzacji. W dniu 27 grudnia 2017 r. została zawarta umowa 
o dofinansowanie zadania w kwocie 440 202,00 zł w ramach trzeciej edycji Programu 
priorytetowego "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych 
parków". Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziano w 2018 roku.  

W ramach rewaloryzacji parku zostaną odtworzone osie widokowe i ścieżki spacerowe 
w parku oraz odrestaurowane zostanie ogrodzenie z zabytkową bramą okalające dawny dwór w 
Lasowicach użytkowany obecnie na cele Domu Pomocy Społecznej dla osób upośledzonych 
psychicznie. 

 
Cel 

operacyjny 
I.3 

Rozwój infrastruktury ochrony środowiska  
i odnawialnych źródeł energii  

Zadanie 
I.3.1 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń 
powietrza 

JST 
(Powiat,Gminy) 

 
Powyższy cel będzie realizowany przez  Powiat Łódzki Wschodni w ramach zadania 

„Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”. W ramach tego zadania w budynku DPS 
zaplanowano głęboką termomodernizację budynku obejmującą ocieplenie przegród budowlanych, 
modernizacje instalacji sanitarnych z wykorzystaniem paneli solarnych do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. W wyniku przewidzianej termomodernizacji przewiduje się ograniczenie emisji 
do atmosfery gazów cieplarnianych w ilości 50,8 ton  CO2 w ciągu roku.  

 
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 na dachu budynku DPS w celu pozyskania energii słonecznej 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. Zamontowane na dachu, 
widoczne z dużej odległości panele solarne przyczynią do propagowania wykorzystywania 
urządzeń do pozyskiwania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. 

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

W ramach realizacji w 2017 roku zadań objętych Powiatowym Programem Ochrony 
Środowiska na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020, Wydział Rozwoju Gospodarczego 
i Ochrony Środowiska wykonał niżej wymienione działania:  

1) Gospodarka wodna 
 konserwacja rowów przydrożnych w ramach bieżącego utrzymania dróg, 
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 odmulanie, profilowanie i budowa rowów w ramach realizacji zadań inwestycyjnych, 
 rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej. 

2) Ochrona przyrody, krajobrazu i lasów 
 konserwacja parków wiejskich – rewaloryzacja parku w Lisowicach, 
 nakładanie obowiązku nasadzeń kompensacyjnych za wycięte drzewa z pasów drogowych. 

3) Ochrona powietrza atmosferycznego 
 zakończenie prac projektowych i przygotowawczych kompleksowej termomodernizacji 

budynków użyteczności publicznej – DPS w Lisowicach, 
 promocja alternatywnych źródeł energii – uwzględnienie w pracach projektowo-

przygotowawczych montażu paneli słonecznych na dachu budynku DPS w Lisowicach, 
 stworzenie warunków do rozwoju ruchu rowerowego – wykonanie 10,13 km ścieżek i dróg 

rowerowych. 
4) . Ochrona przed hałasem 

 budowa i przebudowa dróg na terenie powiatu łódzkiego wschodniego – 24 km nowych 
nawierzchni jezdni,  

 wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek o niskiej emisji hałasu. 
 

Zadanie 
I.3.4 Przeciwdziałanie skutkom anomalii pogodowych JST 

(Powiat,Gminy) 
 

W dziedzinie przeciwdziałania skutkom anomalii pogodowych w Powiecie Łódzkim 
Wschodnim wykonano w 2017 roku trzy inwestycje z zakresu budowy systemu odwadniania dróg 
opisane w Zadaniu I.1.1. w poz. 3,5 i 13. W ramach zadań bieżących sfinansowano za kwotę 
4 164,78 zł wynajem podnośnika koszowego do przeprowadzenia cięć korekcyjnych na drzewach 
wzdłuż drogi powiatowej nr 1164E w miejscowości Stefanów w gminie Brójce. Podjęte w tym 
zakresie działania ograniczają skutki nawalnych opadów atmosferycznych i huraganowych 
wiatrów. 

 
Zadanie 

I.3.5 
Ochrona i rewaloryzacja zasobów naturalnych i krajobrazowych 

Powiatu 
JST 

(Powiat,Gminy) 
 

W ramach ochrony zasobów naturalnych i krajobrazowych Powiatu w 2017 r. została 
przygotowana do realizacji w 2018 r. inwestycja pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”. 
Inwestycja zakłada niżej wymienione działania w poniższych zakresach: 
1) Gospodarki zielenią:  

 wykonanie cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych na drzewach,  
 wycięcie drzew chorych i uschniętych,  
 wycięcie i wykarczowanie samosiejek na powierzchni ponad 1,5 ha parku wpisanego 

do rejestru zabytków, 
 nasadzenia nowych drzew, krzewów i bylin.  

2) Robót budowlano –instalacyjnych: 
  renowację ogrodzenia parku,  
 wykonanie ścieżek spacerowych,  
 zakup i montaż elementów architektury ogrodowej, 
 oświetlenie parku. 
W obszarze ochrony zasobów naturalnych i krajobrazowych Powiat realizuje zadania 

obejmujące rekultywację gruntów zdegradowanych poprzez wyznaczanie i egzekwowanie 
kierunków rekultywacji terenów po eksploatacji kopalin, nadzorowanie gospodarki leśnej 
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na terenach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz gospodarkę zielenią na obszarach 
użytkowanych przez Gminy naszego powiatu. 

 
Cel 

operacyjny 
I.4 

Tworzenie systemu informacji o nieruchomościach  

Zadanie 
I.4.1 Aktualizacja danych przestrzennych dotyczących nieruchomości Powiat 

 
W 2017 roku aktualizacja danych przestrzennych dotyczących nieruchomości była 

realizowana w ramach bieżącej działalności statutowej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w oparciu o dokumenty 
(decyzje administracyjne, akty notarialne, orzeczenia sądów itp.) przedłożone 
przez zainteresowanych oraz opracowania geodezyjne sporządzone przez wykonawców prac 
geodezyjnych. Z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych oraz planowane działania 
związane z projektem Związku Powiatów Województwa Łódzkiego, Powiat w 2017 roku 
nie wykonywał w tym zakresie działań z urzędu polegających na weryfikacji danych np. w zakresie 
oznaczeń w ewidencji gruntów i budynków użytków gruntowych, tak jak miało to miejsce 
w 2016 roku. 

 
Zadanie 

I.4.2 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków  Powiat 

 
W 2017 roku, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego przeprowadził modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów 
ewidencyjnych: Głuchów w gminie Tuszyn, Kazimierzów w gminie Koluszki oraz Przypusta 
w gminie Brójce. W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę tych obiektów: 

 

Gmina Obręb 
Ilość działek 

ewidencyjnych 
Ilość 

budynków 
Powierzchnia [ha] 

Ilość podmiotów 

ewidencyjnych 

ujawnionych w EGiB 

Tuszyn Głuchów 1 255 328 642,0427 290 

Koluszki Kazimierzów 132 65 178,3672 60 

Brójce Przypusta 400 336 317,4093 272 

Razem: 1 787 729          1 137,82 622 

 
Na realizację modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Głuchów, 

Kaziemierzów i Przypusta wydatkowano łącznie kwotę 214 288,61 zł, przy czym pierwotnie 
w budżecie na 2017 rok powiatu na realizacje tych zadań zaplanowana była kwota 225 000,00 zł. 

W wyniku przeprowadzonej modernizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, 
doprowadzone zostały do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w geodezji 
i kartografii oraz nastąpiła poprawa jakości zgromadzonych w nich danych. 
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Zadanie 
I.4.3 Regulacja stanów prawnych nieruchomości JST (Powiat, 

Gminy) 

W zakresie realizacji powyższego zadania Wydział Budownictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi przeprowadził w 2017 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 7 411,44 zł, którą wydatkowano na pokrycie kosztów 
związanych z publikacją w prasie ogłoszeń o toczących się postępowaniach sądowych 
o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa (1 133,32 zł) 
oraz kosztami procesu w tych sprawach takimi jak: stawiennictwo świadka, postępowanie 
apelacyjne, zastępstwo procesowe (kwota 2 282,32 zł, uzyskaniem danych z ewidencji gruntów 
i budynków, tj.: wypisów, wyrysów, kopii map ewidencyjnych (475,80 zł) oraz kosztów złożenia 
17 wniosków wieczysto-księgowych (3 520,00 zł). 

Zadanie 
I.4.4 

Tworzenie cyfrowych baz danych i systemów udostępniania 
danych Powiat 

 
Tworzenie cyfrowych baz danych i systemów udostępniania danych, będzie wykonywane 

w sposób kompleksowy w ramach realizacji projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego, 
którego członkiem jest Powiat Łódzki Wschodni. Projekt ten pod nazwą „Budowa Systemu 
Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa 
łódzkiego” jest współfinansowany 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. 

W 2017 roku zostało przygotowane Studium wykonalności projektu „Budowa Systemu 
Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa 
łódzkiego”  oraz zawarto umowę o jego dofinansowanie.  
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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 pod patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego 
1) Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. 

Organizatorami Turnieju była KP PSP w Koluszkach oraz Zarząd Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W dniu 24 marca 2017 r. na terenie Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach odbyły się eliminacje Powiatowe Turnieju, w których 
wzięli udział uczniowie szkół z terenu Powiatu w trzech grupach wiekowych: szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Spośród finalistów każdej z grup wiekowych wyłoniono 
3 uczniów kwalifikujących się do eliminacji wojewódzkich. Zwycięzcy wszystkich grup 
wiekowych otrzymali nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
(669,70 zł). Zakupiono ponadto artykuły spożywcze z przeznaczeniem dla uczestników Turnieju 
(197,43 zł). 

2) Powiatowe eliminacje XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 
W dniu 25 kwietnia 2017 r. w Miejsko – Gminnym Centrum Edukacji Komunikacyjnej 
przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach, odbyły się eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zorganizowane przez KP Policji powiatu łódzkiego 
wschodniego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Turniej jest cyklicznym wydarzeniem 
o zasięgu ponadwojewódzkim. W ramach patronatu Starosty Łódzkiego Wschodniego, Zarząd 
Powiatu ufundował nagrody rzeczowe dla dwóch, trzyosobowych zwycięskich drużyn (699,62 zł). 

3) III Powiatowy Konkurs Edukacji dla Bezpieczeństwa. 
W dniu 25 maja 2017 r. na terenie Gimnazjum w Wiśniowej Górze odbył się III Powiatowy 
Konkurs Edukacji dla Bezpieczeństwa zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji 
w Koluszkach we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego oraz Gimnazjum w Wiśniowej Górze. Konkurs przeznaczony był 
dla uczniów III klas gimnazjów. W ramach patronatu Starosty Łódzkiego Wschodniego zakupiono 
nagrody dla jednej czteroosobowej drużyny (491,51 zł). 

4) X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze i VIII Powiatowe Zawody Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych 

W dniu 24 września 2017 r. na stadionie Komendy Powiatowej PSP w Koluszkach odbyły się, 
zorganizowane przez państwową Straż Pożarną w Koluszkach X Powiatowe Zawody Sportowo – 
Pożarnicze jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej dla drużyn dorosłych mężczyzn i kobiet 
oraz drużyn młodzieżowych z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. Zespoły brały udział 
w dwóch konkurencjach: sztafecie oraz rozwinięciu (ćwiczeniu) bojowym. W ramach patronatu 
Starosty Łódzkiego Wschodniego zakupiono medale i dyplomy (1 999,96 zł). Zmagania strażaków 
obserwowali Starosta Łódzki Wschodni, Wicestarosta Łódzki Wschodni oraz Przewodniczący Rady 
Powiatu. 
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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 2017 roku zakupiono: 

1) czujniki tlenku węgla , które przekazano Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej. 
W ramach działań prewencyjnych strażacy nieodpłatnie instalowali czujniki w budynkach 
mieszkalnych na terenie Powiatu. Wydatek wyniósł 1 315,72 zł. 

2) materiały odblaskowe 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 7 130,19 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 szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W 2017 roku na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego przeprowadzono w tym zakresie liczne spotkania z młodzieżą w ramach 
następujących programów: 

1) ,,Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” (34 spotkania, 570 osób) . 
Zadania wynikające z powyższego programu w 2017 roku były realizowane w formie spotkań 
z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną oraz rodzicami uczniów szkół na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego.  

2) Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. 
W drugim półroczu 2017 roku funkcjonariusze KPP Łódź-Wschód i Posterunku Policji 
w Andrespolu, pracownicy Urzędu Gminy w Andrespolu oraz instytucji wspierających realizowali 
działania w ramach projektu ,,Bezpieczeństwo w Gminie Andrespol – dzielnicowy w tworzeniu 
lokalnego systemu bezpieczeństwa” dofinansowane z „Programu Ograniczania Przestępczości 
i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, 
Działania te miały na celu budowę, wspieranie i rozwój zintegrowanej wspólnoty społecznej 
na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a realizowany program o charakterze 
interdyscyplinarnym opierał się na współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej 
oraz z organizacjami pozarządowymi. 
Bezpośrednimi adresatami projektu była przede wszystkim młodzież szkół ponadgimnazjalnych, 
gimnazjalnych i dzieci w wieku przedszkolnym, a także kadra pedagogiczna szkół, rodzice, 
i opiekunowie – łącznie grupa ponad 1370 osób z terenu gminy Andrespol. W ramach projektu, 
wydatkowane zostało ponad 60 000 zł, w tym 10 000 wkładu własnego Gminy Andrespol 
oraz 50 000 zł dofinansowania m.in. na: 

1. Przeprowadzenie szkoleń przez funkcjonariuszy Policji dla nauczycieli/grona 
pedagogicznego szkół z terenu Gminy Andrespol na temat: 

 procedur postępowania nauczycieli i metody współpracy  szkół z policją w sytuacjach 
zagrożenia przestępczością i demoralizacją dzieci oraz młodzieży.” 

 rozpoznawania substancji psychoaktywnych, (narkotyków, „dopalaczy”) oraz przyborów 
służących do ich zażywania. Szkolenie z wykorzystaniem „walizki edukacyjnej”. 
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Kurs pierwszej  pomocy dla funkcjonariuszy 
2. Doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy dla wychowawców 

przedszkolnych z terenu Gminy Andrespol, prowadzone przez przeszkolonych 
funkcjonariuszy. 

3. Szkolenia dla sprzedawców sklepów, w których odbywa się sprzedaż napojów 
alkoholowych na rzecz zapobiegania sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom 
małoletnim, prowadzone przez funkcjonariuszy KPP Łódź Wschód. 

4. Szkolenia dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej z zakresu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni publicznej. 

Ponadto, dzielnicowi przeprowadzili szereg konsultacji ze społeczeństwem w trakcie, których 
poruszali tematykę efektywnych metod i środków zabezpieczania mienia, zasad bezpiecznego 
zachowania seniorów oraz bezpieczeństwa podczas Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra. 
Projekt umożliwił stworzenie MOBILNEGO STANOWISKA, inwestycji, dzięki której będzie 
możliwe prowadzenie działań profilaktycznych w kolejnych latach po zakończeniu realizacji 
projektu. W skład „Mobilnego Stanowiska” wchodzi niżej wymieniony sprzęt i wyposażenie: 

1. namiot/pawilon wraz z mobilnym zestawem meblowym, 
2. sztalugi i natyramy, 
3. fantom oraz apteczki – do prowadzenia szkoleń z ,,pierwszej pomocy przedmedycznej”. 
4. urządzenie ,,alcoblue”, umożliwiające sprawdzenie stanu trzeźwości przez „niepewne” 

osoby planujące kierowanie pojazdami, 
5. dwa rowery ze wspomaganiem elektrycznym, celem wykorzystania przez policjantów – 

profilaktyków: 
 podczas szkoleń z zakresu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu 

drogowego. 
 promowania prawidłowych wzorców w ruchu drogowym przez pełniących służbę 

funkcjonariuszy Policji, 
 wykorzystania w służbie dla poprawy bezpieczeństwa w miejscach trudno dostępnych 

dla policyjnych radiowozów. 
6. sprzęt multimedialny: projektor, aparat fotograficzny, laptopy, program komputerowy 

(do tworzenia prezentacji i obróbki zdjęć.), który wykorzystywany będzie podczas spotkań 
ze społeczeństwem oraz do tworzenia pokazów prewencyjnych lub instruktarzowych.  

 
Dodatkowo organizowane były konkursy i akcje popularyzujące poprawę stanu i poczucia 

bezpieczeństwa wśród odbiorców, głównie dzieci i młodzieży, ale także dorosłych: rodziców, 
opiekunów i wychowawców. Były to: 

1) XII edycja „Konkursu sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie”. 
Konkurs został przeprowadzony 26.10.2017 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Wiśniowej 
Górze przez dzielnicowych z Posterunku Policji w Andrespolu w ramach programu prewencyjnego 
„Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”. Wzięły w nim udział reprezentacje ze szkół podstawowych 
w Kalinie, w Różycy, w Wiśniowej Górze, Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach, Szkoły 
Podstawowej w nr 1 w Tuszynie oraz drużyna ze Szkoły Podstawowej w Justynowie. 

2) III edycja powiatowego konkursu "Edukacji dla bezpieczeństwa – pierwsza pomoc". 
III edycja konkursu odbyła się 25.05.2017 roku na terenie Gimnazjum w Wiśniowej Górze. Jego 
organizatorem była Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego, Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach i Gimnazjum w Wiśniowej Górze. 
Honorowy patronat nad konkursem powiatowym objęli: Starosta Łódzki Wschodni, Burmistrz 
Rzgowa, Burmistrz Tuszyna, Burmistrz Koluszek, Wójt Gminy Andrespol oraz Wójt 
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Gminy Nowosolna, którzy jednocześnie byli fundatorami nagród rzeczowych dla wszystkich 
uczestników.   
Podczas konkursu oceniana była sprawność fizyczna zawodników na przygotowanym torze 
przeszkód, wiedza teoretyczna jaką musieli się wykazać zawodnicy w teście pisemnym 
oraz praktyczne umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy i sprawnego reagowania 
w sytuacjach zagrożeń. W zawodach udział wzięło sześć grup uczniów klas trzecich gimnazjów 
z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. Każda drużyna składała się z czterech zawodników tj. 
dwóch dziewcząt i dwóch chłopców, a osiągnięcie najlepszego wyniku uzależnione było od ich 
wzajemnej współpracy i współdziałania. 
Najlepszymi okazali się gimnazjaliści z Gimnazjum w Wiśniowej Górze. Na miejscu drugim 
uplasowali się zawodnicy z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, którzy w ubiegłym roku byli 
zwycięzcami konkursu, a trzecie miejsce przypadło zawodnikom z Gimnazjum w Wiączyniu 
Dolnym.  

3) Finał XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”. 
Finał rozegrany był w dniach 12-14.06.2017 w Nidzicy. Województwo łódzkie reprezentowały 
drużyny z koluszkowskich szkół: Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 1. W kategorii szkół 
podstawowych Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach uplasowała się na miejscu VI, natomiast 
Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w swojej kategorii zajęło miejsce III. Na uwagę zasługuje fakt, że 
najlepszą zawodniczką turnieju wśród reprezentantów szkół podstawowych  została uczennica 
ze Szkoły Podstawowej nr 1  w Koluszkach. 

W 2017 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, działania 
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 2017, 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 w wieku przedszkolnym, szkolnym, licealnym oraz dzieci 
i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Podczas spotkań przeprowadzono 
pokaz wyjazdu alarmowego oraz działań ratowniczo-gaśniczych, zaprezentowano sprzęt, strażnicę 
oraz izbę tradycji m.in.: dla dzieci z Przedszkola w Różycy, z Publicznego Przedszkola Gminnego 
im. Kubusia Puchatka z Będkowa, ze szkoły Podstawowej nr 199 z Łodzi, ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Koluszkach. Strażacy odwiedzali także przedszkola i szkoły z terenu powiatu, podczas 
których edukowali dzieci i młodzież szkolną, łącznie spotykając się z grupą ponad 1100 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); 
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3) Prezentacja strażnicy.  
4) Prezentacja została przeprowadzona w okresie wakacji letnich dla dzieci przebywających 

na półkoloniach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Koluszkach. 

W pokazach sprzętu pożarniczego i prezentacji strażnicy uczestniczyło łącznie 300 dzieci 
wraz z opiekunami. 

II. Propagowanie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 
W celu rozpropagowania wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jak i integracji 
ze społecznością lokalną, przez cały rok 2017 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Koluszkach realizowała zadania w ramach akcji: 

1) „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO”,  
2) Kampanii społecznych „ALE CZAD”; i „CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOSĆ”.  

Podczas wyżej wymienionych akcji strażacy zorganizowali pokazy, szkolenia instruktażowe 
i konkursy z nagrodami, prezentowali sprzęt przeciwpożarowy oraz omawiali sposoby zwalczania 
i zapobiegania pożarom.  
Dodatkowo uświadamiano społeczeństwo o konieczności wzmożenia nadzoru właścicielskiego 
nad nieruchomościami, niebezpiecznym tlenku węgla oraz o sposobach zabezpieczania się przed 
nim. Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs wiedzy o zagrożeniach. Każdy jego 
uczestnik po udzieleniu odpowiedzi na pytania związane z tematyką tlenku węgla mógł wygrać 
czujkę czadu i dymu. W trakcie akcji strażacy rozdali 154 czujki, z czego  63 czujki zostały 
zamontowane w wielorodzinnych obiektach mieszkalnych. Czujki zakupione były 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (120), Starostwo 
Powiatowe (14) i Miasto Koluszki (20). Strażacy realizowali te kampanie społeczne podczas: 
 Dni Koluszek, 
 Dożynek Gminnych w Koluszkach, 
 Dni Otwartych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze, 
 Lustracji obiektów wielorodzinnych, w czasie których strażacy obdarowali i zamontowali 

63 czujki dymu. 
3) Ognisty Ratownik – Gorąca Krew. 

Strażacy promowali swoje środowisko poprzez udział w akcjach honorowego krwiodawstwa. 
W 2017 roku po raz kolejny włączyli się do programu „Ognisty ratownik – gorąca krew”, w ramach 
którego przeprowadzono 11 akcji poboru krwi (6 w KP PSP i 5 w OSP Justynów) i zebrali 
131 litrów krwi.  

III. Pogadanki i spotkania edukacyjne. 
1) „Bezpieczne Ferie 2017”. 

Akcję przeprowadzono w styczniu 2017 roku. W jej ramach, w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Koluszkach oraz szkołach podstawowych z terenu Powiatu 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 400 uczniów;  
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2) „Turniej wiedzy pożarniczej”. 

W marcu 2017 roku w siedzibie Komendy przygotowano i przeprowadzono eliminacje powiatowe 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej przebiegającego pod hasłem: „Młodzież zapobiega 
Pożarom”. Etap eliminacji wojewódzkich Turnieju wygrał uczeń Gimnazjum nr 1 w Koluszkach  

IV. Ćwiczenia ewakuacyjne. 
Funkcjonariusze Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych (JRG) KP PSP powiatu łódzkiego 
wschodniego z siedzibą w Koluszkach uczestniczyli w dwunastu ćwiczeniach ewakuacyjnych, 
w czasie których ewakuowali łącznie 2 740 osób. Ćwiczebne ewakuacje przeprowadzono  
w dziesięciu niżej wymienionych firmach i placówkach edukacyjnych: 
 Hurtownia Makro Cash and Carry Rzgów ul. Rudzka 40 – ilość osób ewakuowanych 47, 
 „KONGSBERG AUTOMOTIVE” Sp. Z.o.o. ul. Nasienna 30, Koluszki - ilość osób 

ewakuowanych 43, 
 Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie - ilość osób ewakuowanych 581,  
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i Specjalny Ośrodek Szklono – Wychowawczy 

w Koluszkach ul. Budowlanych 8 – ilość osób ewakuowanych 162, 
 BHS Sprzęt Gospodarstwa Domowego Spółka z o.o. Krajowe centrum Dystrybucji BHS 

Bukowiec ul. Metalowa 3/9 – ilość osób ewakuowanych 39,  
 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach, ul. Kościuszki 16 - ilość 

osób ewakuowanych 257, 
 Szkoła Podstawowa nr 1, im. Wł. Jagiełły, Tuszyn ul. Piotrkowska 15 - ilość osób 

ewakuowanych 550, 
 CH PTAK w Rzgowie hala A bis – ilość osób ewakuowanych 56, 
 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Koluszki ul. Zagajnikowa 12 - ilość osób 

ewakuowanych 690,  
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach ul. Wigury 2 – ilość osób ewakuowanych 

76, 
 CH PTAK OUTLET w Rzgowie – ilość osób ewakuowanych 195, 
 Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach ul. 11-go 

listopada 62F – ilość osób ewakuowanych 44.  
 

Zadanie 
II.1.2 Zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich Szkoły, Policja 

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w 2017 roku realizowało 
powyższe zadanie poprzez aktywne uczestnictwo uczniów szkoły min. w projektach: 

1) „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka  
Projekt realizowany był we współpracy z Komendą Powiatową Policji powiatu łódzkiego 
wschodniego w latach 2016 - 2017. Na zakończenie drugiej edycji rządowego programu 
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej, stanowiącej 
kontynuację programu realizowanego w latach 2007 – 2015, szkoła zorganizowała „Szkolną 
debatę”, 

2) „Stop dla sprzedaży alkoholu i nikotyny nieletnim” 
W ramach projektu odbył się konkurs plastyczny na plakat promujący kampanię przeciw sprzedaży 
alkoholu i nikotyny nieletnim. 
Ponadto, szkoła uczestniczyła w następujących działaniach: 

1) Akcji informacyjno-edukacyjnej przeciwdziałania przemocy w Internecie, przeprowadzanej 
na terenie szkoły, w ramach której odbyło się: 
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 szkolenie dla nauczycieli w zakresie cyberprzemocy, 
 przekazanie uczniom wiedzy dotyczącej szkodliwości i zagrożeń wynikających 

z niewłaściwego użytkowania Internetu; 
 

2) Kampanii informacyjno – profilaktycznej „Zdrowo i pięknie żyj!”: 
 opracowanie scenariusza i nagranie przez młodzież filmu pt.: Promocja zdrowia 

i pozytywnego modelu życia – „Moje pasje”. Prezentacja filmu odbyła się w szkole podczas 
School Art Festiwal, 

 organizowanie wyjazdów integracyjnych dla młodzieży w celu ukazania modelu zdrowego 
stylu życia 

3) Debacie szkolnej na temat niewłaściwych zachowań młodych ludzi, dającej wyraz potępienia, 
sprzeciwu i braku akceptacji niepożądanych postaw ze strony naszych uczniów. 
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach  realizował powyższy cel w 2017 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) „Nie poddaj się – przezwycięż kryzys”. 
Temat związany z „Profilaktyką HIV/AIDS” realizowany w formie zajęć edukacyjnych 
przy współpracy z Fundacją Wsparcia Psychospołecznego w ramach Narodowego Programu 
Zdrowia. W zajęciach wzięło łącznie udział 120 uczniów; 

2) „Akademia Liderów Promocji Zdrowia”. 
Program profilaktyczny, w ramach którego przy współpracy z Polskim Towarzystwem 
Psychologicznym, przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe związane z realizacją zagadnień 
związanych z programem „Profilaktyka HIV/AIDS”. W zajęciach warsztatowych wzięło udział 
30 uczestników; 

3) Przeprowadzenie Szkolnej Akcji Honorowego Krwiodawstwa. 
W ramach Szkolnej Akcji Honorowego Krwiodawstwa przy współpracy z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi 15 uczniów oddało krew oraz organizowano spotkanie 
informacyjne dotyczące zasad krwiodawstwa, w którym wzięło udział 57 uczniów; 

4) Realizacja  „Szkolnego Programu Profilaktyki”. 
W 2017 roku przeprowadzone zostały przez funkcjonariuszkę Wydziału ds. Nieletnich Komendy 
Powiatowej Policji w Koluszkach, zajęcia dla klas I-szych Szkoły Branżowej I stopnia na temat 
„Nieletni w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich”. W zajęciach uczestniczyło 
30 uczniów; 

5) Ogólnopolskie badanie on line na temat kontaktu dzieci i młodzieży z niebezpiecznymi 
treściami. Badanie zostało przeprowadzone przy współpracy z fundacją „Dajmy Dzieciom 
Siłę” w grupie 60 uczniów szkoły. 

6) Podsumowanie programu „Razem Bezpieczniej” imienia Władysława Stasiaka. 
7) Opracowanie „Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły”. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach w  2017 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 
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pojęte bezpieczeństwo, takich jak:. Saper – czyli jak rozładować agresję, Bezpieczna szkoła, czy 
Bez znieczulenia. Programy te realizowane były w niżej podanym zakresie tematycznym i formach: 

1) 11 pogadanek związanych z: 
 intensyfikacją działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

młodzieży podczas wakacji 2017, 
 prowadzeniem działań w ramach akcji Bezpieczne Wakacje 2017 – zrealizowanie 

przez wychowawców zajęć o tematyce bezpieczeństwa, na podstawie gotowych 
scenariuszy. 

2) 3 zajęcia profilaktyczno-wychowawcze 
Zajęcia edukacyjne mające na celu przeciwdziałanie demoralizacji i niedostosowaniu społecznemu 
młodzieży – „Nieletni w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich”. Poszanowanie 
norm, autorytetów, kultura osobista, kultura słowa, art. 216 §1 – zniewaga, pogarda, demoralizacja, 
przeciwdziałanie agresji w szkole. W zajęciach uczestniczyło 57 uczniów klas pierwszych liceum 
oraz technikum. 

3) 5 zajęć edukacyjno-profilaktycznych 
Oddziaływanie prewencyjno-zapobiegawcze na uczniów w celu zmniejszenia występowania 
sytuacji ryzykownych takich jak wagary, kontakt z nikotyną, alkoholem, narkotykami, 
zachowaniami agresywnymi. Reagowanie na przejawy demoralizacji, postępowanie ściśle 
z procedurami zapisanymi w Statucie szkoły. Zajęcia mające na celu zapoznanie z procedurami 
postępowania wobec uczniów przejawiających problemy wychowawcze. Wzięło w nich udział 
114 uczniów szkoły. 

4) 3 warsztaty edukacyjne na temat „Współczesne zagrożenia przestępczością w szkołach” 
Celem głównym spotkań było przybliżenie uczniom informacji dotyczących zagrożeń najczęściej 
występujących w środowisku szkolnym oraz uświadomienie konsekwencji prawnych za popełnione 
przestępstwa, skutków społecznych, mających wpływ na przyszłość zarówno osób popełniających 
przestępstwa jak i ich ofiar. Warsztaty zrealizowano w ramach lekcji z wiedzą przy współpracy 
ze Społeczną Akademią Nauk z Bełchatowa. Wzięło w nich udział 60 uczniów szkoły, 

5) 11 zajęć edukacyjnych oraz jedna kampania informacyjno-edukacyjna na temat 
przeciwdziałania przemocy w Internecie 

Zajęcia i kampanię informacyjną przeprowadzono na wskutek treści pism, które wpłynęły do szkoły 
z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Łodzi informujących o pojawieniu się 
w Internecie niebezpiecznej gry „niebieski wieloryb”. W dniach od 29 marca do 07 kwietnia 2017 r. 
przeprowadzono we wszystkich zespołach klasowych podczas godzin wychowawczych zajęcia 
edukacyjne na temat: „Bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu przez uczniów”. Podczas 
konsultacji, wywiadówek poproszono rodziców o czujność i uwagę w związku z aktywnością 
młodzieży w sieci. Na stronie internetowej szkoły jak również poprzez dziennik elektroniczny 
Librus przekazano rodzicom istotne treści oraz wskazówki dotyczące zachowania bezpieczeństwa 
przy korzystaniu z gier komputerowych, pochodzące z broszury: „Zagrożenia w Internecie. 
Zapobieganie – reagowanie. Gry komputerowe”. Działaniami tymi objęci byli wszyscy uczniowie 
szkoły (230 osób) oraz ich rodzice. 

6) Realizacja programów profilaktycznych 
1. „Saper – czyli jak rozminować agresję”  

Realizacja elementów programu profilaktycznego „Saper” – czyli jak rozminować agresję, mająca 
na celu zdobycie wiedzy na temat zachowań agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi. 
Program ten wspiera czynniki chroniące i minimalizuje wpływ czynników ryzyka. Uczy w jaki 
sposób radzić sobie z własną złością i agresją. W zajęciach uczestniczyło 71 uczniów szkoły. 
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2. „Bezpieczna szkoła”  
Realizacja elementów programu profilaktycznego, mającego na celu podnoszenie 
bezpieczeństwa uczniów, likwidowanie agresji oraz integrowanie zespołów klasowych. W 
zajęciach wzięło udział 21 uczniów szkoły, 
3. „Bez znieczulenia” 

Realizacja programu „Bez znieczulenia”, którego zadaniem jest profilaktyka szkód alkoholowych 
i narkotykowych wzbogacona o dopalacze. 54 uczestników, uczniów szkoły miało okazję 
wysłuchać świadectwa osoby uzależnionej. Ponadto program uświadamia istotę poznawania 
własnej wartości, samodoskonalenia i autentyczności. W ramach tego programu przeprowadzono 
zajęcia edukacyjne poruszające tematykę: 

 „Zdrowy styl życia wolny od uzależnień” – 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), 

 „Profilaktyka HIV/AIDS” – psychospołeczne aspekty używania substancji 
psychoaktywnych, autodiagnoza własnych zachowań, substancje ryzykowne – 
przewidywanie potencjalnych konsekwencji, trening zachowań asertywnych, zdrowie jako 
wartość zapewniająca wewnętrzną równowagę jednostki. Współpraca z Polskim 
Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej z Łodzi. 

7) Kampania informacyjno-edukacyjna. 
Obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu (maj 2017). Szerzenie prozdrowotnych zachowań wśród 
społeczności uczniowskiej oraz modelowanie określonych postaw i zachowań. Promocja zdrowia 
poprzez przygotowanie gazetki szkolnej z uczniami klasy II Liceum, opracowanie przez młodzież 
atrakcyjnych w formie informatorów, ulotek, filmików itp.,– współpraca z Grupą Medialną Trapez. 
W kampanii informacyjno-edukacyjnej uczestniczyło 46 uczniów szkoły 
1 Konkurs plastyczny. 
W konkursie plastycznym pt. „Ja w roli stróża prawa” zorganizowanym przez Komendę 
Wojewódzką Policji w Łodzi wzięło udział 6 uczniów szkoły. 

8) Wywiadówka profilaktyczna, spotkanie edukacyjne z pogadanką profilaktyczną. 
Wywiadówka profilaktyczna dla rodziców na temat: „Mamo-tato, co ty wiesz o dopalaczach ”. 
Podczas spotkania odbyła się prezentacja tzw. „walizki edukacyjnej”, zawierającej przedmioty, 
które najczęściej wykorzystywane są do zażywania i dystrybucji narkotyków oraz prezentującej 
substancje, które do złudzenia przypominają różnego rodzaju środki odurzające. Każdy specyfik 
opatrzony jest szczegółowym opisem wyglądu, ceną a także nazwami używanymi 
w młodzieżowym slangu. Celem spotkania edukacyjno-profilaktycznego była popularyzacja wiedzy 
w zakresie rozpoznawania zagrożeń zdrowotnych związanych z zażywaniem substancji 
psychoaktywnych, w tym zaburzających świadomość, właściwego reagowania oraz zapobiegania 
przedstawionym zagrożeniom. W tych wydarzeniach uczestniczyło około 100 rodziców. 

9) Szkolenia dla nauczycieli. 
Tematyka szkoleń dla nauczycieli związana była z programem profilaktyki i programem 
wychowawczym szkoły. Poruszała ona zagadnienia zawarte w niżej wymienionych tematach 
szkoleń: 

 „Radzenie sobie ze złością w pracy nauczyciela” – 15 nauczycieli, 
 Obowiązki nauczycieli w zakresie ochrony danych osobowych” – 29 nauczycieli, 
 „Pokolenie Y – jak zrozumieć i motywować współczesną młodzież” – 23 nauczycieli, 
 „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole według obowiązujących 

przepisów prawa. Jak dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
ucznia” – 26 nauczycieli, 
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 „Jak być nauczycielem i przetrwać, czyli skuteczne narzędzie coachingu nauczyciela 
i wychowawcy wspierające dialog z uczniami i rodzicami” – 21 nauczycieli. 

10) 4 Konferencje i seminaria zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Łodzi. 

Konferencje i seminaria służyły pogłębieniu wiedzy i umiejętności nauczycieli odnoszących się 
do ich zadań profilaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Poświęcone były niżej 
podanym tematom: 
 „Nauczyciel, jako mentor ucznia w cyfrowym świecie” – 2 nauczycieli, 
 seminarium „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły” – 3 nauczycieli, 
 „Nastolatek w szkole” – 3 nauczycieli, 
 seminarium „Statut szkoły/placówki od A do Z” – 2 nauczycieli. 

Ponadto, reprezentanci szkoły w osobach dyrektora i pedagoga szkolnego wzięli udział w spotkaniu 
informacyjnym oraz w debacie z dzielnicowymi i przedstawicielami Wydziału ds. Patologii 
i Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w celu wymiany informacji, ustaleniu zakresu 
współpracy Policji ze szkołą oraz zdiagnozowaniu potrzeb szkoły. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach w 2017 roku realizował zadanie 
zmierzające do zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich poprzez prowadzenie działań 
profilaktycznych i wychowawczych w niżej określonych formach i zakresach tematycznych: 
 26 pogadanek połączonych z warsztatami profilaktycznymi, dotyczącymi szkodliwości 

stosowania substancji psychoaktywnych, mających na celu wzrost wiedzy w podanym 
zakresie, zapobieganie używania środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież w chwili 
obecnej i w przyszłości, kształtowanie asertywnych postaw oraz promowanie zachowań 
akceptowanych. W każdej z nich wzięło udział 26 uczniów szkoły podstawowej, 14 uczniów 
gimnazjum, 14 uczniów szkoły przysposabiającej do pracy wchodzących w skład SOSW, 

 45  warsztatów na temat prawidłowej komunikacji, wzmacniających samoocenę 
i samoświadomość przeprowadzonych każdorazowo 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, 

 8 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,  

 10 przedstawień teatralnych wystawianych dla społeczności lokalnej oraz udział uczniów 
w miejscowych uroczystościach, jako forma spędzania czasu wolnego akceptowana 
społecznie i pozytywnie wpływająca na rozwój uczniów. Uczestnikami tych przedsięwzięć 
było łącznie 21 uczniów oraz goście placówki i przedstawiciele lokalnej społeczności, 

 24 konkursy zewnętrzne i wewnętrzne, celem budowy samoakceptacji uczniów, wzrostu 
ich samooceny, kształtowania pozytywnych wzorców spędzania czasu wolnego i rozwijania 
zainteresowań. W konkursach wzięło udział łącznie 20 podopiecznych SOSW, 

 24 spotkania 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 
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wśród uczniów sytuacji związanych z zagrożeniem demoralizacją, którą objętych 
było 3 uczniów szkoły przysposabiającej do pracy. 

Wymienione powyżej działania nie wymagały nakładów finansowych ze strony Powiatu. 

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 2017 roku ujawnili: 
 4 nieletnich, którzy dopuścili się czynów karalnych, 
 80 nieletnich zagrożonych demoralizacją, w tym 32 nieletnich pod wpływem alkoholu, 
 skierowali 8 wniosków o wszczęcie postępowania opiekuńczego do Sądów Rejonowych, 

Wydział Rodzinny i Nieletnich,  
 przeprowadzili 55 rozmów profilaktyczno – ostrzegawczych z udziałem nieletnich 

zagrożonych demoralizacją, 
 6 nieletnich uciekinierów z domów rodzinnych, 
 5 nieletnich uciekinierów z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego lub Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterepii. 

Ponadto, w ramach zwalczania zjawisk patologicznych w 2017 roku do pomieszczeń dla osób 
zatrzymanych w jednostce Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego 
doprowadzono w celu wytrzeźwienia łącznie 124 osoby dorosłe, w tym 16 kobiet. 

. 
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 2017 roku działania we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.  
W ramach współpracy z gminami Koluszki, Tuszyn, Rzgów i Andrespol zawarto porozumienia 
w sprawie zorganizowania w 2017 roku służb ponadnormatywnych policjantów ze środków 
finansowych samorządu terytorialnego. Gmina Koluszki przeznaczyła na ten cel 25 000 zł, gmina 
Tuszyn 20 000 zł, gmina Rzgów 10 000 zł a gmina Andrespol 7 200 zł. Dzięki temu odbyło się 
361 służb ponadnormatywnych, w następującym podziale: 
 Koluszki – 144 służby, 
 Tuszyn – 117 służb, 
 Rzgów – 58 służb, 
 Andrespol – 42 służby. 
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 2017 roku kontynuowała porozumienie w sprawie pokrycia 
kosztów utrzymania dodatkowych etatów policyjnych (koszt utrzymania jednego etatu w skali roku 
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wynosi około 65 000 zł). Tak więc, Gmina Rzgów sfinansowała w 2017 roku 2 dodatkowe etaty 
policyjne, a gmina Andrespol 3 etaty.  

W celu wzmocnienia służby prewencyjnej na terenie działania Komendy Powiatowej Policji 
powiatu łódzkiego wschodniego Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi kierował funkcjonariuszy 
Oddziału Prewencji Policji do pełnienia służby na terenie podległym KPP. W większości służby te 
kierowane były w rejony podległe komisariatom policji w Rzgowie i Tuszynie. Jednocześnie, 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 2017 roku kontynuowano współpracę z SOK (Strażą Ochrony Kolei) 
w Koluszkach. Opiera się ona na zapewnieniu bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej, 
gdzie odbywały 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 do wykrycia przypadków łamania prawa.  

W 2017 roku dwukrotnie przeprowadzone zostały działania ponadpowiatowe pod nazwą 
„Przejazd do życia”. Ich celem była poprawa stanu bezpieczeństwa w miejscach krzyżowania się 
dróg i szlaków kolejowych poprzez ograniczenie możliwości wystąpienia zdarzeń zagrażających 
życiu i zdrowiu podróżnych. Działania zorganizowane zostały przez Komendę Powiatową Policji 
powiatu łódzkiego wschodniego przy współudziale Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie 
Trybunalskim, Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, Komendy Regionalnej 
Straży Ochrony Kolei w Łodzi oraz Placówki Straży Granicznej w Łodzi Nadwiślańskiego 
Oddziału Straży Granicznej. Działania ponadpowiatowe obejmowały: 

1) W pierwszej edycji odbyły się: 
 5 trzyosobowych patroli rajdujących w pociągach na trasie między stacjami Łódź Fabryczna – 

Skierniewice – Tomaszów Mazowiecki – Piotrków Trybunalski, w których udział wzięło 5 
funkcjonariuszy SOK.  

 20 patroli zmotoryzowanych skierowanych do pełnienia służby w rejonie wybranych 
przejazdów kolejowych, przystanków kolejowych oraz dzikich przejść przez tory.  

Policjantom zaangażowanym w te działania przekazano 1000 ulotek adresowanych do uczestników 
ruchu drogowego oraz osób przemieszczających się pociągami. 

2) W drugiej edycji odbyły się:  
 4 patrole rajdujące na trasie Łódź Fabryczna – Koluszki – Skierniewice, w których udział 

wzięło 4 funkcjonariuszy SOK.  
 15 patroli zmotoryzowanych skierowano do pełnienia służby w rejonie wybranych przejazdów 

kolejowych, przystanków kolejowych oraz dzikich przejść przez tory. 
Policjantom zaangażowanym w powyższe działania przekazano 1500 ulotek adresowanych 
do uczestników ruchu drogowego oraz osób przemieszczających się pociągami. 

W działaniach ponadpowiatowych łącznie udział wzięło 38 strażników SOK, 2 funkcjonariuszy 
Straży Granicznej oraz 78 funkcjonariuszy Policji, w tym 38 z KPP Łódź Wschód. 

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

Należy wspomnieć również o funkcjonowaniu od września Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa (KMZB), umożliwiającej zapoznanie się z najważniejszymi informacjami 
dotyczącymi stanu bezpieczeństwa na określonym terenie. KMZB poprzez stronę www pozwala 
przedstawicielom lokalnej społeczności na nanoszenie na mapę zaobserwowanych zagrożeń, które 
są na bieżąco monitorowane przez funkcjonariuszy policji odpowiedzialnych za funkcjonowanie 
KMZB, weryfikowane, tj. kierowane do właściwych Wydziałów Komendy, lub innych podmiotów 
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odpowiedzialnych za funkcjonowanie obszaru zagrożenia celem spowodowania odpowiednich 
reakcję Policji.  

Od września 2016 roku do końca grudnia 2017 roku w garnizonie łódzkim na Krajowej Mapie 
Zagrożeń Bezpieczeństwa umieszczono 41 471 zagrożeń, w tym 2 363 zagrożenia na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego. Najczęściej obserwowane i zgłaszane zagrożenia odnoszą się 
do ruchu drogowego (RD). Z zagrożeń naniesionych na Mapę w Powiecie w wyżej podanym 
okresie potwierdzonych zostało 774 przypadki (12 912 w garnizonie łódzkim), w tym 755 w RD. 
Do innych podmiotów, jak na przykład Zarządu Dróg, przekazano 68 informacji o zagrożeniach, 
z czego 9 zostało wyeliminowanych. Najwięcej zagrożeń nanoszonych na KMZB to: spożywanie 
alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz przekroczenie prędkości.  
 

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 01.01.2017r. 
do 31.12.2017 r. w Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego oraz podległych 
komisariatach wszczęto 986 postępowań przygotowawczych, w tym:  
 w Koluszkach – 531 postępowania,  
 KP Tuszyn – 210,  
 KP Rzgów – 245. 

Dynamika w tym zakresie wyniosła 88,9%, tj. 123 postępowania mniej niż w roku 2016. 
Stwierdzono 97 przestępstwa, z czego 500 odnotowano na terenie podległym KPP 

w Koluszkach, 241 na terenie KP Tuszyn, a pozostałych 231 przestępstw na terenie KP Rzgów. 
W porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku nastąpił spadek stwierdzonych przestępstw o 77 
a wskaźnik dynamiki przestępstw stwierdzonych wyniósł 92,7%. 
W poszczególnych kategoriach dynamika przestępstw stwierdzonych na terenie Powiatu 
przedstawiała się następująco:  
 

Kategoria Dynamika Wykrywalność 

kradzież rzeczy cudzej 62,3% 29,2% (-2,7) 

kradzież z włamaniem 102,6% 42% (+20) 

rozbój 45,5% 100% (18,2) 

zabójstwa 50% 100% 

bójka i pobicie 27,3% 100% (+18,2) 

uszkodzenie mienia 176,7% 39,6% (-18,4) 
 

Charakterystyka przestępczości narkotykowej 

Wykrywalność przestępstw narkotykowych w 2017 roku na terenie działania Komendy 
Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego ukształtowała się na poziomie 96,7% i wzrosła 
o 3,1% w porównaniu do roku ubiegłego. W omawianym okresie wszczęto 34 postępowania 
przygotowawcze, w ramach, których wykryto 29 czynów narkotykowych. Z danych statystycznych 
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wynika, że w 2017 roku stwierdzono o 31 czynów narkotykowych mniej niż w analogicznym 
okresie roku 2016. 

W ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych dotyczących ujawnionych 
przestępstw narkotykowych w 2017 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji powiatu 
łódzkiego wschodniego zabezpieczano narkotyki w postaci: 
 amfetamina – 31,7 grama, 
 heroina – 13,4 grama, 
 marihuana – 314 gram, 
 metamfetamina – 46,3 grama, 
 kodeina – 191,2 grama 
 tabletki Ekstazy – 5 sztuk, 
 konopie inne niż włókniste – 492 szt. 

Ponadto, na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w gminach Brójce i Rzgów 
zlikwidowano 2 zewnętrzne uprawy konopi innych niż włókniste, łącznie 290 sztuk: w gminie 
Brójce 7 sztuk a w gminie Rzgów 283 sztuki. Natomiast w gminie Koluszki ujawniono jedną 
wewnętrzną z 2 sztukami uprawę konopi innych inż. włókniste.  

W 2017 roku na terenie działania KPP powiatu łódzkiego wschodniego w ramach zwalczania 
przestępczości narkotykowej:  

1) zatrzymano mężczyznę, który posiadał przy sobie marihuanę o wadze 2,8 g (17.01.2017), 
2) zatrzymano mężczyznę, który posiadał przy sobie marihuanę o wadze 11,5 g, a w toku 

dalszych czynności procesowych w miejscu jego zamieszkania ujawniono uprawę dwóch 
roślin konopi innych niż włókniste (13.05.2017r. gmina Koluszki). 

3) zatrzymano 4 osoby w związku z posiadaniem środków odurzających w postaci marihuany 
159 g (04.07.2017). 

4) w wyniku działań operacyjnych ujawniono, a następnie zlikwidowano uprawę 483 sztuk 
konopi innych niż włókniste (03.08.2017r. gmina Rzgów). 

5) zatrzymano 2 osoby, które posiadały narkotyki w postaci mefedronu 40 g, kodeiny 180 g, 
marihuany 18 g (09.08.2017r gmina. Koluszki). 

6) ujawniono, a następnie zlikwidowano uprawę 7 sztuk konopi innych niż włókniste 
(12.09.2017r, gmina Brójce). 

7) zatrzymano 11 osób związanych z przestępczością narkotykową, a wobec dwóch osób Sąd 
Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zastosował środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. W wyniku przeprowadzonych 
czynności ujawniono 30 g amfetaminy, 66,5 g marihuany oraz 3 tabletki ekstazy.  

 
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 2017 roku PZCK 
wykonywało następujące zadania odnoszące się do ww. dziedzin: 

1) Zarządzanie kryzysowe: 
 opracowanie procedury postępowania w Starostwie Powiatowym w Łodzi po wprowadzeniu 

stopni alarmowych, 
 aktualizacja dokumentacji planistycznej dotyczącej zarządzania kryzysowego, 
 obsługa aplikacji ARCUS 2005 i CAR (Centralna Aplikacja Raportująca) odnoszących się 

do bazy danych sił i środków oraz systemu raportowania o zagrożeniach służb i instytucji. 
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2) Obrona Cywilna: 
a) w zakresie organizacyjnym: 
 szkolenie z pracownikami jednostek samorządowych szczebla gminnego dotyczące zakupu 

sprzętu obrony cywilnej z dotacji celowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 
 sporządzenie rocznego „Planu działania w Starostwie Powiatowym w Łodzi w zakresie 

obrony cywilnej w 2017 r.” i uzgodnienie go z Wojewodą Łódzkim, 
 uzgodnienie gminnych planów działania w zakresie OC na 2017 r., 
b) w zakresie planowania: 
 sporządzenie „Oceny stanu przygotowania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej 

w Starostwie Powiatowym w Łodzi według stanu na 31 grudnia 2017 r.” 
 opracowanie wieloletniego „Planu działania w zakresie obrony cywilnej w Starostwie 

Powiatowym w Łodzi na lata 2018 – 2021” oraz systemu wykrywania i alarmowania 
o zagrożeniach na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, 

 aktualizacja planu organizacji systemu wczesnego ostrzegania, 
 aktualizacja „Planów obrony cywilnej Powiatu i gmin oraz planów ewakuacji, 
 aktualizacja „Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 

kryzysowych w powiecie łódzkim wschodnim”, 
c) w zakresie zabezpieczenia logistycznego opracowano i podpisano porozumienia 

z TV Łódź i Radiem Łódź w sprawie współpracy podczas realizacji zadań w zakresie 
przygotowania i prowadzenia ewakuacji ludności, zwierząt i mienia, 

3) Sprawy obronne. 
Działania zrealizowane w 2017 r. przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
wpisywały się w cele główne i szczegółowe określone w „Wytycznych Wojewody Łódzkiego 
z dnia 24 stycznia 2017 r. w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie 
łódzkim w 2017 roku”, w niżej wymienionych dziedzinach: 
 normatywno-prawnej i planistycznej, mającej na celu zapewnienie sprawnego i terminowego 

wykonania zadań obronnych przez jednostki podległe i nadzorowane,  
 planowania operacyjnego i programowania obronnego, polegającego między innymi 

na aktualizowaniu „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, 

 szkolenia obronnego zgodnie z „Programem szkolenia obronnego powiatu łódzkiego 
wschodniego na lata 2013 – 2018” oraz Wytycznymi Wojewody Łódzkiego do szkolenia 
obronnego,  

 systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym polegającego między innymi na bieżącej 
aktualizacji dokumentacji Stałego Dyżuru Starosty Łódzkiego Wschodniego oraz weryfikacji 
danych kontaktowych organów i kierowników jednostek organizacyjnych wchodzących 
w skład Stałego Dyżuru, 

 zabezpieczenia sił zbrojnych RP i wsparcia wojsk sojuszniczych, których zadaniem jest 
między innymi utrzymane i aktualizacja obsady Punktu Kontaktowego oraz bazy danych 
HNS (Host Nation Suport), w ramach zadań państwa – gospodarza, 

 zabezpieczenia medycznego, polegającego między innymi na aktualizacji „Planu Zastępczych 
Miejsc Szpitalnych na ternie powiatu łódzkiego wschodniego”, 

 zabezpieczenia potrzeb rezerw osobowych, polegającego między innymi na sprawowaniu 
nadzoru nad przebiegiem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.  

W 2017 roku główne cele pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie łódzkim 
wschodnim koncentrowały się na rzetelnym i terminowym przygotowaniu i przeprowadzeniu 
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kwalifikacji wojskowej, przedsięwzięciach szkoleniowych, w tym szkoleniach obronnych 
i treningach Systemu Stałego Dyżuru przygotowujących organy samorządu terytorialnego 
do działań podczas sytuacji kryzysowych i zagrożeń, a także na ciągłej pracy zmierzającej 
do kształtowania dorobku obronnego sformalizowanego w notatkach uzgodnień, porozumieniach 
pomiędzy organami dbającymi o bezpieczeństwo państwa oraz na wymianie doświadczeń 
i spostrzeniach pracowników realizujących zadania obronne i odpowiedzialnych za współdziałanie 
z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa w ramach systemu kierowania 
bezpieczeństwem narodowym.  
 

W ramach skutecznego zarządzania kryzysowego w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 
publicznego Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego przeprowadziła 
ćwiczenia sztabowo-dowódcze mające na celu integrację i koordynację działań poszczególnych 
służb ratowniczych i policji pod nazwą „BASEN – 2017”. Przeprowadzono je 2 czerwca 2017 roku 
na terenie Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku „Basen Oceanik” w Tuszynie. Ich głównym 
założeniem była realizacja skoordynowanych działań wielu służb podczas ewakuacji personelu 
i użytkowników ,,Basenu Oceanik” w Tuszynie spowodowanej pozorowanym pożarem 
w pomieszczeniu sauny. Prowadzone ćwiczenia pozwoliły dokonać rozpoznania występujących 
zagrożeń i usprawnić procedurę alarmowania służb ratowniczych. Oprócz policjantów z KPP Łódź-
Wschód i KP Tuszyn w działaniach udział wzięły trzy zastępy z JRG Koluszki, dwa zastęp JRG 7 z 
Łodzi, dwa zastępy z OSP Tuszyn oraz dwa zastępy z OSP Tuszyn Las, jak również 
przedstawiciele Powiatowego i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Łódzkiej 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Po zakończonych działaniach przedstawiciele wszystkich 
biorących udział w ćwiczeniach służb dokonali podsumowania oraz ewaluacji, która pozwoli 
jeszcze bardziej usprawnić koordynację współpracy między służbami. 

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) KP PSP w Pabianicach. 
W 2017 roku KP PSP przeprowadziła niżej wymienione ćwiczenia: 

1) Ćwiczenia pod kryptonimem „Basen 2017” – przeprowadzone 2 czerwca 2017 r. na terenie  
Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie. 

Celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości taktycznych zastępów Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) podczas działań związanych z gaszeniem pożarów na terenie 
obiektów sportowych, tj.: koordynacja działań ratowniczych podczas ewakuacji dużej liczby osób, 
udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz doskonalenie 
współdziałania i integracji sił i środków służb ratowniczych (Policji, instytucji samorządowych), 
rozpoznanie występujących zagrożeń, dróg dojazdowych oraz doskonalenie procedur alarmowych 
dla służb ratowniczych;  

2) Ćwiczenia na niżej wymienionych obiektach:  
 Akwen wodny w Lisowicach – ratownictwo na lodzie, 

 Teren leśny Nadleśnictwa Brzeziny, leśnictwo Redzeń, Gałków, Andrespol – taktyka 
gaszenia pożarów lasów, 

 Zbiornik wodny w Kotlinach – ratownictwo na obszarach wodnych, 

 OLPP Baza Paliw Płynnych nr 1 w Koluszkach – doskonalenie technik gaszenia pożarów 
cieczy palnych,  

 Szkoła Podstawowa w Tuszynie – taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych, 
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 Zakład Przetwórstwa Zbożowego w Wierzchach – technologia gaszenia pyłów mącznych,  

 Wojskowe obiekty magazynowe w miejscowości Gałków Mały i Regny – taktyka 
zwalczania pożarów wewnętrznych, 

3) Rozpoznanie operacyjne niżej wymienionych obiektów: 
 Magazyn Kongsberg Automotive Sp. Z o.o. w Koluszkach, 
 Centrum Handlowe PTAK w Rzgowie nowa hala G, 

 Zakład Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej odział w Kraszewie, 

 Zakład produkcji profili okiennych PCV Gealan Polska w Rzgowie, 

 Zakład przetwórstwa mięsnego „GROT” w Starowej Górze, 

 Budynki wielorodzinne ZGM w Andrespolu. 
 

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 140 druhów z terenu 
6 gmin. Rodzaje i ilości szkoleń mających miejsce w 2017 roku przedstawia poniższa tabela: 

Ogółem we wszystkich szkoleniach wzięło udział 134 druhów z terenu 6 gmin. 

 

Ilość absolwentów w gminach 
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Razem 

1. Szkolenie podstawowe 
strażaków ratowników OSP 2 7 8 15 8 8 23 69 

2. 

Szkolenie kierujących 
działaniem ratowniczym 

dla członków OSP (dowódców 
OSP) 

2 5 5 7 2 6 8 33 

3. Szkolenie kierowców 
konserwatorów OSP 1 6 3 1 3 8 6 27 

4. Szkolenie Naczelników OSP 1 0 3 0 0 4 4 11 
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Cel 
operacyjny 

II.2 
Promocja i ochrona zdrowia  

Zadanie 
II.2.1 

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

JST ( służby 
Powiatu) 

 
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 2017  działania, ich rodzaj i zakres osób nimi objętych przedstawiały się 
następująco: 

1) Realizacja zadań wynikających z Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia 
Tytoniu w Polsce poprzez realizację programów: 

 przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas", mającej na celu 
wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne 
osoby palą przy nich papierosy programy zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży 
szkolnej, nauczycieli oraz opiekunów w ramach „Światowego Dnia Rzucania Palenia” 
i Światowego Dnia bez Tytoniu”. W ramach tych ostatnich 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 niżej wymienione 
działania, które objęły łącznie 2 100 osób. Były to: 

 2 ekspozycje wizualne skierowane do lokalnej społeczności, które obejrzało łącznie 250 
osób, 

 10 akcji rozdawania materiałów oświatowo – zdrowotnych, które rozprowadzane były 
wśród lokalnej społeczności i uczniów szkół (działaniem objęto łącznie 1500 osób,  

 2 wizytacje do realizowanych programów skierowanych do dzieci „Czyste powietrze wokół 
nas", w których udział wzięło 350 przedstawicieli grupy docelowej; 

2) Realizacja zadań w zakresie kształtowania postaw i zachowań zdrowotnych dotyczących 
prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej, 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 2017 roku, osiągnięciu celów programu dedykowano 18 niżej 
wymienionych działań skierowanych do dzieci i młodzieży (łącznie 1900 osób): 

 1 ekspozycja wizualna skierowana do dzieci i młodzieży, które obejrzało łącznie 400 osób, 
 12 akcji rozdawania materiałów oświatowo – zdrowotnych, które rozprowadzane były 

wśród dzieci i młodzieży (łącznie 1000 osób),  
 5 wizytacji do realizowanego programu oraz wysyłanie informacji drogą elektroniczną, 

którymi objętych zostało 500 dzieci i młodzieży. 
W 2017 roku program informacyjno-edukacyjny „Trzymaj formę” objął grupę 1 800 dzieci 
i młodzieży; 

3) Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od środków psychoaktywnych. 
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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 2017 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 12 niżej wymienionych działań, którymi objęto łącznie 
2 650 osób: 
 1 kampania informacyjna pod nazwą: „Patent na bezpieczne wakacje – 1” dotycząca 

„Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i 
innych środków psychotropowych” przeprowadzona za pośrednictwem gazety 
koluszkowskiej skierowana do lokalnej społeczności, która objęła łącznie grupę 2 000 osób, 

 2 ekspozycje wizualne adresowane do lokalnej społeczności – 200 osób, 
 8 akcji rozprowadzania materiałów oświatowo-zdrowotnych wśród lokalnej społeczności 

i młodzieży szkolnej (działaniami objęto łącznie 450 osób); 
4) Edukacja dzieci i młodzieży przebywających w placówkach wypoczynku letniego 

i zimowego. 
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 2017 roku przeprowadzono 4 działania, 
którymi objęto grupę 1 850 dzieci i młodzieży: 
 1akcja prozdrowotna (informacyjno- edukacyjna, konkurs) przeprowadzone w Andrespolu 

i Koluszkach skierowane do 100 dzieci i młodzieży, 
 3 ekspozycje wizualne umieszczone na stronie internetowej PSSE, adresowane do 1 500 

osobowej grupy dzieci, młodzieży i ich opiekunów, 
 1 akcja rozdawania materiałów oświatowo – zdrowotnych rodzicom i opiekunom dzieci 

i młodzieży – 150 osób, 
 1 pogadanka skierowana do dzieci i młodzieży. 
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach włączył się w 2017 roku w realizację 

programów wynikających z Narodowego Programu Zdrowia poprzez udział społeczności 
uczniowskiej w licznych spotkaniach edukacyjnych poświęconych zagadnieniom ochrony zdrowia 
i promocji zdrowego stylu życia i właściwych nawyków żywieniowych. Były to: 

1) Dwa spotkania edukacyjno-doradcze – 26 uczniów . 
Indywidualne konsultacje z dyplomowanym dietetykiem z firmy Natur House. Dokonywanie 
pomiaru masy ciała, badanie składu ciała: pomiar zawartości tkanki tłuszczowej i płynów 
metabolicznych w organizmie. Omówienie indywidualnych wyników z dietetykiem.  

2) Trzy spotkania informacyjno- edukacyjne – 52 uczniów 
Prelekcja z dyplomowanym dietetykiem nt. „Zasad zdrowego odżywiania – korzyści płynące 
dla prawidłowego rozwoju wynikające ze stosowania zbilansowanej diety”. 

3) Cztery spotkania edukacyjne – 115 uczniów 
Prelekcje z trenerami z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w dniach 
17.03.2017 r. oraz 12.12.2017 r. poświęcone uświadomieniu uczniom, że krew to niejednokrotnie 
jedyny lek, który może ocalić życie drugiego człowieka. Temat spotkania: Moja czysta krew zależy 
ode mnie”. 

4) Sześć zajęć psychoedukacyjnych, w tym: 
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 3 zajęcia psychoedukacyjno-profilaktyczne w ramach zadania publicznego: „Nie poddaj 
się!-przezwyciężysz kryzys”, kształtujące kompetencje odnośnie ochrony własnego zdrowia 
psychicznego – 51 uczniów,  

 3 zajęcia psychoedukacyjne w ramach zadania „Odwaga to rozwaga – zapobieganie 
zakażeniom” we współpracy z Fundacją Wsparcia Psychospołecznego z Łodzi, poświęcone 
ochronie i promocji zdrowia – profilaktyka HIV/AIDS, podwyższenie poziomu wiedzy 
wśród młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia – 66 uczniów. 

5) Jedno spotkanie edukacyjno-profilaktyczne 
W dniu 01.12.2017r. 21 uczniów klasy II Liceum uczestniczyło w spotkaniu edukacyjno-
profilaktycznym „Bądź bezpieczny w dobie HIV/AIDS” prowadzonym przez edukatora/konsultanta 
Krajowego Centrum ds. AIDS. Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy z Państwowym 
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Łodzi. 
 

Zadanie 
II.2.2 Właściwe zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne Powiat, Gminy 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna prowadziła na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego w 2017 roku niżej wymienione zadania mające na celu zabezpieczenie zdrowia 
publicznego mieszkańców terenu powiatu łódzkiego: 

1) Nadzór higieny dzieci i młodzieży, mający na celu zapewnienie właściwych warunków 
sanitarno-higienicznych w placówkach oświatowych i wychowawczych dla dzieci 
i młodzieży,  

W jego ramach przeprowadzono kontrolę stanu sanitarno-technicznego i higienicznego żłobków 
i klubów dziecięcych oraz przedszkoli, punktów przedszkolnych i szkół, łącznie 75 obiektów 
i 7 946 osób; 

2) Nadzór nad warunkami higieny środowiska, obejmujący działania mające na celu właściwe 
zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne oraz strategiczną ocenę oddziaływania 
na środowisko wraz z wydawaniem opinii dotyczących potrzeby, zakresu raportu, warunków 
realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji lub przeprowadzenia ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko, a także uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem 
wymagań higienicznych i sanitarnych oraz uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania 
obiektu budowlanego. 

Adresatami tych działań były zakłady pracy, obiekty wprowadzające do obrotu artykuły spożywcze 
oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. W 2017 roku przeprowadzono 
31 kontroli na terenie powiatu łódzkiego wschodniego; 

3) Nadzór higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku, mający na celu ochronę zdrowia 
i eliminowanie uciążliwości 

Cel ten osiągany jest poprzez kontrolę i nadzór nad warunkami produkcji, magazynowania, obrotu 
i transportu żywności, wyrobów do kontaktu z żywnością i wyrobów mogących mieć wpływ 
na zdrowie ludzi, a także nadzór nad stanem sanitarnym podmiotów prowadzących żywienie 
zbiorowe, placówek handlowych oraz warunkami sanitarnymi imprez organizowanych na terenie 
powiatu. W 2017 roku przeprowadzono łącznie 416 działań; 

4) Nadzór higieny komunalnej, zapewniający bezpieczeństwo sanitarne i epidemiologiczne, 
Działania prowadzone w ramach tego nadzoru obejmują kontrolę jakości wody do spożycia 
oraz wody w kąpieliskach i basenach rekreacyjnych, stanu sanitarnego podmiotów leczniczych, 
obiektów użyteczności publicznej, posesji oraz terenów rekreacyjnych. W 2017 roku 
przeprowadzono łącznie 520 działań; 
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5) Nadzór epidemiologiczny, mający na celu bezpieczeństwo sanitarne i epidemiologiczne 
koncentrujące się na zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych i niezakaźnych, 

Cel ten osiągany jest poprzez nadzór w zakresie zabezpieczenia odpadów stanowiących zagrożenie 
sanitarno-epidemiologiczne oraz nadzór nad realizacją szczepień ochronnych i propagowanie 
szczepień zalecanych, a także kontrole sanitarne i interwencyjne oraz wywiady w podmiotach 
leczniczych i placówkach oświatowych. W 2017 roku przeprowadzono 331 działań, którymi objęto 
2 327 osób; 

6) Nadzór higieny pracy, mający na celu bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne 
w środowisku pracy, 

Cel ten osiągany jest poprzez wzmocnienie ochrony zdrowia pracowników przed oddziaływaniem 
szkodliwych lub uciążliwych czynników występujących w miejscu pracy, prowadzenie 
podstępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób 
zawodowych oraz prowadzenie nadzoru nad podmiotami wprowadzającymi do obrotu preparaty 
chemiczne i biobójcze. W podmiotach gospodarczych prowadzących działalność na terenie powiatu 
przeprowadzono łącznie 52 działania obejmujące 989 osób. 

Wysokość środków finansowych wydatkowanych w 2017 roku na realizację powyższych 
działań zamknęła się kwotą 1 911 299,00 zł. 

 

Zadanie 
II.2.3 

Zabezpieczenie stanu sanitarno-weterynaryjnego zakładów 
produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, środki 
żywienia zwierząt i gospodarstw rolnych utrzymujących zwierzęta 
gospodarskie 

Powiat 

 
24 lipca 2017 roku w Jeziorku w gminie Koluszki odbyły się ćwiczenia z zakresu 

przeciwdziałania zagrożeniom związanym z ptasią grypą. Ich celem było doskonalenie umiejętności 
działania podczas ewentualnego wystąpienia zakażenia ptactwa grypą HPAI, która jest śmiertelną 
chorobą drobiu, zwalczaną z urzędu poprzez likwidację stad, powodującą duże straty ekonomiczne. 

Ćwiczenia zorganizowano przy współudziale Starosty Łódzkiego Wschodniego, 
Powiatowego Lekarza Weterynarii, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, 
Powiatowego i Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego oraz Straży Państwowej Straży 
Pożarnej i Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Były to ćwiczenia praktyczne, w trakcie 
których ćwiczono i omawiano zadania dla poszczególnych służb oraz wzajemną współpracę. 

 
Cel 

operacyjny 
II.3 

Wzmocnienie polityki prorodzinnej  

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

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

natomiast liczba rodzinnych form opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki i wychowania. 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. czterem usamodzielniającym się 

wychowankom, opuszczającym placówki opiekuńczo–wychowawcze pochodzącym z Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego przyznano świadczenie pieniężne z tytułu kontynuacji nauki 
i usamodzielnienia w wysokości 24 477,47 zł oraz dwóm wychowankom, którzy opuścili 
młodzieżowy ośrodek wychowawczy wypłacono świadczenie z tytułu kontynuacji nauki na łączną 
kwotę 1 997,52 zł. 
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Wydatki Powiatu ponoszone za umieszczenie 7 dzieci w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych na terenie innego powiatu pochodzących z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego, wynosiły 373 700,90 zł, przy czym, Powiat otrzymał dochody z gmin pochodzenia 
dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej w wysokości 50 250,09 zł 
oraz dochody z tytułu wpłaty rodzica za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej 
w wysokości 90% wpłaty, tj. kwotę 6 307,20 zł. 

Plan w rozdziale rodziny zastępcze zamknął się kwotą 3 081 590,00 zł, wykonanie wyniosło 
3 078 643,13 zł. W wydatkach ogółem zawarta jest kwota 47 800,00 zł pozyskana w ramach dotacji 
z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację „Resortowego programu – asystent rodziny 
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2017”, wykorzystana w całości na częściową 
refundację wynagrodzeń zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.  

Ogółem na świadczenia na rzecz osób fizycznych będących rodzicami zastępczymi 
oraz dla pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili pieczę zastępczą przeznaczono kwotę 
1 800 337,26 zł.  

W roku 2017, plan dotacji finansowanej z budżetu Państwa na dodatki wychowawcze 
na dzieci do 18 roku życia umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej wyniósł 756 838,00 zł. 
W jego ramach wypłacono dodatki wychowawcze w kwocie 749 838,00 zł oraz pokryto koszty 
obsługi wypłat dodatków, stanowiące 1% planu, tj. 7 265,69 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 19 dzieci pochodzących 
z terenu powiatu łódzkiego wschodniego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 
innych powiatów zostały przekazane w wysokości 301 661,55 zł. Z kolei według stanu na dzień 
31 grudnia 2017 roku na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w rodzinach zastępczych było 
umieszczonych 57 dzieci, za które Powiat otrzymywał dochody w łącznej kwocie 819 859,11 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 300 472,56 zł. 

W Powiecie Łódzkim Wschodnim liczba rodzin zastępczych według stanu na dzień 
31 grudnia 2017 roku wynosiła 98 rodzin.  

W ciągu roku Sądy rodzinne ustanowiły 7 nowych rodzin zastępczych, natomiast 5 rodzin 
zastępczych zostało rozwiązanych: jedna z powodu stanu zdrowia wychowawców, w dwóch 
rodzinach podopieczni osiągnęli pełnoletniość, a w dwóch kolejnych dzieci powróciły do swoich 
rodzin biologicznych. Łącznie w  2017 r. 9 dzieci umieszczono po raz pierwszy w rodzinnej pieczy 
zastępczej. 

Struktura rodzin zastępczych na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiała się następująco: 
 9 rodzin zawodowych; liczba dzieci – 18, w tym 2 pełnoletnich, 
 3 rodzinne domy dziecka; liczba dzieci – 24, w tym 2 pełnoletnich, 
 33 rodziny niezawodowe; liczba dzieci – 40, w tym 7 pełnoletnich, 
 53 rodziny spokrewnione; liczba dzieci – 74, w tym 17 pełnoletnich.  
W ciągu 2017 roku, na wniosek osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze, dwie takie 
rodziny przekształcono w rodzinne domy dziecka. 

Łącznie 98 rodzin zastępczych zapewniało opiekę i wychowanie 156 dzieciom, 
w tym 28 pełnoletnim (ogólnie 99 dzieci pochodzących z terenu powiatu łódzkiego wschodniego 
i 57 przebywających na terenie powiatu). 
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Reasumując, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, 125 dzieci z terenu powiatu 
łódzkiego wschodniego pozostawało w pieczy zastępczej, w tej liczbie 26 umieszczonych było poza 
Powiatem: 19 w rodzinach zastępczych i 7 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

Zadanie 
II.3.2 

Pomoc rodzinom biologicznym, zastępczym i wychowankom 
usamodzielniającym się  

JST, PCPR 
(Powiat,Gminy) 

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

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

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 2017 roku należało:  

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

W roku 2017 propagowana była idea rodzicielstwa zastępczego, której efektem było zwiększone 
zainteresowanie pieczą zastępczą mieszkańców Powiatu. W roku 2017 pozyskano w drodze 
naboru 5 kandydatów (2 małżeństwa i jedną osobę samotną) do pełnienia funkcji rodziny 
niezawodowej.  
Zgodnie z art. 43 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przed skierowaniem 
kandydatów na szkolenie przygotowujące do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, dokonano 
analizy sytuacji rodzinnej, materialnej i osobistej kandydatów weryfikując tym samym 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 2017 przeszkolonych zostało 7 rodzin (11 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 ciągu 
2017 roku przeszkolono jedynie kandydatów na rodziny 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; 
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4) Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń 
mających na celu podnoszenie kwalifikacji z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych rodzin. 

W okresie sprawozdawczym zorganizowano dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych 
4 szkolenia doskonalące, których celem było podniesienie kompetencji wychowawczych 
zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych. Tematyka szkoleń dotyczyła procesu 
usamodzielniania oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Z tej formy wsparcia w sprawowaniu 
opieki nad powierzonymi dziećmi skorzystało mniej rodzin niż w ubiegłych latach; 

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

W roku 2017 jedna rodzina zastępcza zgłosiła potrzebę uzyskania wsparcia ze strony rodziny 
pomocowej z uwagi na zaplanowany zabieg chirurgiczny opiekuna zastępczego. W związku z tym, 
podpisano umowę o powierzenie dziecka pod opiekę rodziny pomocowej. 
W czasie urlopów wypoczynkowych rodziny zastępcze zawodowe zapewniały opiekę 
nad powierzonymi im dziećmi wysyłając je na kolonie, bądź wyjeżdżały razem z podopiecznymi, 
nie zgłaszając tym samym potrzeby tworzenia rodzin pomocowych.  
Nie zostały też formalnie utworzone grupy wsparcia, jednakże wiele rodzin ma ze sobą kontakt 
i wymienia się doświadczeniami. Okazję ku temu stanowią również 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, dwukrotnie 
występowano do sądów z wnioskiem o wgląd w sytuację małoletnich dzieci oraz złożono 
15 wniosków o pozbawienie władzy rodzicielskiej w stosunku do dzieci, które pozostawały 
w pieczy zastępczej. 
Współpraca z sądami dotyczyła także przekazywania sądom informacji o sytuacji dzieci 
przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, określenia zasadności dalszego pobytu w pieczy 
bądź wskazania możliwości powrotu do rodziny biologicznej oraz przygotowywania opinii 
o kandydatach na rodzinę zastępczą (14 rodzin). W roku sprawozdawczym skierowano do sądów 
rodzinnych 285 takich informacji; 251 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 tym zakresie największą rolę pełnić powinni asystenci rodzinni (pracownicy socjalni) w 
gminach. Ośrodki Pomocy Społecznej informowały o trudnej sytuacji rodzin biologicznych, kiedy 
jedyną formą pomocy dla dzieci była konieczność zorganizowania im opieki zastępczej. W takich 
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przypadkach, dzieci trafiały zwykle do pogotowia rodzinnego, a następnie sąd rodzinny wydaje 
postanowienie w sprawie dalszej opieki nad nimi. W roku 2017 tylko 6 rodzin biologicznych 
było zainteresowanych 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 60 rodzin naturalnych. Pozwolenie sądu 
na zabieranie dzieci na weekendy i święta miało 10 rodzin; 
d) poprawy sytuacji szkolnej dzieci. 

W tym zakresie podejmowano współpracę ze szkołami uzyskując informacje o zachowaniu dziecka 
i postępach w nauce, a także wypełnianiu obowiązków opiekuńczo–wychowawczych 
przez rodziców zastępczych. Według opinii dyrektorów bądź pedagogów szkolnych dzieci z rodzin 
zastępczych funkcjonowały w szkołach na przeciętnym poziomie. Występujące trudności w nauce, 
wynikały głównie z zaniedbań środowiskowych, a czasami z deficytów rozwojowych. 
Występowały także problemy wychowawcze. Poza nielicznymi przypadkami współpraca rodzin 
zastępczych i koordynatorów pieczy zastępczej ze szkołami układa się pozytywnie; 
e) wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci i likwidowania zaburzeń zachowania 

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

f) zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, 
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego. 

Rodziny zastępcze miały możliwość korzystania z pomocy prawnej. W 2017 roku z konsultacji 
prawnych skorzystało 8 rodzin sprawujących pieczę zastępczą nad dziećmi;.  
g) prowadzenie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 

zastępczej. 
W roku 2017 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. Łącznie wystawiono 251 opinii (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; 
h) dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. 

W roku 2017 oceniono 5 rodzin zastępczych pod kątem jakości pracy opiekuńczo-wychowawczej 
i predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Wszystkie oceniane rodziny uzyskały 
ocenę pozytywną; 

i) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. 
W roku sprawozdawczym wsparciem psychologiczno-pedagogicznym objętych było 68 rodzin 
zastępczych. Ponadto wydano 9 skierowań na terapię psychologiczną.  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej jest zobowiązany 
przekazywać rodzicom zastępczym diagnozę psychofizyczną dziecka, w tym dziecka 
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ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zalecenie udziału w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych oraz konieczności objęcia dziecka pomocą profilaktyczno – wychowawczą 
lub resocjalizacyjną albo leczeniem i rehabilitacją. Tego typu diagnozy wydano w stosunku 
do 23 dzieci; 

j) zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącemu 
rodzinny dom dziecka poradnictwa, które ma na celu wzmocnienie kompetencji 
i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. 

Wzmacnianiu kompetencji zawodowych i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu służyły 
kontakty pracowników merytorycznych PCPR z rodzinami (odwiedzanie rodzin w domach, 
zapraszanie rodzin z dziećmi do siedziby Centrum). Na szczególną uwagę zasługuje współpraca 
rodzin zastępczych z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej. W 2017 r. opieką koordynatorów 
objęto średniorocznie 104 rodziny zastępcze, po złożeniu przez nie wniosku, o którym mowa 
w art. 77 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  
k) zgłaszanie do ośrodka adopcyjnego informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. 
Do końca 2017 roku zgłoszono do Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi 16 dzieci 
z uregulowaną sytuacją prawną. Do adopcji zakwalifikowane zostało 1 dziecko, natomiast 
1 dziecka nie zakwalifikowano. W stosunku do 6 dzieci postępowanie kwalifikacyjne zostało 
zakończone, wstrzymane lub pozostawione bez kwalifikacji. Postępowanie adopcyjne trwa nadal 
w odniesieniu do 8 dzieci; 

l) koordynowanie planów pracy z rodziną i dzieckiem we współpracy z rodziną zastępczą, 
asystentem rodziny, przygotowywanie sprawozdań dla sądu o sytuacji dziecka 
raz na 6 miesięcy. 

W wyniku dokonywanej oceny sytuacji dziecka ustalane były kierunki pracy z dzieckiem i rodziną. 
Wskazywano obszary, w których konieczna była praca z dzieckiem, aby poprawić jakość jego życia 
np.: wyrównywanie opóźnień szkolnych, poprawa społecznego funkcjonowania, nawiązanie 
kontaktu z rodziną biologiczną, likwidowanie negatywnych emocji, zaburzeń zachowania itp. 
Proponowane działania uzgadniane były z rodziną zastępczą, a w niektórych przypadkach także 
z asystentem rodziny biologicznej dziecka.  
W realizacji zadań rodziny zastępcze były wspierane przez koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej oraz pracownika socjalnego. 
W ciągu całego roku 2017 opieką 9 koordynatorów objęte były 104 rodziny zastępcze, w których 
umieszczonych było 167 dzieci. w zależności od potrzeb koordynatorzy odwiedzali rodziny 
w miejscu zamieszkania, spotykali się w siedzibie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 
w Powiecie, utrzymywali kontakt telefoniczny, a niekiedy e – mailowy. Łącznie w okresie 
sprawozdawczym odnotowano ponad 880 wizyt w domach i innych form kontaktu koordynatorów 
z rodzinami zastępczymi (rozmowy telefoniczne, e – maile, spotkania w siedzibie PCPR). 
Zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej co pół roku 
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informował sądy o sytuacji dzieci umieszczonych 
w rodzinnej pieczy zastępczej. 
Zespół ds. Pieczy Zastępczej spotykał się regularnie, raz w miesiącu, aby dokonać omówienia 
bieżącej sytuacji podopiecznych i ocenić efekty pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 
Ponadto koordynatorzy pełnili dyżury w siedzibie Powiatowego Centrum (pracownicy etatowi 
dyżurowali dwa dni w tygodniu pozostali, przynajmniej 8 godzin w miesiącu). 
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Zadanie 
II.3.3 

Aktywizacja społeczna rodzin, integracja ze środowiskiem 
lokalnym JST, PCPR  

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) 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzieliło pomocy jednemu obywatelowi obcej 

narodowości posiadającemu status repatrianta. Repatriant przebywa obecnie w Polsce, na terenie 
gminy Nowosolna. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Administracji został on 
objęty pomocą finansową w formie zasiłku pieniężnego przeznaczonego na pokrycie kosztów 
przejazdu w kwocie 2 880,80 zł oraz pomoc na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie 
w wysokości 8 707,10 zł. Łączna kwota przyznanej pomocy finansowej wyniosła 11 567,90 zł. 
Na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego osiedlali się cudzoziemcy, posiadający Kartę Polaka. 
W roku 2017 czterem osobom zostały przyznane świadczenia pieniężne wypłacone z rezerwy 
celowej w łącznej kwocie w wysokości 24.000,00 zł. Zarówno odnośne decyzje, jak i środki 
finansowe przyznane były przez Wojewodę, Powiat jedynie przekazuje pomoc pieniężną 
i sporządza sprawozdania. 

 

Zadanie 
II.4.2 

Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych 
zagrożonych patologią  

JST  
(Powiat,Gminy) 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach  realizowała w 2017 roku program: 
profilaktyki niedostosowania społecznego. Działania jednostki zmierzające do jego realizacji 
przyjmowały formy prelekcji, warsztatów i konferencji mających głównie na celu podniesienie 
wiedzy i umiejętności nauczycieli oraz kompetencji wychowawczych rodziców dzieci i młodzieży 
szkolnej obejmujących niżej określoną tematykę: 

1) 2 prelekcje dla nauczycieli mające na celu zapobieganie izolacji dziecka autystycznego 
na tematy: 

 „Funkcjonowanie dziecka autystycznego w przedszkolu”, uczestnikami było 18 nauczycieli, 
 „Praca z dzieckiem autystycznym w szkole ogólnodostępnej”, uczestniczyło 28 nauczycieli, 

Prelekcje te były okazją do poznania sposobów integracji dziecka autystycznego z grupą. Wzięło 
w nich udział łącznie 46 nauczycieli; 

2) 61 zajęć warsztatowych o niżej wymienionej tematyce: 
 „Metody pracy z dzieckiem autystycznym” – warsztaty dla nauczycieli, dające możliwość poznania 

metod pracy z dzieckiem autystycznym, które to metody można wykorzystać w budowaniu 
integracji z rówieśnikami. Wzięło w nich udział 8 nauczycieli; 

 „Wczesna interwencja logopedyczna” – warsztaty dla nauczycieli, pozwalające nabyć wiedzę 
i umiejętności odnoszące się do procedur związanych z wczesną interwencją logopedyczną. 
W zajęciach wzięło udział 9 nauczycieli; 
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 3 zajęcia warsztatowe dla uczniów: „Bullying w szkole” – poznanie procesu przemocy 
rówieśniczej w szkole i sposobów zapobiegania tyranizowaniu słabszych. W efekcie warsztatów 
uczniowie opanowali wiadomości i umiejętności postępowania w sytuacji bullyingu. W zajęciach 
udział wzięło łącznie 49 uczniów; 

 2 zajęcia warsztatowe dla uczniów: „Jak się uczyć” – zapobieganie wykluczeniu z powodów 
edukacyjnych, w efekcie których uczestnicy zajęć opanowali techniki uczenia się i zapamiętywania. 
W warsztatach udział wzięło łącznie 46 uczniów; 

 2 zajęcia warsztatowe dla uczniów: „Oswoić złość” – kształtowanie umiejętności radzenia sobie 
z negatywnymi emocjami, poznanie skutecznych technik odreagowywania emocji. W zajęciach 
uczestniczyło łącznie 25 uczniów; 

 „Sensoryczna podróż” – zajęcia warsztatowe dla uczniów, mające na celu zapobieganie 
wykluczeniu dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej (SI). W efekcie zajęć ich uczestnicy 
poznali zachowania dzieci z zaburzeniami SI i sposoby reagowania na nie. W warsztatach wzięło 
udział 21 uczniów;  

 44 zajęcia integracyjne poświęcone niwelowaniu zachowań agresywnych i rozwijaniu 
umiejętności asertywnych, w efekcie których uczestnicy nabyli umiejętności właściwych zachowań 
i poznali skuteczne techniki odreagowania emocji. W warsztatach uczestniczyło łącznie 
1 074 uczniów; 

 7 zajęć warsztatowych dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego, poświęconych 
planowaniu ścieżki kariery zawodowej i świadomemu podejmowaniu decyzji, jako form profilaktki 
bezrobocia i niepowodzeń związanych z wyborem drogi kształcenia i zawodu. W zajęciach tych 
udział wzięło łącznie 78 uczniów. 

Z zajęć warsztatowych zorganizowanych w 2017 roku przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 
w Koluszkach skorzystało łącznie 1 325 osób, w tym 17 nauczycieli. 

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 2017 
specjaliści udzielili 178 porad podczas spotkań z osobami w kryzysie, spośród których 15% 
skorzystało z pomocy przynajmniej dwukrotnie.  

W myśl Uchwały nr 1473/2017 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 3 sierpnia 
2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało koordynatorem działań ujętych 
w „Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2021”.  

Jedyną formą, którą dotychczas realizowano w ramach zadania przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie było poradnictwo w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej. Celem rozszerzenia 
zakresu dostępnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin, w roku 2017r. PCPR 
wystosowało pismo do prezesów sądów działających na terenie Powiatu z propozycją podjęcia 
współpracy w zakresie kierowania do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym osób 
skazanych, zobowiązanych do odbycia udziału w zajęciach edukacyjnych, będących formą pomocy 
w redukowaniu zachowań agresywnych i kształtowaniu postaw odpowiedzialności za popełniane 
czyny. Kontakt nawiązała pani Kierownik Kuratorów Sądu Rejonowego Łódź – Widzew. 
Planowana jest współpraca ze sprawcami przemocy, którzy w wyrokach mają obowiązek udziału 
w programie korekcyjno – edukacyjnym.   

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach udzieliła w 2017 roku swoim 
klientom podczas 150 konsultacji, w tym informacji na stronie internetowej placówki, porad 
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w zakresie dostępu do informacji o instytucjach świadczących pomoc terapeutyczną 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 2017 roku umieszczonych w nim 
było 57 mieszkanek, z czego 25 przyjętych na „nowych zasadach” (osoby przyjęte do placówki 
po 01.01.2004r., koszt pobytu dofinansowuje gmina), a 32 wg tzw. „starych zasad” (osoby przyjęte 
do placówki przed 01.01.2004r., dotacja wojewody).  

Koszt utrzymania jednej mieszkanki w 2017 roku wynósł  3 208,00 zł.  
Plan finansowy jednostki w roku 2017 wynosił 2 432 323,00 zł. w okresie od stycznia do grudnia 
2017 r. przekazano kwotę 2 432.323,00 zł. Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach 
zamknęły się kwotą 2 431 665,21 zł. (zwrot niewykorzystanych środków Powiatu 657,79 zł.) 
Z dotacji Wojewody na bieżące utrzymanie przekazano kwotę 1.038.294,00 zł, z pozostałych 
natomiast dochodów Powiatu kwotę 1 393 371,21 zł, w tym z dochodów z odpłatności mieszkanek 
kwotę 1.184.947,40 zł, a z pozostałych dochodów Powiatu kwotę 208.423,81 zł.  

Na dzień 31 grudnia 2017 r. placówka spełniała standardy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i posiada wpis stały Wojewody Łódzkiego z dnia 14 marca 2011 r. 
nr PS.III.9013/27/2011.  

2) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze dla osób przewlekle psychicznie chorych 
DPS w Wiśniowej Górze posiada 133 miejsca statutowe. Na dzień 31 grudnia 2017 roku umieszczonych 
było 137 mieszkańców, w tym na nowych zasadach 89 osób, a 48 na tzw. „starych zasadach”.  

Koszt utrzymania jednego mieszkańca w 2017 roku wyniósł 3 127,00 zł.  
Plan finansowy jednostki w roku 2017 wynosił 5 226 131,00 zł. Do Domu Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. przekazano kwotę 5 226 131,00 zł, 
na którą złożyły się kwoty: z dotacji Wojewody 1 413 577,00 zł., z dochodów 3 812 545,60 zł; 
w tym z odpłatności mieszkańców kwotę 3 588 973,54 zł, z pozostałych dochodów Powiatu kwotę 
223 572,06 zł. Wydatki jednostki w 2017 r. wyniosły 5 226 122,60 zł. (zwrot niewykorzystanych 
środków Powiatu 8,40 zł.)  

Na dzień 31 grudnia 2017 r. placówka spełniała standardy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i posiada wpis stały Wojewody Łódzkiego z dnia 10 listopada 2011r. znak: 
PSIII.90.13/23/2010.2011. 

3) Dom Pomocy Społecznej Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach – dla osób   
         w podeszłym wieku wraz z placówką dla przewlekle somatycznie chorych 

Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz Dom Pomocy Społecznej dla osób 
przewlekle somatycznie chorych z chorobą Alzheimera przy Stowarzyszeniu Serc Jezusa i Maryi 
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w Koluszkach przeznaczone są dla 16 osób w podeszłym wieku i 30 osób przewlekle somatycznie 
chorych. W 2017 r. plan dotacji celowej wynosił 11 884,00 zł, którą, wg stanu na dzień 
31 grudnia 2017 roku, przekazano w całości. Kwota dotacji została rozliczona i wykorzystana 
zgodnie z celem przeznaczenia. 

W obu Domach Pomocy Społecznej umieszczonych było 39 mieszkańców, przebywających 
według nowych zasad, natomiast 14 osób przebywało w placówce na podstawie umowy  
cywilno – prawnej: 
 w Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku wg nowych zasad przebywało 5 osób, 

oraz 7 osób na umowie cywilno – prawnej. Koszt utrzymania w 2017 roku wynosił 3 000,00 zł; 
 w placówce przeznaczonej dla osób przewlekle somatycznie chorych wg stanu na koniec 2017 roku 

na nowych zasadach przebywało 20 osób oraz 7 , na podstawie umowy – cywilno prawnej.  
Koszt utrzymania mieszkańca ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 

w 2017 r. wynosił 3 100,00 zł.  
Biorąc pod uwagę, iż w czerwcu 2017 roku zmarła mieszkanka umieszczona wg tzw. „starych 
zasad”, począwszy od miesiąca lipca 2017 roku, Powiat nie przekazuje już dotacji celowej 
ze środków Wojewody. Ponadto, umowa z Domem Pomocy Społecznej Stowarzyszenia Serc 
Jezusa i Maryi w Koluszkach zawarta w wyniku konkursu  na świadczenie usług w formie domu 
pomocy społecznej ogłoszonego w roku 2014 obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 roku, który tym 
samym jest ostatnim rokiem nadzoru Powiatu nad Domem Pomocy Społecznej w Koluszkach. 
Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi, decyzją Wojewody, jest uprawnione do prowadzenia domu 
pomocy społecznej samodzielnie, wobec czego bez żadnych przeszkód prawnych dom będzie 
kontynuował swą działalność.    

Łącznie Powiat z własnych dochodów dofinansował działalność domów w wysokości 
431 995,87 zł.  

W roku 2017 łącznie wpłynęło 59 spraw dotyczących Domów Pomocy Społecznej 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało 
37 decyzji umieszczających: 8 decyzji uchylających z powodu zgonu, 3 decyzje uchylającą 
z powodu rezygnacji, 1 osoba zrezygnowała z umieszczenia przed wydaniem decyzji, 1 komplet 
dokumentów odesłano zgodnie z właściwością, a w przypadku 2 spraw odesłano dokumenty 
z uwagi na niespełnienie kryteriów dotyczących profilu DPS. W przypadku 7 osób, sprawa 
skierowania do placówek jest w trakcie rozpatrywania, a osoby zostały wpisane na listę 
oczekujących na przyjęcie do domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych.  

W związku z waloryzacją świadczeń rentowo - emerytalnych wydano 81 decyzji 
zmieniających odpłatność za pobyt w placówkach dotyczących osób, które zostały przyjęte 
do domów pomocy społecznej według starych zasad.  

4) W powiecie łódzkim wschodnim działa również Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach. 
Uczestnikami Warsztatu było 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 889 200,00 zł, w tym: 
dofinansowanie działalności ze środków PFRON wyniosło 799 800,00 zł, a dofinansowanie 
działalności Warsztatu ze środków Powiatu 89 400,00 zł tj. 10% kosztów rehabilitacji (wykonanie 
wyniosło 889 200,00 zł). 
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r. w Warsztacie funkcjonowały pracownie: 
 metaloplastyczna, 
 gospodarcza z elementami stolarskimi, 
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 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 
  nowoutworzona (wniosek Stowarzyszenia z 09 grudnia 2016 r.) pracownia multimedialno – 

komputerowa z autopromocją wizerunku osób niepełnosprawnych i WTZ. 
W roku 2017 Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach zatrudniał 16 pracowników w ramach 
13,40 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  2017 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. 
 Ponadto, celem realizacji w 2017 roku wyżej zdefiniowanego zadania Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie pozyskiwało środki zewnętrzne: w 2016 roku podpisano umowę 
o dofinansowanie projektu pn.: „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina”, a w 2017 złożony został projekt 
pn.: „Centrum Usług Społecznych „Wisienka”. 
 
I. Projekt „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” 

Od 01 lipca 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Partnerstwie z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuszynie realizuje projekt pt. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina”, 
który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Poddziałania 9.2.1 – „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. Podstawą realizacji projektu jest umowa 
o dofinansowanie zawarta15 listopada 2016 roku  

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 jest 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: 
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 70 dzieci z pieczy zastępczej, 
 54 dzieci biologiczne oraz 33 rodziców biologicznych; 
2) Otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem w zakresie niezbędnym do wsparcia: 
 66 rodziców zastępczych, 
 14 kandydatów na rodziny zastępcze. 

W ramach oferowanego wsparcia w 2017 roku zrealizowano: 
1) Zadanie nr 1 – Usługi psychologiczne. 
 konsultacje w wymiarze 253 h dla uczestników projektu PCPR-u, 
 konsultacje w wymiarze 162 h dla uczestników projektu MOPS w Tuszynie. 

Konsultacje prowadziło Centrum „PROGRES” w Koluszkach. Wykonawca usługi został 
wyłoniony w ramach przetargu. 
W ramach tego zadania Lider projektu z wykazanych oszczędności zapewnił uczestnikom 
konsultacji catering (dwudaniowy obiad wraz z dowozem do miejsca konsultacji). 

2) Zadanie nr 2 – Usługi terapeutyczne. 
 w wymiarze 371 h dla uczestników projektu z PCPR-u, 
 w wymiarze 195 h dla uczestników projektu z MOPS w Tuszynie. 

Konsultacje prowadzi Centrum „PROGRES” w Koluszkach. Wykonawca usługi został wyłoniony 
w ramach przetargu. 

3) Zadanie nr 3 – Szkolenia dla rodzin zawodowych i niezawodowych. 
 Moduł I – Dopalacze, alkohol, uzależnienia, realizowany w 2016 roku, 
 Moduł II – Wsparcie w procesie usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej, 

Ze szkolenia łącznie skorzystało 21 rodzin (21K, 11M), w dwóch terminach w 2017 roku,  
 Moduł III – Komunikacja werbalna, niewerbalna,  

Ze szkolenia skorzystało łącznie 17 rodzin (17K, 12M) w dwóch terminach w 2017 roku, 
 Moduł IV – Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych – realizacja 

według harmonogramu realizacji IV 2018 roku. 
Szkolenia prowadzi Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” 
z Łodzi. 

4) Zadanie nr 4 – Usługi dla rodziców sprawujących pieczę zastępczą: 
 usługi defektologa  

Z prowadzonych konsultacji z defektologiem łącznie skorzystało 50 rodzin na łączną liczbę 118,5 
godziny. Usługi konsultacyjne specjalisty defektologa prowadzi wyłoniony z zapytania w bazie 
konkurencyjności defektolog 

 usługi prawnika. 
Z uwagi na małe zainteresowanie usługami prawnika realizowanymi w ramach projektu, Lider 
projektu postanowił zrezygnować z w/w usług i przenieść koszty na realizację kosztów dowozu 
posiłków dla uczestników projektu w ramach zadania nr 1. Uczestnicy projektu mogą i korzystają 
z usług prawnika w punkcie Interwencji Kryzysowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. 

5) Zadanie nr 5 – Usługi psychologiczno – pedagogiczne dla rodziców biologicznych 
i ich dzieci.  

Z tej formy wsparcia skorzystali uczestnicy projektu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tuszynie, którzy skorzystali łącznie z 949 godzin konsultacji z psychologiem. Konsultacje 
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prowadziło Centrum „PROGRES” w Koluszkach. Wykonawca usługi został wyłoniony w ramach 
ogłoszonego przetargu. 

6) Zadanie nr 6 – Szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych – w ramach  
deinstytucjonalizacji usług opiekuńczych  

Z tej formy wsparcia skorzystało łącznie 7 rodzin (7K, 4M). Szkolenia prowadził Oddział 
Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” z Łodzi. 

7) Zadanie nr 7 – Wsparcie pracownika socjalnego, koordynatora pieczy zstępczej, asystenta 
rodziny; 

 w ramach projektu do realizacji zadania „wsparcie koordynatora pieczy zastępczej” 
zatrudniono 3 koordynatorów, którym w 2017 roku łącznie wypłacono wynagrodzenia 
na kwotę 65 453,16 zł, 

 w ramach realizacji projektu do zadania „wsparcie asystenta rodziny” zatrudniono 
1 asystenta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuszynie, w 2017 roku łącznie 
wpłacono wynagrodzenia na kwotę 32 199,60 zł, 

 w ramach realizacji projektu pracownik socjalny otrzymał dodatek, w 2017 roku wypłacono 
dodatek łącznie na kwotę 11 999,97 zł, 

 w ramach realizacji projektu w 2017 roku wypłacono rodzinom zastępczym świadczenia 
na łączną kwotę 73 100,00 zł, wsparciem zostało objęte 20 rodzin, w tym 34 dzieci (23K, 
11M). Środki te stanowią udział własny w projekcie. 

8) Zadanie nr 8 – Obóz Aflatoun (nazwa innowacyjnego programu dążącego do podniesienia 
kompetencji społecznych oraz kreatywności dzieci i młodzieży w wieku od 6 – 20 lat).  

W dniach 24 czerwca – 2 lipca 2017 roku w Spale został zorganizowany Obóz Aflatoun dla dzieci 
przebywających w pieczy zastępczej oraz dzieci biologicznych zamieszkujących teren powiatu, 
będących uczestnikami projektu. Wzięło w nim udział 40 dzieci i 8 opiekunów.  
Celem obozu była edukacja społeczna pomagająca w odkrywaniu własnego potencjału 
oraz edukacja finansowa i prawna dotycząca praw i obowiązków dzieci. Zakres wsparcia oferował 
wiedzę o planowaniu pracy samodzielnej i zespołowej, uczył samodzielnego decydowania o swoim 
życiu, kształtował umiejętność planowania i adaptacji, a poprzez pokazywanie sposobów i środków 
dotarcia do celu, rozbudzał inicjatywę i kreatywność oraz umiejętność prowadzenia dialogu 
bez przemocy wobec siebie i innych. 

Plan finansowy projektu „Siłą Dziecka-Stabilna Rodzina” ogółem wynosi kwotę 961 950,00 zł, 
w tym dotacja z EFS wynosi 817 620,00 zł a udział własny zamyka się kwotą 144 330,00 zł. 
Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2016 r. i potrwa do 30 czerwca 2018 r. 
Wydatki w okresie od 01.01. – 31.12.2017 r. wyniosły ogółem kwotę 509 583,36 zł., w tym udział 
własny – 73 100,00 zł. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego zamknęły się kwotą 
436 483,36 zł., w tym koszty bezpośrednie – 421 091,11 zł., koszty pośrednie 15 392,25 zł. 
Na płace i pochodne wydatkowana została kwota 214 107,01 zł. Pozostałe wydatki to przede 
wszystkim zakup usług szkoleniowych 205 684,19 zł.  
Limit wydatków w 2017 roku wynosił 545 767,36 zł i został wykorzystany w wysokości 
509 583,36 zł. Natomiast limit zobowiązań ustalony na 2017 rok w wysokości 411 295,06 zł 
wykorzystany został w wysokości 333 055,06 zł. Łącznie wydatki na realizację projektu w latach 
2016 – 2017 wyniosły 587 602,30 zł, co stanowi 61,08% całości projektu. Limit wydatków 
pozostały do wykorzystania w 2018 roku wynosi 374 347,70 zł a pozostały limit zobowiązań 
stanowi kwota 78 240,00 zł. 
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II. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” 

W dniu 13 listopada 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie złożyło 
do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi priorytetowej – Włączenie społeczne, 
Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, „Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” projektu dotyczącego utworzenia Centrum Usług 
Społecznych „WISIENKA”.  

Po uzyskaniu dofinansowania projekt realizowany będzie w partnerstwie z Miejsko – 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koluszkach, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Tuszynie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrespolu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy 
Nowosolna, Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach oraz Stowarzyszeniem Inicjatywy 
Rozsądnych Polaków w Łodzi.  

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach w 2017 roku na terenie powiatu 

łódzkiego wschodniego zorganizowała niżej wymienione wydarzenia, służące propagowaniu 
wspólnych działań lokalnych instytucji i organizacji publicznych i niepublicznych w celu 
diagnozowania problemów oraz wymianie informacji z zakresu rozwiązywania problemów 
indywidualnych i społecznych: 

 6 „Dni bezpłatnych diagnoz logopedycznych” pozwalających na rozpoznanie potrzeb, 
w szczególności wad wymowy zgłaszających się dzieci i objęcie ich pomocą logopedyczną. 
Z bezpłatnych konsultacji skorzystało 38 dzieci; 

 2 „Światowy dzień autyzmu” poświęcone prowadzeniu działań informacyjno-edukacyjnych 
dotyczących autyzmu, mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu 
i przełamanie uprzedzeń osób zdrowych, poprzez dostarczenie wiedzy o funkcjonowaniu 
osób autystycznych. Wzięło w nich udział łącznie 20 osób; 

 10 działań (konferencja, 5 wykładów i 5 warsztatów) pod nazwą „Nastolatek w szkole”, 
przybliżających problemy młodzieży i sposoby ich rozwiązywania, dostarczających wiedzę 
i umiejętności w dziedzinie pracy wychowawczej z nastolatkami. W działaniach tych 
uczestniczyło łącznie 125 osób, a koszt ich zorganizowania wyniósł 3 000 zł. 
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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 2017 roku Liceum współpracowało z Wydziałami Nauk Geograficznych 
oraz Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziałem Chemicznym oraz 
Wydziałem Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. 
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. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach prowadził współpracę z Powiatowym 
Urzędem Pracy Łódź-Wschód 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 Branżowej Szkole I Stopnia (do 31.08.2017 r. ZSZ) 
przygotowującej do wykonywania pracy w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, 
mechanik monter maszyn i urządzeń. Szkoła prowadzi również klasę wielozawodową. 
W  okresie nauki ZSP nr 1 proponował uczniom: 
 bezpłatny kurs prawa jazdy (dla uczniów kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów 

samochodowych i technik pojazdów samochodowych), 
 bezpłatne szkolenia techniczne prowadzone przez przedstawicieli renomowanych firm, m.in.: 

Schaeffler, Dell, Hella, Bosch, CableTech, 
 uprawnienia SEP (dla uczniów kształcących się w zawodzie technik-elektryk), 
 staże i praktyki odbywające się we współpracy z firmami patronackimi, 
 atrakcyjne wycieczki do zakładów pracy, m.in. Fiat, Mercedes, Mahle, Sentech, Schell, 

CityNet,  
 możliwość wykorzystania podczas zajęć nowoczesnego sprzętu, nabycie umiejętności obsługi 

programów komputerowych do projektowania, 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, 

 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. 



 55 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach w swej strukturze posiada 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 współpracowała z następującymi zakładami pracy: „Indel” Brzeziny, Oninen Centrum 
Dystrybucji Teolin, CITYnet oferującej szeroko pojęte usługi związane z internetem,  
Procard Sp. j. z Koluszek prowadzącą roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych 
i elektroenergetycznych oraz z firmami z Podstrefy Koluszki Łódzkiej Strefy Ekonomicznej: 
SuperDrob Zakłady Drobiarsko – Mięsne S.A. O/Łódź, i Logiq Rożko Sp. j. – branża logistyczna. 

 

Zadanie 
III.1.2 Rozwój bazy dydaktycznej szkół Powiat, 

Szkoły 
 
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w 2017 roku zakupiło sprzęt 

i pomoce dydaktyczne za łączną kwotę 41 495,81 zł. Były to: 
 komputery, serwer, programy Office – 36 554,24 zł, 
 materiały dydaktyczne – 2 444,67 zł, 
 laptop – 2 496,90 zł. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach zakupił materiały i pomoce dydaktyczne 

o łącznej wartości wynoszącej 23 518,11 zł, na które złożyły się: 
 materiały i pomoce dydaktyczne –  kwota 22 669,11 zł,  
 sprzęt sportowy – kwota 849,00 zł. 

Dodatkowo, szkoła została doposażona w formie darowizn na łączną wartość w wysokości 
10 068,08 zł w: 

 stanowisko elektryczne (darowizna od firmy AGAT o wartości 5 068,06 zł)  
 ploter z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego o wartości 5 000,00 zł. 
Ponadto, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach przeprowadził naprawy i remonty 
na łączną kwotę 357,99 zł oraz zrealizował zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie kanalizacji 
deszczowej na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach na kwotę 
22 148,26 zł”. 

Łączna kwota kosztów poniesionych przez ZSP nr 1 w Koluszkach w 2017 roku wyniosła 
56 092,44 zł.  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach w 2017 roku poszerzył bazę dydaktyczną 
szkoły dokonując zakupów na łączną kwotę w wysokości 46 866,58 zł, na którą złożyły się niżej 
wymienione wydatki:  

 doposażenie pracowni teleinformatycznej, z której korzysta 75 uczniów (pomoce 
dydaktyczne: mikrofon ze słuchawkami, routery, switch, karty sieciowe, narzędzia 
uderzeniowe, adaptery, karty SILICAN do central telefonicznych, pozostałe drobne pomoce 
dydaktyczne) – kwota 4 700,31 zł; 
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 doposażenie pracowni mechatronicznej, przeznaczonej dla 105 uczniów i nauczycieli 
(pomoce dydaktyczne: czujniki fotoelektryczne odbiciowe, rozszerzenia do sterowników: 
moduł simatic logo, jednostki centralne DELL drobne pomoce dydaktyczne) – kwota 
8 250,05 zł; 

 doposażenie pozostałych pracowni: logistycznej, komputerowej i zaplecza sportowego, 
300 osób korzystających (projektor, z ekranem, drukarka, karty graficzne, projektor i tablica 
interaktywna, książki do biblioteki szkolnej zakupione w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju czytelnictwa, jednostki centralne DELL, sprzęt sportowy: piłki, siatki, rakietki) – 
kwota 33 016,22 zł. 

 
Zadanie 
III.1.3 Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli Powiat, 

Szkoły 

Nauczyciele szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat otrzymali 
w 2017 roku wsparcie na doskonalenie zawodowe w wysokości łącznej 28 519,56 zł. 

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach wykorzystało w 2017 roku 
6 124,70 zł na doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli, które obejmowało: 
 szkolenia, warsztaty, konferencje – kwota 5 758,70 zł; 
 zakup publikacji – kwota 366,00 zł. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach w 2017 roku wykorzystał środki 
przyznane w łącznej kwocie 4 976,35 zł na niżej wymienione zadania:  
 szkolenia, warsztaty, konferencje – kwota 2 291,84 zł; 
 kształcenie (studia uzupełniające i podyplomowe) – kwota 2 250,00 zł; 
 zakup publikacji – kwota 434,51 zł, 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach w 2017 roku przeznaczyło 
na doskonalenie zawodowe nauczycieli łączną kwotę w wysokości 5 009,02 zł 
 szkolenia, kursy, studia podyplomowe – kwota 3 895,92 zł 
 studia podyplomowe – kwota 702,00 zł 
 zakup publikacji – 411,10 zł. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach wydatkował w 2017 roku środki 
finansowe przyznane na rozwój zawodowy nauczycieli w łącznej kwocie 4 921,00 zł, na którą 
złożyło się: 
 szkolenia, warsztaty, konferencje – kwota 1 216,00 zł; 
 kształcenie (studia podyplomowe) – kwota 3 105,00 zł; 
 zakup publikacji – kwota 600,00 zł. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach wykorzystała środki przyznane 
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego w 2017 roku w łącznej kwocie 7 488,49 zł, na którą 
złożyły się niżej wymienione wydatki poniesione na: 
 szkolenia, warsztaty, konferencje – kwota 2 489,61 zł; 
 kształcenie (studia podyplomowe) – 3 700,00 zł 
 zakup publikacji – kwota 1 298,88 zł. 
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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 2017 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: 
1) Zorganizowanie lekcji zawodoznawczych dla gimnazjalistów.  

Od początku lutego do końca kwietnia 2017 r w gimnazjach w Rogowie, Gałkowie, Koluszkach, 
Brzezinach, Makowie, Winnej Górze, Jeżowie i Lipcach Reymontowskich prowadzone były zajęcia 
na temat budowy i funkcjonowania komputera, elektrycznych układów pomiarowych, montażu 
i pomiaru części maszyn oraz aut hybrydowych i elektrycznych. Przybliżyliśmy perspektywy pracy 
w Przedsiębiorstwie AGAT i Kongsberg Automotive..W szkołach tych rozdawany był folder 
reklamujący ZSP nr 1. Lekcje zawodoznawcze objęły ok. 230 gimnazjalistów i 100 rodziców. 

2) Udział uczniów ZSP nr 1 w olimpiadach tematycznych, konkursach: 
 13.01.2017 r. – udział jednego z uczniów Technikum Nr 1 w Koluszkach w Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Statystycznej,  
 marzec 2017 r. udział 12 uczniów w XVIII Olimpiadzie Techniki Samochodowej 
 marzec 2017 r. udział dwóch uczniów w regionalnym etapie Konkursu Wiedzy o prawie 

pracy i BHP,  
 marzec 2017 r. – udział trzech uczniów w gminnym etapie Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 
 maj 2017 r. – udział w plebiscycie o tytuł „Najfajniejszej szkoły ponadgimnazjalnej 

w powiecie łódzkim wschodnim”. Konkurs zorganizowany był przez „Dziennik Łódzki” 
i tygodnik „Kocham Łódź”. ZSP nr 1 w Koluszkach zajęło I miejsce w tym plebiscycie, 

 24.11.2017 r. – udział 20 uczniów w szkolnym etapie ogólnopolskiego konkursu „Poznaj 
swoje prawa”, zorganizowanym przez  Państwową Inspekcję Pracy, 

 27.11.2017 r. – szkolny etap ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez ZUS pod 
hasłem: „ Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Konkurs stanowił 
podsumowanie programu „Lekcje z ZUS” realizowanego na zajęciach z podstaw 
przedsiębiorczości. Wzięło w nim udział 5 uczniów, 

 udział pięćdziesięciu uczniów w programie edukacyjnym zorganizowanym 
przez Państwową Inspekcję Pracy pod nazwą: „Kultura bezpieczeństwa”. 

3) Udział uczniów w spotkaniach i imprezach międzypokoleniowych 
Zorganizowano je we współpracy z Akademią Wieku Dojrzałego – zorganizowanie dwóch spotkań 
międzypokoleniowych, tj.: balu karnawałowego w stylu lat 20-tych (ok. 60 osób) 
oraz międzypokoleniowych wróżb andrzejkowych (ok. 60 osób). Uczniowie szkoły wzięli także 
udział w Koluszkowskich Jesiennych Biegach Przełajowych „Od Przedszkola do Seniora”, 
zorganizowanych 22.09.2017 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach. 

4) Popularyzacja szkolnictwa zawodowego poprzez udział uczniów ZSP nr 1 w wydarzeniach 
organizowanych przez inne instytucje i placówki oświatowe: 

 30.03.2017 r. – udział w Dniach Kariery, zorganizowanych przez gimnazjum w Makowie 
(ok.100 osób), 
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 08.03.2017 r. – wizyta dziesięciu uczennic ZSP Nr 1 w Koluszkach w  Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym. (m.in. salon fryzjerski dla wychowanków S.O.S.W.), 

 15.03.2017 r. – pomoc w przygotowaniu konkursu mitologicznego zorganizowanego 
przez Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Uczennice szkoły czesały i malowały uczestników 
konkursu (6 uczennic i ok.100 uczestników konkursu), 

 03.06.2017 r. – udział pięćdziesięciu uczniów w Paradzie Kapeluszy zorganizowanej 
przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, 

 03.-04.06.2017 r. – zorganizowanie stoiska szkoły podczas Dni Koluszek (ulotki, salon 
fryzjerski, malowanie buziek, ) – ok. 200 osób,  

 10.06.2017 r. – udział w Dniach Rodziny, zorganizowanych przez Szkołę Podstawową 
w Różycy oraz w Festynie Rodzinnym w Przedszkolu Nr 2 w Koluszkach. We współpracy 
z MOK w Koluszkach i zaprzyjaźnionymi placówkami szkoła przygotowała stoisko, 
na którym prezentowała firmy patronackich oraz swoją ofertę edukacyjną. Odwiedzający 
stoisko częstowani byli wyrobami cukierniczymi, a uczennice szkoły malowały dzieciom 
buzie i stworzyły salon fryzjerski. Stoisko odwiedziło ok. 200 osób 

5) Popularyzacja szkolnictwa zawodowego poprzez różnorodne wydarzenia zorganizowane 
przez szkołę. 

 15.09.2017 r. - udział dyrektora, wicedyrektora oraz dziesięciu uczniów ZSP nr 1 
w Koluszkach w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie „Wesela” S. Wyspiańskiego, 
która odbyła się w Miejskiej Bibliotece w Koluszkach, 

 07.06.2017 r.– II Konkurs matematyczny EPSILON pod hasłem „Matematyka 
dla zawodowców, w którym rywalizowało 12 gimnazjalistów, uczniów gimnazjów z gminy 
Koluszki oraz młodzież z gimnazjów w Przecławiu i Galkowie Dużym. 

 11.2017 r. – rozpoczęcie wieloetapowego Turnieju Gier Komputerowych 50 uczniów 
 21.11.2017 r. – zorganizowanie wewnątrzszkolnego konkursu matematycznego pn. „Jeden 

z dziesięciu”. W konkursie wzięło udział 40 uczniów, 
 06.12.2017 r. – Mikołajki - otrzęsiny dla klas pierwszych szkoły. Wzięło w nich udział 

130 uczniów,  
 03.11.2017 r. – wycieczka do Oświęcimia, zwiedzanie między innymi niemieckiego 

nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz – Birkenau. Wycieczka, 
w której wzięło udział 18 uczniów była żywą lekcją historii i języka polskiego.  

Ponadto, ZSP nr 1 współpracował z lokalną prasą, tygodnikiem „Tydzień w Koluszkach”. 
Nauczyciele i uczniowie przesyłali do redakcji tygodnika artykuły o najważniejszych 
wydarzeniach z życia szkoły oraz odniesionych sukcesach.  
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach:  
1) Lekcje otwarte o tematyce zawodowej.  

Zorganizowano 10 lekcji otwartych o tematyce zawodowej (technik mechatronik, teleinformatyk, 
logistyk) dla uczniów klas trzecich Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, Gimnazjum nr 2 w Koluszkach, 
Gimnazjum w Gałkówku oraz Gimnazjum w Jeżowie (łącznie 150 uczniów), 

2) Zajęcia edukacyjno – zawodowe.  
Przeprowadzonoe 6 zajęć edukacyjno – zawodowych kształtujących kompetencje społeczno-
zawodowe takie jak między innymi: samoocena, radzenie sobie ze stresem, aspiracje, 
zainteresowania, moje mocne i słabe strony, podejmowanie decyzji, profil ulubionego stylu uczenia 
się i stawianie sobie celów. Zajęcia prowadzone były dla uczniów klas drugich LO i Technikum. 
(104 osoby); 

3) Artykuły w prasie lokalnej na temat szkoły, jej  współpracy z zakładami pracy 
oraz jej oferty edukacyjnej.  
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Osiągnięcia uczniów, wydarzenia szkolne, ofertę edukacyjną szkoły obejmującą m.in.: współpracę 
z zakładami pracy z ŁSSE, zaprezentowano w 8 artykułach do lokalnych mediów: „Tydzień 
w Koluszkach” oraz na portalu internetowym naszekoluszki.pl. 

4) Organizowanie otwartych wydarzeń na terenie szkoły. 
Wymienione niżej działania, nakierowane głównie na popularyzację szkoły pełniły dodatkowo 
funkcję integracji wspólnoty szkolnej ze społecznością lokalną. Były to: 

 warsztaty profilaktyczne pod nazwą: „Kolejne warsztaty profilaktyczne w ZSP nr 2 
w Koluszkach”, 

 „Pamiętać – to nasz obowiązek”,  
 „Jesteśmy z Wami – obchody Światowego Dnia  Świadomości  Autyzmu w ZSP nr 2”,  
 „Spotkanie wielkanocne dla wychowanków SOSW w Koluszkach”,  
 ogólnopolska akcja „Jak nie czytam jak czytam” i Dzień sportu w ZSP nr 2,  
 udział uczniów ZSP nr 2 w VII konkursie z podstaw mechatroniki „Szkolna Liga 

Mechatroniki”,  
 Apel upamiętniający rocznice wrześniowe w ZSP nr 2,  
 Dzień Edukacji Narodowej w ZSP nr 2,  
 Spotkanie z jesienią dla wychowanków SOSW w Koluszkach,  
 „Niepodległość i wolność to nie cel lecz szansa” – akademia z okazji rocznicy odzyskania 

niepodległości w ZSP nr 2,  
 „Jak wygląda jesień ? – zajęcia czytelniczo – plastyczne o jesieni w Przedszkolu nr 2 

w Koluszkach,  
 „Lekcje z ZUS w ZSP nr 2”,  
 „Wycieczka uczniów ZSP nr 2 na VII Salon Ciekawej Książki w Łodzi”, 
 „Andrzejki i Mikołajki zorganizowane przez uczniów ZSP nr 2 dla wychowanków SOSW 

w Koluszkach”. 
 
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 2017 roku wszystkie szkoły gimnazjalne z terenu Powiatu 
i przeprowadził spotkania z ich przedstawicielami i uczniami, podczas których prezentował 
informacje o Liceum i udostępniał przygotowany przez szkołę i sfinansowany przez sponsorów 
folder informacyjny. Działania te objęły grupę 500 uczniów gimnazjów. Szkoła zorganizowała 
także: 
 Drzwi Otwarte. 
W ramach Drzwi Otwartych w 2017 roku przygotowano dla uczniów gimnazjów lekcje otwarte 
z biologii, chemii, fizyki, języków angielskiego i francuskiego, języka polskiego, geografii 
i historii. W lekcjach otwartych uczestniczyło 140 gimnazjalistów; 
 III edycja School Art Festiwal. 

Impreza zorganizowana w sali gimnastycznej szkoły, dająca młodzieży okazję do posłuchania 
dobrej muzyki, poznania pasji i talentów swoich rówieśników, a przede wszystkim pozwalająca 
atrakcyjnie i pożytecznie spędzić czas, 
 II edycja Okręgowego Konkursu języka angielskiego i niemieckiego.  

Konkurs zorganizowany przez Liceum dla uczniów gimnazjów, do którego zgłosiło się prawie 
200 uczniów ze szkół w Brzezinach, Jeżowie, Koluszkach, Rogowie i Wiśniowej Górze. 
Ostatecznie do konkursu przystąpiło 120 uczniów z języka angielskiego i 45-ciu z języka 
niemieckiego, spośród których do finalnych etapów zakwalifikowało się 39 uczniów, 
w tym 25 z angielskiego i 14 z niemieckiego.  
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach prowadził w 2017 roku następujące 
działania informacyjne: 

 Dni otwartych drzwi skierowane do młodzieży gimnazjalnej z Koluszek i sąsiednich 
miejscowości. 

W dniach 25-28 kwietnia 2017 roku przedstawiono wyposażenie pracowni przedmiotowych 
i specjalizacyjnych, zaprezentowano stanowiska, przyrządy i pomoce dydaktyczne używane 
do realizacji programów szkolnictwa zawodowego oraz wyposażenie Warsztatów Szkolnych. 
Dokonano również prezentacji produktów (ciast, pieczywa) będących dziełem pracy uczniów 
kształcących się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach rzemieślniczych. Młodzież 
gimnazjalna miała możliwość uczestniczenia w zajęciach odbywających się w pomieszczeniach 
na terenie warsztatów szkolnych.  
W ramach, rozpoczętej pod koniec 2016 roku współpracy z firmą Kongsberg Automotive Sp. z o.o. 
w czasie Dni Otwartych i lekcji zawodoznawczych szkoła promowała kształcenie w zawodzie 
technik mechanik oraz klasę objętą patronatem przedsiębiorstwa Agat kształcącą młodzież 
w zawodzie technik elektryk.  
Szkołę obejrzała grupa około 120 uczniów.  

 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 od lutego do końca kwietnia 2017 roku. 
Wzięło w nich udział około 100 rodziców i 230 uczniów odwiedzonych gimnazjów. 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach przeprowadził w 2017 roku 
następujące działania informacyjne: 
 Dni Drzwi Otwartych (200 gimnazjalistów). 

Szkoła dziewięciokrotnie 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 siedemnastokrotnie wyjeżdżali do gimnazjów z ofertą edukacyjną i ulotkami 
promującymi naukę w ZSP nr 2 w Koluszkach. 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 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 2017 roku szkoła przeprowadziła w  sumie 
cztery takie działania.  
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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 2017 roku zorganizował dla swoich 
uczniów liczne szkolenia i uczestniczenie w imprezach związanych z poznawaniem osiągnięć 
w dziedzinach oferowanego przez szkołę kształcenia.  

1) Szkolenia 
 Metody spawania MMA, MIG/MAG i TIG 

W  szkoleniu zorganizowanym 16.02.2017 r. przez właściciela Hurtowni Stali ULAMEX z Zawady 
uczestniczyli uczniowie uczący się w zawodach technik elektryk, technik pojazdów 
samochodowych, mechanik - monter maszyn i urządzeń. W szkoleniu wzięło udział 60 uczniów 

 Zwiedzenie Centrum Edukacyjnego Giganty Mocy w Bełchatowie  
Zwiedzanie Centrum zorganizowano 24.02.2017 r. dla grupy trzynastu uczniów klasy pierwszej 
kształcących się w zawodzie technik elektryk. 
 11 marca 2017 r. – szkolenie z zakresu spawania metali w Hurtowni Stali Ulamex 

w Zawadzie k/Tomaszowa Mazowieckiego – 48 uczniów; 
 10 i 17 października 2017 r. – szkolenie na temat dwumasowego koła zamachowego 

oraz sprzęgła podwójnego do skrzyni dwusprzęgłowej.  
Szkolenie przeprowadził wybitny ekspert w dziedzinie mechaniki samochodowej z firmy Schaeffer. 
Wzięło w nim udział 60 uczniów; 
 7 listopada 2017 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; 

 Szkolenie na temat układów hamulcowych 
Szkolenie poprowadził ekspert z firmy BREMBO będącej światowym producentem układów 
hamulcowych do wszystkich marek samochodów. W szkoleniu uczestniczyło 45 uczniów szkoły. 
Szkolenie miejsce 16.11.2017 r.  

 Wycieczka do firmy JOSAM. 
Firma jest światowym producentem i dostawcą urządzeń do ustawiania geometrii kół, napraw 
powypadkowych samochodów użytkowych. Młodzież miała okazję zobaczyć cały proces 
naprawczo - pomiarowy pojazdu. Wycieczka, w której wzięło udział 17 uczniów odbyła się 
09.11.2017 r. 

 Trzy szkolenia techniczne 
Szkolenia te przeprowadzone przez specjalistów firm współpracujących z ZSP nr 1 odbyły się 
w grudniu 2017 roku. Ich tematyka dotyczyła: 

1. samonastawnych sprzęgieł SAC i TAC (30 uczniów), przeprowadzone przez 
specjalistę z firmy SCHAEFFLER produkującej części zamienne do samochodów 
osobowych i użytkowych, 

2. działania rozrządu (35 uczniów), prowadzone przez pracownika firmy ContiTech, 
3. przyczyn uszkodzeń pojazdów (40 uczniów), omówione przez przedstawiciela firmy 

MAHLE, wiodącego, globalnego partnera rozwoju dla przemysłu motoryzacyjnego 
i branży produkcji silników. 

2) Targi. 
 Targi i Turniej gier komputerowych Intel Extreme Masters w Katowicach. 
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W powyższych imprezach w dniu 3.03.2017 r. uczestniczyła grupa czterdziestu uczniów szkoły. 
 XX Targi Sprzętu fotograficznego, filmowego, audio-video, oraz technologii 

multimedialnych. 
Targi miały miejsce w Hali Expo w Łodzi. 07.04.2017 r. wzięła w nich udział grupa czterdziestu 
uczniów szkoły.  

 Targi Fitness i Sportów Siłowych – Go Active Show 2017. 
Targi odbyły się 21.04.2017 r na terenie centrum wystawienniczego PTAK WARSAW EXPO 
w Nadarzynie pod Warszawą. Uczestniczyło w nich czterdziestu pięciu uczniów szkoły. 

 Targi Beauty Days. 
Targi miały miejsce 19.05.2017 r. w centrum wystawienniczym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie 
pod Warszawą. Wzięło w nich udział 45 osób 

3) Konferencje. 
 Konferencja „Rodzina wobec niepełnosprawności dziecka. Diagnoza, problemy, 

rozwiązania”. 
16.10.2017r. podczas konferencji szkoła gościła uczestników Spotkania Wojewódzkiej Społecznej 
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych 
oraz przedstawicieli powiatów regionu łódzkiego. Na konferencji zaprezentowano szereg działań, 
organizacji i instytucji z terenu województwa łódzkiego zajmujących się dziećmi 
niepełnosprawnymi oraz wspierających rodziców takich dzieci. W konferencji uczestniczyło 
60 osób 

 Międzynarodowa konferencja „Technologie. Wiedza. Kompetencje."  
Konferencja zorganizowana została 23.10.2017 r. przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 
Uniwersytetu Łódzkiego. Wzięło w niej udział 5 uczniów ZSP nr 1. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach prowadził w 2017 roku następujące 
działania: 

1) Wykłady i zajęcia warsztatowe 
W 2017 roku pracownicy Społecznej Akademii Nauk z Bełchatowa przeprowadzili dla uczniów 
klas policyjno-prawnych II LO wykłady i zajęcia warsztatowe poświęcone współczesnym 
zagrożeniom przestępczością oraz metodom wykrywania przestępstw i identyfikacji przestępców 
w szkołach.. Tego typu zajęcia przeprowadzono trzykrotnie i skorzystało z nich łącznie 60 uczniów. 

2) Wycieczki edukacyjne. 
W celu zapoznania uczniów ze specyfiką pracy w danym zawodzie Szkoła we współpracy 
z pracodawcami zorganizowała następujące wyjazdy edukacyjne na targi i do zakładów pracy: 
 Targi Automation w Warszawie – wystawa maszyn i urządzeń z branż mechatronika, 

automatyka i robotyka. Obejrzało ją 30 uczniów zawodu technik mechatronik; 
 Fabryka Konsberg Automotive w Koluszkach – 13 uczniów klas II w zawodzie technik 

mechatronik. 
3) Praktyki zawodowe, zorganizowane w niżej wymienionych firmach celem realizacji procesu 

kształcenia zawodowego przez niżej wymienione firmy: 
 Indel w Brzezinach – 7 ucniów klasy III w zawodzie technik mechatronik 
 Logiq” z Koluszek – 5 uczniów klasy III w zawodzie technik logistyk, 
 Citynet Sp. z o.o. z Brzezin – 5 uczniów klasy III w zawodzie technik teleinformatyk, 
 PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Łodzi – 17 uczniów klasy III w zawodzie technik 

teleinformatyk i mechatronik, 
 Onninen Sp. z o. o. Teolin – 7 uczniów klasy III w zawodzie technik logistyk, 
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 PROCAD Budziewski, Sobociński S.C. Koluszki – 2 uczniów klasy III w zawodzie technik 
teleinformatyk. 

Ponadto, w ramach obopólnej współpracy, wyżej wymienione firmy oraz firma SuperDrob S.A. 
z Łodzi zaprezentowały swoje stoiska podczas Dni Otwartych Drzwi w ZSP nr 2. 
Z przedstawionymi przez firmy ofertami zapoznała się grupa 300 osób złożona z rodziców, 
uczniów, nauczycieli i gimnazjalistów. 

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 i szkoleniowe oraz propagowanie 
nowoczesnych rozwiązań technicznych w szkolnictwie zawodowym podpisał w kwietniu 2017 list 
intencyjny z firmą Kongsberg Automotive Sp. z o.o. Zakład w Koluszkach w zakresie działań 
zmierzających do uatrakcyjnienia oferty kształcenia zawodowego młodzieży ZSP nr 1 
w Koluszkach. 
Współpraca obejmuje między innymi organizację zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, staży 
dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli, realizowanie wspólnych projektów, mających na celu 
doposażenie bazy dydaktycznej szkoły oraz stworzenie systemu stypendialnego 
dla najzdolniejszych uczniów. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach w 2017 roku kontynuował współpracę 
z firmami klas patronackich Technikum, tj. z firmą AGAT S.A., KONGSBERG AUTOMOTIVE, 
zapoczątkowaną w październiku 2016 roku, PROCAD i MAHLE kształcących w zawodach technik 
elektryk, technik mechanik ze specjalnością operator obrabiarek skrawających, technik informatyk i 
technik pojazdów samochodowych oraz z firmami klas patronackich Branżowej Szkoły I Stopia: 
Continenta, Wytwórnią Broni Popiński i firmą Ptak SA. Szkoła współpracowała również z 
Zakładem „Moto-Centrum” w zakresie kształcenia dualnego, polegającego na nauce zawodu 
organizowanej przez pracodawcę oraz kształceniu teoretycznym i ogólnym w systemie szkolnym.  

Ponadto, mając na względzie konieczność popularyzacji kształcenia zawodowego ZSP nr 1 
w Koluszkach współpracował 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. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach prowadził w 2017 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 „Indel” w Brzezinach; 
 Organizacja praktyk zawodowych dla 5 uczniów klasy III L w zawodzie technik logistyk 

stanowiących sposobność do realizacji procesu kształcenia zawodowego przez firmę Centrum 
Logistyczne „Logiq” z Koluszek; 
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 Organizacja praktyk zawodowych dla 5 uczniów klasy III T w zawodzie technik teleinformatyk 
umożliwiająca realizację procesu kształcenia zawodowego przez  firmę „Citynet” Sp. z o.o 
w Brzezinach; 

 Organizacja praktyk zawodowych dla 17 uczniów klasy III T i IIIm w zawodzie technik 
teleinformatyk i technik mechatronik umożliwiająca realizację procesu kształcenia zawodowego 
przez  PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Łodzi; 

 Organizacja praktyk zawodowych dla 7 uczniów klasy III L w zawodzie technik logistyk 
stanowiących sposobność do realizacji procesu kształcenia zawodowego przez firmę „Oninen” Sp. 
z o.o  Teolin; 

 Organizacja praktyk zawodowych dla 2 uczniów klasy III T w zawodzie technik teleinformatyk 
umożliwiająca realizację procesu kształcenia zawodowego przez  firmę „Proca Budziszowski, 
Sobociński „ S.C. w Koluszkach; 

 Prezentacja stoiska firmy „SuperDrob S.A” z Łodzi, „CITYnet.” z Brzezin, „Logiq”, „Kongsberg 
Automotive” i PROCAD z Koluszek, oraz stoiska Zakładu PKP PLK Linii Kolejowych z Łodzi. 

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. 300 osób. 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach w 2017 roku zorganizował dla grup 
liczących od 5 do 7 wychowanków, uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 
wycieczki tematyczne do pracodawców różnych branż oraz warsztaty z pracodawcami. 
Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego odwiedzili w 2017 roku niżej 
wymienione instytucje i zakłady pracy celem przeprowadzenia rozmów z pracownikami, 
przybliżenia uczniom oferowanych przez nie usług bądź produktów i charakteru wykonywanej 
w nich pracy, a także w celach edukacyjnych: 
 Muzeum Regionalne w Brzezinach – wystawa obrazów Jacka Malczewskiego  

oraz „Damina – perła krawców” (łącznie 13 uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej 
do Pracy), 

 Biblioteka Miejska w Koluszkach – wystawa fotograficzna Szczepana Fei „Ukraina, 
Uzbekistan” (5 uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy), 

 Alpinarium i Arboretum w Rogowie (7 uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej 
do Pracy), 

 Gospodarstwo Rybackie w Popniu (6 uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy), 
 Międzynarodowe Targi Leśne w Rogowie (7 uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej 

do Pracy). 
Ponadto, w 2017 roku odbyły się warsztaty florystyczne w kwiaciarni „Klepsydra” pozwalająca 
grupie 7 wychowanków zapoznanie z pracą florysty, zasadami komponowania okolicznościowych 
bukietów i stroików. 
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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 2017 roku przyznał 80 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 własnej 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 2017 roku Urząd realizował szkolenie grupowe w zakresie ABC Małej 
Przedsiębiorczości, w ramach którego przeszkolono 105 osób bezrobotnych zamierzających 
rozpocząć własną działalność gospodarczą. 

Osoba bezrobotna może zostać skierowana na wskazane przez nią szkolenie, jeżeli uzasadni 
celowość tego skierowania. W 2017 roku Urząd przeprowadził szkolenia indywidualne 
o następującej tematyce:  
 Prawo jazdy kat. C, C+E, D,  
 Spawanie w metodach MMA, MAG, TIG,  
 Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne kl. III (wszystkie typy),  
 Operator koparko-ładowarki, ładowarki kl. III,  
 Operator pompy do mieszanki betonowej kl.III,  
 Operator walca drogowego kl. II,  
 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych kl. II,  
 Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie,  
 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,  
 Grafika komputerowa,  
 Programista Back-End,  
 Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym,  
 Kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego,  
 Kadry i płace,  
 Kurs krawiecki I i II stopnia,  
 Kurs kosmetyczny,  
 Zawodowy kurs stylizacji paznokci,  
 Akademia makijażu permanentnego – poziom podstawowy,  
 Manager salonu urody i Spa,  
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 Szkolenie z przedłużania rzęs,  
 Kurs Mobil wizażystka-stylistka, 
 Szkolenie przygotowujące do zawodu kucharza.  

Łącznie według stanu na dzień 31.12.2017 r. ze szkoleń indywidualnych skorzystało 
49 osób bezrobotnych. 

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

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść 
wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje 
KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków 
KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania 
środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku 
na jednego uczestnika. 

W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód zawarł z pracodawcami 8 umów 
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zgodnie z zawartymi umowami przeszkolono 
128 osób. Łącznie na realizację szkoleń w ramach KFS w 2017 r. Urząd dysponował na ten cel  
kwotą 358,5 tys. zł. 

 
Zadanie 
IV.1.3 Program aktywności zawodowej PUP 

Działając na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód realizuje aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu, zmierzające do łagodzenia skutków bezrobocia. Celem programu jest 
podniesienie ogólnego poziomu zatrudnienia i mobilności zawodowej bezrobotnych z terenu 
powiatu łódzkiego wschodniego. Realizowane działania miały na celu aktywizację osób 
bezrobotnych oraz zwiększenie ich szans na uzyskanie pracy. Łącznie w  ramach aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu w 2017 roku zaktywizowano 875 osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w Urzędzie.  

Podział na poszczególne formy zawiera poniższa tabela. 

LP. OSOBY OBJĘTE AKTYWNYMI FORMAMI PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU 

1 Roboty publiczne 132 

2 Prace interwencyjne 11 

3 Staż 265 

4 Szkolenia 154 

5 Bon na zasiedlenie 5 

6 Refundacja wynagrodzeń dla osób bezrobotnych 50+ 14 
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LP. OSOBY OBJĘTE AKTYWNYMI FORMAMI PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU 

7 Prace społecznie użyteczne 18 

8 Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób 
bezrobotnych 80 

9 Refundacja podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów 
wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 44 

10 Studia podyplomowe 3 

11 Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 
PFRON 5 

12 Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej osoby niepełnosprawnej - 
PFRON 1 

13 Finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i 
pracodawcy z krajowego funduszu szkoleniowego 128 

14 Refundacja kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 15 

Na dzień  31.12.2017 roku wydatkowano prawie 95% przyznanych środków na aktywne 
formy przeciwdziałania bezrobociu, na łączną kwotę 7 142,2 tys. zł. Natomiast środki na obsługę 
urzęduj.: opłaty pocztowe, zakupy informatyczne, szkolenia kadr, dodatki do wynagrodzeń, 
itp., wydatkowane zostały w 91% na łączną kwotę 387,6 tys. złotych. 
 

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 

 
W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód nawiązał współpracę z Wydziałem 

Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie przeprowadzenia bezpłatnych 
szkoleń poruszających zagadnienia szeroko rozumianych finansów. Tematyka szkoleń obejmowała 
kwestie związane z ochroną konsumenta na rynku bankowym, zarządzaniem budżetem osobistym, 
optymalizacją wydatków w celu racjonalnego oszczędzania oraz inwestowania. Planowany 
harmonogram szkoleń przewiduje cztery spotkania, które prowadzić będą wykładowcy 
Uniwersytetu Łódzkiego. Dwa spotkania odbyły się w 2017 roku, pozostałe dwa zostały 
zaplanowane na I i II kwartale 2018 r.  

Ponadto, Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód uczestniczył w niżej wymienionych targach 
pracy, konferencjach i szkoleniach: 

1) Opoczyńskie Targi Pracy i Edukacji, 
W dniu 4 kwietnia 2017 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława 
Staszica w Opocznie odbyły się drugie Opoczyńskie Targi Pracy i Edukacji. Współorganizatorami 
drugiej edycji Targów byli: Powiat Opoczyński, Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie oraz Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Opocznie. 
Patronat Honorowy nad targami objął Starosta Opoczyński. W targach brał udział również 
Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód. 
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Podczas Targów swoje propozycje zatrudnieniowe i edukacyjne przedstawiło 62 wystawców 
z terenu powiatu opoczyńskiego, województwa łódzkiego i województw ościennych. Odbyło się 
7 prezentacji multimedialnych, przedstawionych przez: Ceramikę Paradyż sp. z o. o., CAOLIN 
Sp. z o.o., Fundację Instytut Spraw Obywatelskich - INSPRO, Zespół Szkół Zawodowych 
w Żarnowie, Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym, Fundację „Ostoja" im. Siostry 
Klaryski Stanisławy z Opoczna i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Drzewicy.  

Targi licznie odwiedzili mieszkańcy, osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy oraz młodzież 
z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Opoczna i powiatu, poszukująca przyszłych 
kierunków edukacji i przyszłego zawodu. 
Odwiedzający Targi mogli zapoznać się z ofertami firm i instytucji, bezpośrednio porozmawiać z 
pracodawcami, dowiedzieć się o procesie rekrutacji i wymaganiach pracodawców, zostawić swoje 
CV. Łącznie wzięło w nich udział około 170 osób. 

2) Piotrkowskie Targi Pracy i Edukacji. 
Targi, które odbyły się w dnu 25.04.217 r. zorganizowali: Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie, 
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oddział 
w Piotrkowie, piotrkowskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP oraz ZSP nr 4, dbyły się 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Piotrkowie. Wziął w nich również udział Powiatowy 
Urząd Pracy Łódź – Wschód.  

W Targach Pracy i Edukacji wzięło udział 60 wystawców. Pracodawcy, placówki edukacyjne, 
organizacje działające na rzecz lokalnego rynku pracy i edukacji prezentowały swoje oferty 
skierowane zarówno do osób poszukujących zatrudnienia, jak i zainteresowanych ofertą kształcenia 
zawodowego. 

Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży, osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy. Każda z przybyłych osób mogła skorzystać z aktualnych krajowych 
i zagranicznych ofert pracy a także ofert prezentowanych przez instytucje rynku pracy i szkoły 
ponadgimnazjalne. 

3) Szkolenie dla pracodawców w ramach programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP”. 
W dniu w dniu 20.06.2017 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi przeprowadzono  
szkolenie na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy i stanu praworządności w stosunkach 
pracy w małych podmiotach gospodarczych zatrudniających do 20 pracowników. W szkoleniu 
uczestniczyło 34 przedsiębiorców.  

Szkolenie przeprowadzono z udziałem Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód 
oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Podczas spotkania Inspektorzy Państwowej Inspekcji pracy omówili zagadnienia 
„Praworządności w stosunkach pracy oraz aspekty poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy 
w mikro przedsiębiorstwach”, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód wygłosił 
wykład nt. „Instrumenty rynku pracy wspierające działalność mikro przedsiębiorców”, a zajęcia 
zrealizowane przez przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przybliżyły uczestnikom 
szkolenia działania ZUS w ramach programu dla mikro przedsiębiorców. Wystąpienia spotkały się 
z dużym zainteresowaniem uczestników szkolenia. Pracodawcom, biorącym udział w szkoleniu 
umożliwiono indywidualne konsultacje. 

Przeprowadzone szkolenie w ramach programu prewencyjnego w sposób istotny przybliżyło 
instrumenty rynku dostępne dla małych przedsiębiorców prowadzących własną działalność 
gospodarczą. 

4) Konferencja pt.: „Wsparcie przedsiębiorców w rozwiązywaniu problemów biznesowych”. 
Konferencja, zorganizowana została 06.10.2017 roku przez Park Naukowo –Technologiczny 
Brukowa Business Center. W trakcie wydarzenia poruszono tematy dotyczące modeli biznesowych 
na przykładzie znanych marek oraz prowadzono warsztaty z doradztwa zawodowego. Podczas 
spotkania pracownik Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód prowadził wykład o tematyce 
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„Aktywne formy aktywizacji w Urzędzie Pracy. Jak podnosić kwalifikacje, środki na zatrudnienie 
bezrobotnych”. Wydarzenie współorganizowane było ze środków unijnych. 

5) Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego.  
W terminie 27-28 września  2017 r. w Łodzi odbyły się Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju 
Osobistego. Celem targów było zaprezentowanie mieszkańcom Łodzi i regionu kompleksowej 
oferty pracy dostępnej na lokalnym rynku, umożliwienie spotkań z ekspertami oraz stworzenie 
szansy podniesienia kwalifikacji poprzez udział w warsztatach i szkoleniach. 

Podczas wydarzenia szczególny nacisk położono na kształtowanie rozwoju osobistego 
oraz tworzenie forum wymiany poglądów i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego 
zarządzania zasobami ludzkimi. 

Targi skierowane były do osób bezrobotnych jak i wszystkich zainteresowanych podjęciem 
lub zmianą dotychczasowej aktywności zawodowej oraz podniesieniem własnych kwalifikacji.  

Podczas targów swoją ofertę zaprezentowało ponad 80 firm i instytucji, a imprezę odwiedziło 
8 tyś. gości. 

6) Konferencja "Doradztwo edukacyjno – zawodowe w świetle zmian w Ustawie o Systemie 
Oświaty”. 

Konferencję zorganizowała Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi w dniu 
19.10.2017 r. Celem konferencji była analiza wyzwań dla nauczycieli i doradców zawodowych 
w systemie zreformowanej edukacji, wskazanie możliwości wsparcia nauczycieli w doskonaleniu 
ich kompetencji doradczych oraz diagnoza oczekiwań placówek oświatowych wobec systemu 
kształcenia i doskonalenia doradców zawodowych. Analiza ta prowadzić ma zarówno 
do wspierania nauczycieli, doradców zawodowych i pedagogów w procesie szkolnego doradztwa 
edukacyjno – zawodowego, jak i ukazać możliwości rozwoju ich własnej kariery zawodowej. 
Proponowane warsztaty zaprezentowały wybrane, nowatorskie metody planowania kariery. 

Konferencji towarzyszyły Targi Edukacji i Pracy, 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.  
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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 X  Święta Powiatu, miały miejsce w dniu 22 kwietnia 2017 roku, w Borowej 
w gminie Koluszki. Jubileuszowe obchody Święta Powiatu zainaugurowała uroczysta msza 
koncelebrowana w intencji mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego w kościele parafialnym 
w Gałkowie Dużym, w której liczny udział wzięli zaproszeni goście, mieszkańcy Powiatu 
oraz poczty sztandarowe policji i straży pożarnej.  

Jubileuszowe Święto Powiatu zorganizowane zostało we współpracy z Gminą Koluszki, 
dlatego też tradycyjna Biesiada Powiatowa miała miejsce w siedzibie OSP w Borowej. Honory 
gospodarzy Biesiady pełnili Starosta Łódzki Wschodni i Burmistrz Koluszek. Część oficjalną 
prowadziły Wicestarosta i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach. Wśród zaproszonych 
gości byli przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich. Wspaniałą zabawę połączoną 
z prezentacją regionalnych tradycji śpiewaczych, tanecznych i kulinarnych zapewniły zespoły 
artystyczne występujące na scenie oraz panie z sześciu Kół Gospodyń Wiejskich z każdej z gmin 
Powiatu, które przygotowały poczęstunek dla uczestników Biesiady. 

Partnerem Regionalnym X Święta Powiatu było Województwo Łódzkie. Powiat zawarł 
umowy na wykonanie usług promocyjnych z firmami: Agat S.A., Ptak Media S.A. oraz POL-HUN 
M. Bielski Sp.j. na łączną kwotę w wysokości 12 219,51 zł oraz dziesięć umów na łączną kwotę 
w wysokości 6 000,00 zł, których przedmiotem było udostępnienie powierzchni reklamowych 
w Folderze Promocyjnym Powiatu. 

W cykl imprez organizowanych w ramach obchodów X Święta Powiatu w 2017 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 
22 kwietnia 2017 r. w obecności licznie zaproszonych gości uhonorowano: 
 uczniów I LO im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach oraz cztery zespoły  artystyczne 

za przygotowanie występów, które uświetniły obchody Święta Powiatu.  
Łączna kwota nagród wyniosła 895,83 zł; 

 wyróżniających się 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).  
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Łączna kwota nagród wyniosła 968,01 zł.  
Obchody X Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego objęły także: 
 Konkurs Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii. 

20 kwietnia 2017 r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu zmierzyli się w Konkursie Wiedzy o Odnawialnych Źródłach 
Energii. Każdą z czterech szkół reprezentowało trzech uczniów. I etap stanowiło zadanie 
konkursowe polegające na rozwiązaniu testu. W II etapie zadaniem najlepszych reprezentantów 
każdej ze szkół było przekonanie komisji konkursowej do zainwestowania w wybrane odnawialne 
źródło energii. 
Drużynowo zwyciężyło I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach; II miejsce zajęło Liceum 
Ogólnokształcące w Tuszynie, III – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach,  
IV – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. W klasyfikacji indywidualnej lokaty 
zdobyte przez uczniów pokryły się z miejscami, na których uplasowały się ich szkoły.  
Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, a każdy z uczestników otrzymał upominki od Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego 
i Burmistrza Koluszek. 
Wydatek poniesiony przez Powiat w kwocie 590,03 zł. 
 IX Powiatowy Konkurs Zespołów Teatralnych „Złota Maska 2017”. 

W dniach 20 – 22 kwietnia 2017 r. miał miejsce IX Powiatowy Konkurs Zespołów Teatralnych 
„Złota Maska 2017”, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze. 
Na scenie GOK w Wiśniowej Górze w ramach konkursu wystąpiło 11 zespołów teatralnych 
w czterech kategoriach wiekowych, od przedszkolaków do gimnazjalistów. Konkurs objął 
patronatem Starosta Łódzki Wschodni. W ramach patronatu dla uczestników konkursu zakupiono 
nagrody na łączną kwotę w wysokości 1 000,00 zł. 
Wydatek wyniósł 1 000,00 zł. 
 Konkurs „Mistrz Ortografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego”. 

21 kwietnia 2017 r. z dyktandem powiatowym, zorganizowanym w ramach X Święta Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego przez  Miejską Bibliotekę Publiczną w Koluszkach zmierzyło 43 uczniów 
klas IV-VI szkół podstawowych z terenu naszego Powiatu.  
Mistrzem Ortografii Powiatu w 2017 roku została uczennica Szkoły Podstawowej w Bukowcu, 
drugie miejsce zajęła uczennica Szkoły Podstawowej w Tuszynie, a trzecie uczennica Szkoły 
Podstawowej w Rzgowie. Zwycięzcy otrzymali z rąk Starosty Łódzkiego Wschodniego 
pamiątkowe, grawerowane pióra wieczne. Komisja konkursowa przyznała również trzy 
wyróżnienia, które przypadły uczennicom ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach 
oraz uczennicy Szkoły Podstawowej w Będzelinie. Nagrody wyróżnionym uczennicom wręczył 
Burmistrz Koluszek. 
Poniesiono wydatek w łącznej kwocie 536,68 zł. 
 XX Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2017. 

W dniu 6 maja 2017 r., na zakończenie obchodów X Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
w sali widowiskowej Kina Odeon 3D w Koluszkach odbył się XX Przegląd Artystycznego Ruchu 
Seniora zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach. Uczestnicy występowali 
w trzech kategoriach: soliści/duety, kabarety oraz zespoły. Zwycięzcy kategorii soliści/duety 
otrzymali nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu.  
Wydatków dokonano na mocy Uchwały Nr 1299/2017 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 5 kwietnia 2017 r. Wydatek: § 4210 w kwocie 636,40 zł. 

 Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, które 
odbyły się w dniu 8.04.2018 r. w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach. 

Wydatek w kwocie 348,00 zł poniesiono z rozdziału 92695, § 4210. 
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Łączne wydatki poniesione z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na organizację 
X Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz imprez włączonych w te obchody wyniosły 
11 597,66 zł.  
 
Pozostałe działania promocyjne prowadzone przez Powiat Łódzki Wschodni w ramach budżetu 
Powiatu zrealizowanego do 31 grudnia 2017 roku, podano w porządku chronologicznym: 

1) IV Powiatowe Łowy na Lisy. 
W dniach 5 – 11 lutego 2017 r. w obwodach łowieckich na terenie powiatu łódzkiego wschodniego 
odbyły się „V Powiatowe Łowy na Lisy” organizowane przez Okręgową Radę Łowiecką Polskiego 
Związku Łowieckiego w Łodzi. Wydarzenie objął patronatem Starosta Łódzki Wschodni. 
W ramach patronatu zakupiono nagrody dla kół łowieckich biorących udział w Łowach. 
Wydatku dokonano na podstawie Uchwały Nr 120/2017 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 18 stycznia 2017 r. Wydatek z § 4210 w kwocie 400,00 zł. 

2) Impreza integracyjna „Zaczarowany świat”. 
W dniu 22 lutego 2017 r. w Koluszkach odbyła się cykliczna impreza integracyjna „Zaczarowany 
Świat”, zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”. 
Uczestniczyli w niej niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu. Celem spotkania była szeroko 
rozumiana integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. „Zaczarowany Świat” 
objął patronatem Starosta Łódzki Wschodni. Wydatek w kwocie 2 500,00 zł poniesiono na pokrycie 
kosztów wynajmu sali w celu organizacji imprezy. 

3) Okręgowy Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego. 
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach było organizatorem drugiej 
edycji Okręgowego Konkursu Języka Angielskiego i Niemieckiego. Uroczyste zakończenie 
Konkursu miało miejsce w dniu 29 marca 2017 roku w siedzibie organizatora. Konkurs objął 
patronatem Starosta Łódzki Wschodni. W ramach patronatu Starosty ufundowano nagrody 
dla laureatów konkursu. Poniesiono wydatek w kwocie 999,99 zł. 

4) VII Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi. 
W dniu 26 kwietnia 2017 r. odbyły się VII Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi, zorganizowane 
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. Imprezę sportową objął patronatem 
Starosta Łódzki Wschodni. W ramach patronatu zakupiono nagrody dla zdobywców I, II i III 
miejsca. Poniesiono wydatek w kwocie 500,00 zł. 

5) Dycha Justynów – Janówka. 
W dniu 29 kwietnia 2017 r. w Justynowie, na terenie gminy Andrespol odbyła się „9 Dycha 
Justynów – Janówka”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki. 
 Imprezę sportową objął patronatem Starosta Łódzki Wschodni. W ramach patronatu zakupiono 
nagrody dla zawodników uczestniczących w imprezie za zajęcie I, II i III miejsca w biegach dzieci 
w czterech kategoriach dziewcząt i chłopców. Poniesiono wydatek w kwocie 396,00 zł. 

6) Obchody Światowego i Europejskiego Dnia Inwalidy. 
W dniu 6 maja 2017 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. W ramach wspólnej organizacji imprezy Powiat 
pokrył koszty wynajmu sali na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia tego wydarzenia. 
Poniesiono wydatek w kwocie 1 000,00 zł. 

7) Jubileusz Orkiestry Dętej Rzgów. 
W dniu 27 maja 2017 r. w Rzgowie Orkiestra Dęta Rzgów, działająca przy Gminnym Ośrodku 
Kultury obchodziła 110 jubileusz powstania. Z tej okazji zostały zakupione upominki na kwotę 
299,69 zł.  

8) Święto Gminy Nowosolan. 
W dniu 28 maja 2017 r. w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie odbyło się 
Święto Gminy Nowosolna, zorganizowane w celu uczczenia 27 rocznicy powstania samorządów 
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terytorialnych, połączone z obchodami Dnia Matki i Dnia Dziecka. Powiat Łódzki Wschodni 
w ramach współpracy z Gminą Nowosolna w zakresie promowania lokalnej wspólnoty 
samorządowej przeznaczył środki finansowe w wysokości 500,00 zł.  

9) Powitanie Lata 2017. 
W dniu 4 czerwca 2017 r. w Starowej Górze odbyła się impreza pn. „Powitanie Lata 2017” 
zorganizowana przez Gminę Rzgów. Wydarzenie to zorganizowane zostało dla mieszkańców 
Powiatu i gminy Rzgów. W ramach „Powitania Lata” odbyły się  m.in.: Powiatowy Turniej Tenisa 
Ziemnego oraz zawody dla uczestników imprezy. Wydarzenie objął Patronatem Starosta Łódzki 
Wschodni. Decyzją Zarządu Powiatu zakupiono puchary i nagrody rzeczowe dla zwycięzców 
ww. zawodów. Poniesiono wydatek w kwocie 417,90 zł. 

10) Rocznica powstania Zespołu Ludowego „Okaryna”. 
5 czerwca 2017 r. w Justynowie 5-lecie istnienia obchodził Zespół Ludowy „Okaryna”, działający 
pod patronatem Stowarzyszenia Rozwoju Justynowa i Janówki. W związku z promowaniem 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego podczas obchodów 5 rocznicy Zespołu Ludowego „Okaryna” 
zakupione zostały upominki na kwotę 212,50 zł. 

11) VII Pieszy Rajd „Mitomania”. 
W dniach 9 - 10 czerwca 2017 r. odbył się, zorganizowany na terenie Gimnazjum im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Wodzinie Prywatnym, VII Pieszy Rajd „Mitomania”, który objął 
patronatem Starosta Łódzki Wschodni. W Rajdzie brały udział 6 osobowe drużyny uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów. W programie imprezy zaplanowano wiele konkursów, wycieczkę 
do rezerwatów Molenda i Wolbórka, a także wspólne ognisko. W ramach patronatu Starosty 
zwycięzcom Rajdu ufundowano nagrody za kwotę 281,88 zł. 

12) VI Koluszkowski Zlot Motocyklowy. 
W dniu 10 czerwca 2017 r. odbył się, organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach 
VI Koluszkowski Zlot Motocyklowy, który objął patronatem Starosta Łódzki Wschodni. Poprzez 
patronat Starosty Powiat buduje wizerunek jednostki samorządowej, która aktywnie uczestniczy 
w inicjatywach związanych z zaangażowaniem mieszkańców w turystykę motocyklową na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego i poza jego granicami. Poniesiono wydatek w kwocie 1 000,00 zł. 

13) Grand Prix Karate Kyokushin dla dzieci i młodzieży. 
24 czerwca 2017 r. w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wiśniowej Górze miała miejsce 
impreza sportowa pn. „Grand Prix Karate Kyokushin dla dzieci i młodzieży”, organizowana 
przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „Andrespolia”. Wydarzenie objął patronatem Starosta 
Łódzki. Decyzją Zarządu Powiatu zwycięzcom zawodów ufundowano puchary. Poniesiono 
wydatek w kwocie 480,00 zł. 

14) Festyn Rodzinny w Koluszkach połączony z Marszem dla Życia i Rodziny. 
W dniu 25 czerwca 2017 r. w Koluszkach miał miejsce Festyn Rodzinny. W jego ramach odbył się 
IV Marsz dla Życia i Rodziny, zorganizowany przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Koluszkach wraz z działającymi przy niej wspólnotami. Celem imprezy była 
integracja lokalnej wspólnoty samorządowej oraz podkreślenie jej przywiązania do wartości 
rodzinnych i szeroko rozumianego szacunku dla życia ludzkiego. Podczas Festynu i Marszu 
mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego mieli okazję wziąć udział w wielu konkursach 
i atrakcjach. Imprezę objął patronatem Starosta Łódzki Wschodni. W ramach patronatu Starosty 
zakupiono nagrody dla laureatów konkursu plastycznego na kwotę 449,90 zł. 

15) Jubileusz 550-lecia  nadania praw miejskich dla Rzgowa. 
W dniach 25 – 27 sierpnia 2017 r. w Rzgowie miały miejsce się obchody jubileuszu 550 – lecia 
nadania praw miejskich dla Rzgowa. Uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele 
pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie. Po mszy uczestnicy jubileuszu 
zgromadzili się w parku im. Adama Mickiewicza w Rzgowie, gdzie odsłonięto symboliczny tron 
króla Kazimierza Jagiellończyka, któremu Rzgów zawdzięcza nadanie praw miejskich. Odsłonięcia 
dokonali: Honorowy Obywatel Rzgowa, Burmistrz Miasta i przewodniczący Rady Miejskiej 
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w Rzgowie. Dla uczczenia rocznicy na Starym Rynku w Rzgowie ks. Biskup Adam Lepa, Starosta 
Łódzki Wschodni, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, oraz społeczny opiekun Starego 
Rynku, posadzili dąb będący symbolem siły, szlachetności i mądrości. 
W uroczystości udział wzięli także Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz oraz Radni 
Powiatu. 
Obchody jubileuszu kontynuowano w Hali Sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Przedstawiciele miast działających pod szyldem „Cittaslow” oficjalnie poinformowali, że Rzgów 
pozytywnie przeszedł proces certyfikacji i dołączył, jako pierwsze miasto w województwie 
łódzkim, do grona miejscowości w sieci „miast dobrej jakości życia”. 
Drugi dzień obchodów świętowano na Stadionie Miejskim im. Henryka Śmiechowicza, gdzie odbył 
się festyn. Na zakończenie uroczystości, w niedzielę 27 sierpnia 2017 r., na terenie parku 
im. Adama Mickiewicza w Rzgowie mieszkańcy Rzgowa i okolicznych gmin uczestniczyli 
w „Pikniku Rodzinnym”.  
Patronatem honorowym wydarzenia byli Starosta Łódzki Wschodni oraz Marszałek Województwa 
Łódzkiego. Poniesiono wydatek w kwocie 1 289,77 zł. 

16) Udział Powiatu w Dożynkach Wojewódzkich. 
28 sierpnia 2017 r. odbyły się Dożynki Wojewódzkie w Sędziejowicach. Organizatorem 
i gospodarzem Dożynek była Gmina Sędziejowice z powiatu łaskiego. Patronat nad imprezą 
sprawował Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego. 
W uroczystościach uczestniczyła reprezentacja Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Koło Gospodyń 
Wiejskich z Kurowic. 
Stół dożynkowy Koła Gospodyń Wiejskich z Kurowic cieszył się dużym zainteresowaniem wśród 
uczestników Dożynek. Dania przygotowane i zaprezentowane przez przedstawicielki naszego 
Powiatu zdobyły wyróżnienie w konkursie ogłoszonym przez Marszałka Województwa Łódzkiego 
oraz Wójta Gminy Sędziejowice. Poniesiono wydatek w kwocie 1 250,63 zł . 

17) II Turniej Kół Gospodyń Wiejskich „Babska Liga” i Jubileusz 60-Lecia Zespołu Pieśni 
i Tańca „Wiśniowa Góra”. 

21 października 2017 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniowej Górze odbył się II Turniej Kół 
Gospodyń Wiejskich "Babska Liga" oraz Jubileusz 60-lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Wiśniowa 
Góra". Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Starosta Łódzki Wschodni. Na scenie sali 
widowiskowej pojawiły się cztery pokolenia członków zespołu. Widowisko nosiło nazwę 
"Poprawiny". Widzowie mieli okazję zobaczyć i usłyszeć muzykę i stroje z Nowego Sącza, 
Podegrodzia, Rzeszowa oraz Łowicza. 
Po występach wszyscy mieli możliwość skosztowania potraw przygotowanych przez 8 Kół 
Gospodyń Wiejskich z Gminy Andrespol, Nowosolna i Rokiciny. Wcześniej Jury wybrało dwie 
potrawy, które zostały nagrodzone pucharem. Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Andrespol 
powędrował do KGW z Rokicin, zaś Puchar Wójta Gminy Andrespol do KGW z Byszew – Gmina 
Nowosolna. Tegoroczna potrawa konkursowa musiała być przygotowana  z ziemniaka. Całość 
zakończyła się wspólnymi tańcami. Poniesiono wydatek z § 4300 w kwocie 900,00 zł. 

18) XXII Koluszkowski Przegląd Piosenki 2017. 
24 października 2017 r. w miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach odbył się „XXII Koluszkowski 
Przegląd Piosenki 2017”, objęty patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego. W przeglądzie 
udział wzięło ponad 100  uczestników, którzy prezentowali swoje umiejętności wokalne 
w 4 kategoriach wiekowych od dzieci w wieku szkolnym, młodzieży gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej po osoby do 22. roku życia. Zmagania młodych wokalistów oceniało jury 
pod kątem interpretacji tekstu, warunków głosowych, doboru repertuaru i wyrazu artystycznego. 
Nagrody, ufundowane przez Gminę Koluszki i Starostwo Powiatowe w Łodzi zostały wręczone 
laureatom konkursu przez Jury, Burmistrza Koluszek, Zastępcę Burmistrza Koluszek, 
oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Wydatek poniesiony z budżetu 
Powiatu wyniósł 660,14 zł. 
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19) Mixer Regionalny Łódzkie 2017. 

Powiat Łódzki Wschodni promował się na Mixerze Regionalnym Łódzkie 2017 w sobotę 
2 września w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Stefanów-
Wandalin-Giemzów z dużym zaangażowaniem prezentowały dziedzictwo kulturowe, kulinaria 
oraz walory rekreacyjne naszego Powiatu. 
Na stoisku można było degustować tradycyjne dania podłódzkiego regionu: zalewajkę, roladę 
ziemniaczaną, chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym, a oprócz tego całą paletę tradycyjnych ciast. 
Wicestarosta Łódzki Wschodni, Ewa Gładysz w wywiadzie udzielonym stacji TVP 3 Łódź 
promowała nasz powiat, podkreślając walory przyrodnicze, ciekawą architekturę oraz bogatą 
działalność Kół Gospodyń Wiejskich w kultywowaniu tradycji. O bogactwie smaków, szczególnie 
rolady ziemniaczanej, opowiedziała przewodnicząca KGW Anna Karp. Poniesiono wydatek 
w kwocie 1 231,90 zł.  

20) XII Wieczór Gór i Przygody. 
XII Wieczór Gór i Przygody zorganizował samorząd uczniów I Liceum Ogólnokształcącego 
w Koluszkach w dniu 8 grudnia 2017 roku pod patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego. 
Podczas spotkania, które odbyło się w sali gimnastycznej I LO w Koluszkach, zaproszeni goście 
opowiadali o swoich wyprawach. 
Wydatek poniesiono w kwocie 495,10 zł. 

W ramach promocji Powiatu przedstawiciele władz powiatowych uczestniczyli w wielu 
wydarzeniach ważnych dla lokalnej społeczności: uroczystościach państwowych, jubileuszach itp., 
oraz Powiat wspierał liczne wydarzenia ważne dla instytucji z terenu powiatu, na które w 2017 roku 
wydatkowano łącznie kwotę 5 114,60 zł. 
Ponadto, w 2017 roku zakupione zostały materiały promocyjne Powiatu na 2018 rok 
za kwotę14 889,03 zł. 

Zadanie 
V.1.2 Prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej 

JST 
(Powiat, 
Gminy) 

Polityka informacyjna prowadzona przez Powiat Łódzki Wschodni w 2017 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 za pomocą linku możliwy jest bezpośredni dostęp ze strony internetowej 
Powiatu.  

Ponadto, Wicestarosta udzieliła wywiadu stacji TVP Łódź podkreślając w nim walory 
turystyczno-rekreacyjne, przyrodnicze, architektoniczne i bogatą działalność kół gospodyń 
wiejskich w kultywowaniu lokalnych tradycji Powiatu. 

Dodatkowo, relacje z najważniejszych wydarzeń na terenie Powiatu zamieszczone były 
w Tygodniku Gminy Koluszki „Tydzień w Koluszkach” i miesięczniku Gminy Andrespol 
„W Centrum Polski”. 
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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 oraz udzielając patronatu rajdom turystyczno-
rekreacyjnym prowadzącym przez atrakcyjne szlaki rezerwatów przyrody położonych na terenie 
powiatu. W 2017 roku były to: VII Pieszy Rajd „Mitomania”, adresowany do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów w daniach 9-10 czerwca 2017 r. na terenie gminy Tuszyn oraz, 
zorganizowany z Powiatowym Zrzeszeniem LZS Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Jesienny Rajd 
Pieszy dla mieszkańców Powiatu, który odbył się 14 października 2017 roku na terenie gminy 
Koluszki i Rzgów.  

Ponadto Powiat eksponował walory przyrodnicze swojego terenu w formie zdjęć dużego 
formatu, umieszczonych na stoisku prezentującym podczas Mixera Regionalnego Łódzkie 2017 
tradycyjne kulinaria Powiatu.  
 
Zadanie 

V.1.4 
Opracowanie identyfikacji wizualnej Powiatu stanowiącej element 
budowy marki Powiatu Powiat 

Powiat stosuje ujednoliconą identyfikację wizualną obecną w mediach, publikacjach 
i materiałach promocyjnych na mocy Uchwały nr XXV/305/2016 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego oraz zasad jego wykorzystania podjętej 28 lipca 2016 r. Logo Powiatu 
wykorzystywane jest również na zewnętrznych i wewnętrznych tablicach i tabliczkach 
informacyjnych oraz wizytówkach 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 2017 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 Rzgów obchodów Dożynek Powiatowo-
Gminnych 2017. Odbyły się one w sołectwie Guzew – Babichy, w niedzielę 3 września. Obchody 
dożynkowe zainaugurowała uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Rzgowie. Po mszy orszak dożynkowy wyruszył do Guzewa.  
Gospodarzami Dożynek byli Starosta Łódzki Wschodni wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu 
oraz Burmistrzem Rzgowa, Przewodniczącym Rady Miejskiej Rzgowa. Starosta oraz Burmistrz 
otrzymali od Starostów Dożynek okazałe chleby dożynkowe. Na uroczystości obecni byli również 
członkowie Zarządu Powiatu z Wicestarostą, Radni Rady Powiatu, a także Radni Rady Miejskiej 
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w Rzgowie. Wojewódzkie władze samorządowe reprezentował Przewodniczący Sejmiku 
Wojewódzkiego, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego oraz Członek Zarządu Województwa 
Łódzkiego. 

Po części oficjalnej panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz przedstawiciele Gminnego 
Ośrodka Kultury w Rzgowie wręczyli tradycyjne wieńce dożynkowe, wystąpiły zespoły 
artystyczne: Zespół Śpiewaczy „Gałkowianie” oraz Zespół Pieśni i Tańca Rzgowianie.  

Na współorganizację Dożynek Powiatowo-Gminnych dokonano wydatku w kwocie 
6 350,00 zł. 

2) Otwarte Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w biegach narciarskich 
12 lutego 2017r. w Kurowicach (gmina Brójce) odbyły się Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w biegach narciarskich, organizowane przez Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe 
Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego” przy wsparciu organizacyjnym Gminnego 
Klubu Sportowego „Miazga” Brójce. W imprezie udział wzięli mieszkańcy powiatu łódzkiego 
wschodniego oraz ościennych powiatów. 

Na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu Powiatu łączną kwotę w wysokości 
966,75 zł. 

3) X Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza 
Turniej odbył się 18 marca 2017r. w siedzibie Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach, 
na terenie gminy Nowosolna. Współorganizatorami imprezy byli: Powiat Łódzki Wschodni 
i Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego” 
przy wsparciu organizacyjnym 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.  

Na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu Powiatu łączną kwotę w wysokości 
2 000,00 zł. 

4) Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn 
W dniu 8 kwietnia 2017 r. w Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach, w ramach 
obchodów X Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego, odbyły się Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn. Współorganizatorami imprezy byli: Powiat 
Łódzki Wschodni i Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego” przy wsparciu organizacyjnym Gminy Koluszki. W imprezie udział wzięli 
mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego. 

Na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu Powiatu łączną kwotę w wysokości 
1 792,62 zł. 

5) Impreza Sportowo – Rekreacyjna „Dzień Dziecka” na Krytej Pływalni Oceanik w Tuszynie. 
Impreza, organizowana przez Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie, odbyła się 
28 maja 2017 r. Wzięły w niej udział dzieci i młodzież z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 
Wydarzenie to zostało objęte patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego. 

Na realizację powyższego zadania wydatkowano z budżetu Powiatu łączną kwotę w wysokości 
573,63 zł, z czego na zakup dyplomów i medali dla uczestników za zajęcie I, II i III miejsca 
wydatkowano kwotę w wysokości 274,00 zł, a na zakup artykułów sportowych przeznaczonych 
na nagrody dla uczestników za zajęcie I, II i III miejsca wydatkowano kwotę w wysokości 
299,63 zł. 

6) Powiatowy Turniej Szóstek Piłkarskich (dla uczniów szkół podstawowych) 
Turniej odbył się na Boisku Orlik przy Zespole Szkół w Kurowicach 16 czerwca 2017 r. 
Współorganizatorami imprezy byli: Powiat Łódzki Wschodni oraz Gminny Ludowy Klub 
Sportowy „Miazga” Brójce.  

Na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu Powiatu łączną kwotę w wysokości 
1 591,91 zł. 
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7) Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet 
i mężczyzn 

W dniu 15 lipca 2017 r. na boisku Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy w Justynowie (gmina 
Andrespol) odbyły się Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej 
kobiet i mężczyzn. Współorganizatorami imprezy byli: Powiat Łódzki Wschodni oraz Powiatowe 
Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego”. 

Na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu Powiatu łączną kwotę w wysokości 
769,44 zł. 

8) Jesienny Rajd Pieszy dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego 
Jesienny Rajd Pieszy dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego odbył się w dniu 
14 października 2017 r. na terenie gminy Koluszki. Współorganizatorami imprezy byli: Powiat 
Łódzki Wschodni oraz Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego”. 

Na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu Powiatu łączną kwotę w wysokości 
1 289,46zł. 

9) Andrzejkowy Turniej w Piłce Siatkowej – Rzgów 2017 
W dniu 26 listopada 2017r. w Hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji 
w Rzgowie odbył się Andrzejkowy Turniej w Piłce Siatkowej – Rzgów 2017. Współorganizatorami 
imprezy byli Powiat Łódzki Wschodni oraz Gmina Rzgów za pośrednictwem Gminnego Ośrodka 
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie. 

Na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu Powiatu łączną kwotę w wysokości 
941,48 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 X Święta Powiatu. W 2017 roku, po raz trzeci 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 Brójec, Borowej, Justynowa, Nowosolnej, Starowej 
Góry i Żeromina przynosząc mieszkańcom oraz zaproszonym gościom różnorodność i bogactwo 
smaków tradycyjnych potraw. Wspólne biesiadowanie podkreślało dziedzictwo kulturowe 
i historyczne naszego regionu.  

Ponadto, władze Powiatu podkreślały znaczenie działalności lokalnych artystów 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 możliwości 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 w 2017 roku na bieżąco uaktualniano i ulepszano stronę Biuletynu 
Informacji Publicznej, tworząc ją bardziej przyjazną użytkownikowi, umożliwiającą korzystanie 
z publikatora poprzez urządzenia mobilne oraz spełniającą standardy WCAG. 

 
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 2017 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.  

Ponadto, prowadzono i zakończono prace nad nową stroną internetową 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 2017 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: 
 Laboratorium Funduszy Europejskich 2014 – 2020. 

Cykl spotkań edukacyjnych dla przedsiębiorców zorganizowanych przez Krajową Izbę 
Gospodarczą w ramach realizacji II edycji projektu. Celem spotkań było przekazanie i pogłębienie 
wiedzy dotyczącej skorzystania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 między innymi 
poprzez wskazanie obszarów wsparcia właściwych dla przedsiębiorców, zgodnych z katalogiem 
programów operacyjnych wchodzących w skład oferty Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020 
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oraz wskazanie ogólnych zasad dotyczących poziomów dofinansowania, limitów, przepisów 
dotyczących pomocy de minimis oraz innych rodzajów pomocy. 
 Fundusze na start Twojej Firmy. 

Spotkanie, skierowane do mieszkańców województwa łódzkiego, którego celem było przekazanie 
informacji dotyczących programów oraz projektów, w ramach których można pozyskać środki 
finansowe na założenie działalności gospodarczej, a także zasady przyznawania dotacji, terminy 
rekrutacji itp. 

 Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich. 
Spotkanie zorganizowane było we współpracy m.in. z: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, 
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, PFR Ventures, 
Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego i Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii 
Europejskiej. W trakcie spotkania można było pozyskać nie tylko informacje z zakresu wsparcia 
na rozwój firmy w ramach Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych inwestycji na każdym 
etapie rozwoju firmy: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie 
do wdrożenia, inwestycje produktowe, na działaniach powdrożeniowych kończąc, ale także uzyskać 
indywidualne konsultacje od ekspertów z instytucji, które wdrażają Fundusze Europejskie. 

 Fundusze Europejskie na rozwój Twojej działalności gospodarczej. 
Cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych, organizowanych przez sieć Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich, których celem była prezentacja możliwości pozyskania środków 
zewnętrznych na rozwój firm oraz procedur ich pozyskiwania. 
 

Cel 
operacyjny 

VI.3 
Wspieranie rozwoju i  działalności organizacji pozarządowych  

Zadanie 
VI.3.1 Pomoc w realizacji działań statutowych organizacji pozarządowych Powiat 

W 2017 roku Powiat Łódzki Wschodni udzielał organizacjom pozarządowym wsparcia 
przede wszystkim w związku ze współorganizacją lub sprawowaniem patronatu przez organy 
Powiatu nad imprezami o charakterze sportowym i sportowo – rekreacyjnym. Na bieżąco była 
również aktualizowana witryna internetowa Starostwa, na której w zakładce dotyczącej organizacji 
pozarządowych zamieszczano ważne dla organizacji pozarządowych informacje, w tym ogłoszenia 
o prowadzonych konkursach, naborach wniosków, szkoleniach, konferencjach itp. 

 
Zadanie 
VI.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 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 Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego nr XXIX/366/2017 z dnia 24 listopada 2016 roku.  
Zgodnie z tym dokumentem w 2016 roku współpraca odbywała się w następujących formach: 

1) kontynuacja 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 oraz dla osób przewlekle 
somatycznie chorych. W 2017 roku Powiat nie poniósł na ten cel żadnych wydatków; 

2) zlecenia realizacji zadania publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
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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 2017 roku Powiat na realizację tego zadania przekazał dotację celową 
w wysokości 80 400,00 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 2017 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.
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PODSUMOWANIE 
 

Na podstawie informacji oraz danych otrzymanych od  poszczególnych Wydziałów 
Starostwa Powiatowego w Łodzi, Powiatowych  jednostek organizacyjnych, służb i straży 
dotyczących zadań zrealizowanych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w  2017 roku, 
w niniejszym opracowaniu 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,  
 zapobieganie bezrobociu i wspieranie aktywności zawodowej.  

W 2017 roku podjęto również szereg działań promocyjnych w  kierunku kreowania 
pozytywnego wizerunku Powiatu Łódzkiego Wschodniego. We współpracy z wieloma 
organizacjami i grupami lokalnej społeczności aktywnie realizowano cele związane 
z umacnianiem tożsamości mieszkańców Powiatu oraz rozwojem turystyki, rekreacji i sportu. 
 


