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1. Wstęp 

Zgodnie z zapisem punktu 6.3 „Ewaluacja” 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., dokonuje się w czwartym kwartale 2022 
roku ewaluacji ex-post.  

Ewaluacja ex post to badanie podsumowujące efekty działań podejmowanych w latach 
2015 – 2022 w ramach realizacji celów strategicznych, operacyjnych zapisanych w Strategii 
Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Celem ewaluacji ex post jest wskazanie efektu 
i rezultatów, a ponadto wyciągniecie wniosków i sformułowanie rekomendacji dla przyszłych 
dokumentów strategicznych opracowywanych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.   

 „Strategia Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015-2022”  
jest jednym z narzędzi wyznaczających cele i zadania ważne dla rozwoju Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, które zostały sformułowane w sposób ogólny tak, aby można było je realizować 
nawet w przypadku wystąpienia zmian w stanie faktycznym czy prawnym. 

Niniejszy ewaluacja ex-post obejmuje lata 2015 – 2022 i została sporządzona w oparciu 
o materiały źródłowe opracowane i przekazane przez Kierowników komórek organizacyjnych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz Dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych,  
a także Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego i Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach. 
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2. Informacja o Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 
lata 2015-2022 
 

Strategia Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022 jest 
dokumentem, który określa długookresowy plan działania, generalny kierunek rozwoju 
powiatu oraz cele, których realizacja jest niezbędna dla osiągnięcia przyjętych założeń. Zapisy 
Strategii były podstawą do prowadzenia przez Powiat działań inwestycyjnych, edukacyjnych, 
społecznych i gospodarczych. 

Strategia nakreśliła wizję rozwoju powiatu: 

Powiat Łódzki Wschodni wykorzystujący położenie terytorialne walory przyrodniczo-
krajobrazowe, konkurencyjny w sferze społeczno-gospodarczej na zasadach partnerstwa 
lokalnych samorządów, wyróżniających się wzrastającym poziomem życia mieszkańców.  
 
 Osiągnięcie tak określonego stanu docelowego – wizji, było możliwe dzięki realizacji 
misji Powiatu, która została ujęta w podsumowywanym dokumencie:  
 
Samorząd Powiatowy inicjatorem i koordynatorem działa n służących zrównoważonemu 
rozwojowi całego Powiatu w partnerstwie z Gminami wchodzącymi w jego skład.  
 

W celu realizacji wizji i misji Powiatu zostały określone cele strategiczne służące 
osiągnięciu celów operacyjnych i zadań.  
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3. Informacja o Powiecie Łódzkim Wschodnim 
 

Powiat jest zlokalizowany w centralnej Polsce w województwie łódzkim na południowy 
wschód od stolicy województwa - Miasta Łodzi. Administracyjnie powiat jest jednym  
z 21 powiatów województwa łódzkiego (24, wliczając 3 miasta na prawach powiatu).  
Graniczy z następującymi powiatami: 

 w kierunku zachodnim: z łódzkim grodzkim, pabianickim i zgierskim,  

 w kierunku południowo-wschodnim: z tomaszowskim i piotrkowskim,  

 w kierunku północno-wschodnim: z brzezińskim. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Powiat Łódzki Wschodni 
 

Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego z terytorialnym podziałem na gminy – opracowanie własne  
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Ogólna liczba ludności w Powiecie Łódzkim Wschodnim wynosi 74 203 mieszkańców  
(stan na dzień 19 grudnia 2022 roku). 
 
Tabela nr 1. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym  

 

L.p. Wyszczególnienie 
Powierzchnia 

(km2) 

Ludność wg stanu na dzień:  

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 19/12/2022 

1 2 3 4 5 6 7 

I. 
Gminy miejsko – 

wiejskie 
351 46 218 46 755 46 771 46 820 

1. 
Koluszki 
 
w tym: miasto 
obszar wiejski 

155 23 368 23 081 23 048 22 984 

11 
144 

12 928 
10 440 

12 403 
10 678 

12 318 
10 730 

 
12 230 
10 754 

2. 
Rzgów 
 
w tym: miasto 
obszar wiejski 

66 10 459 10 991 11 086 11 154 

17 
49 

3 371 
7 088 

3 450 
7 541 

3 445 
7 641 

3 449 
7 705 

3. 
Tuszyn 
 
w tym: miasto 
obszar wiejski 

130 12 391 12 683 12 637 12 682 

23 
107 

 7 255 
5 136 

7 225 
5 458 

7 179 
5 458 

7 158 
5 524 

II. Gminy wiejskie 149 25 961 26 933 27 220 27 383 

1. Andrespol 25 14 205 14 391 14 539 14 581 

2. Brójce 70 6 672 7 103 7 148 7 209 

3. Nowosolna 54 5 084 5 439 5 533 5 593 

 Razem miasta 51 23 554 23 078 22 942 22 837 

 Razem wsie 449 48 625 50 610 51 049 27 383 

 

Ogółem Powiat 

Łódzki 

Wschodni 

500 72 179 73 688 73 991 74 203 

 

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych (www.bdl.stat.gov.pl), Baza Demografia (www.demografia.stat.gov.pl) 
– stan na 19.12.2022 roku  
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ZMIANA LICZBY MIESZKAŃCÓW 

Wykres nr 1.  Liczba mieszkańców w powiecie łódzkim wschodnim wg płci w latach 2015-2022* (źródło: dane 
Banku Danych Lokalnych GUS, 2022 r.) 

 

PRZYROST NATURALNY 

Wykres nr 2. Przyrost naturalny odnotowany w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2015-2021* (źródło: dane 
Banku Danych Lokalnych GUS, 2022 r.) 
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BILANS MIGRACJI 

Wykres nr 3. Bilans migracji międzypowiatowych w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2015-2021*  
(źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2022 r.) 

 

 

STRUKTURA WIEKOWA 

Wykres nr 4. Struktura ekonomicznych grup wieku w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2015-2021 [%]* 
(źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2022 r.) 
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BEZROBOCIE 

Wykres nr 5. Osoby bezrobotne w powiecie łódzkim wschodnim wg płci w latach 2015-2021 (źródło: dane Banku 
Danych Lokalnych GUS, 2022 r.) 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Wykres nr 6. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego w latach 2015 - 2021 (źródło: dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2022 r.) 
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SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

Wykres nr 7 Charakterystyka sieci wodociągowej w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2015 - 2021 (źródło: 
dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2022 r.) 

 

 

 

Wykres nr 8. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2015 - 2021 (źródło: 
dane Banku Danych Lokalnych GUS, 2022 r.) 
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SIEĆ GAZOWA 

Wykres nr 9. Charakterystyka sieci gazowej w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2015 - 2021 (źródło: dane 
Banku Danych Lokalnych GUS, 2022 r.) 
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4. Analiza SWOT – ocena z perspektywy czasu 
 

Nazwa SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: 
 

a. Strengths (mocne strony) 

b. Weaknesses (słabe strony) 

c. Opportunities (szanse w otoczeniu) 

d. Threats (zagrożenia w otoczeniu) 
 
 
 

Analiza SWOT jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron 
oraz badania szans i zagrożeń stojących przed Powiatem. SWOT zawiera określenie 
czterech grup czynników: 

a. mocne strony” – uwarunkowania wewnętrzne, które stanowią silne strony 
Powiatu i należycie wykorzystane sprzyjać będą rozwojowi; 

b. słabe strony” – uwarunkowania wewnętrzne, które stanowią słabe strony 
Powiatu i nie wyeliminowane utrudniać będą rozwój; 

c. szanse” – uwarunkowania zewnętrzne, które nie są bezpośrednio zależne 
od zachowania społeczności Powiatu, ale które mogą być traktowane jako 
szanse i przy odpowiednim podjęciu działaniach wykorzystane jako elementy 
sprzyjające rozwojowi Powiatu; 

d. zagrożenia” – uwarunkowania  zewnętrzne, które nie są bezpośrednio 
zależne od zachowań społeczności Powiatu, ale które mogą stanowić 
zagrożenie dla rozwoju. 

 

W Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022 analizę 
SWOT przeprowadzono odrębnie dla poszczególnych obszarów strategicznych: 

− sfera gospodarcza i rynek pracy, 
− sfera społeczna, 
− zasoby i powiązania funkcjonalno – przestrzenne, 
− zarządzanie. 

 

Ewaluacja analizy SWOT obejmuje ocenę, czy z perspektywy czasu i przeprowadzonej 
wyżej analizy wskaźnikowej, poszczególne elementy składowe zostały zidentyfikowane 
właściwie. Negatywna ocena założeń nie oznacza ich krytyki – twórcy Strategii w 2015 r.  
nie mogli mieć wiedzy, jaką mamy dziś z perspektywy czasu. Jednak wynik ewaluacji powinien 
zostać wzięty pod uwagę przy nowym okresie programowania Strategii. 
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Ewaluację analizy SWOT przeprowadzono w formie graficznej oznaczając: 

 
- Założenie potwierdziło się z rzeczywistością; 

 
- Założenie nie potwierdziło się z rzeczywistością; 

 
- Nie można potwierdzić założenia z uwagi na brak danych lub rodzaj 

założenia. 
 

Tabela nr 2. Ewaluacja analizy SWOT 

Założenie podlegające ocenie Ocena 
ewaluacyjna 

Komentarz 

SFERA GOSPODARCZA I RYNEK PRACY – MOCNE STRONY 
Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej  
z uwagi na lokalizację autostrady przebiegającej 
przez teren Powiatu i szybkiej kolei Łódź – 
Warszawa  

Aktualna atrakcyjność z uwagi na 
położenie Powiatu 

Wspólna polityka inwestycyjna gmin  
i Powiatu 

 

Dobra współpraca z Gminami  

Potencjał przygranicza z Łodzią 

 

 

Bliskość łódzkiego rynku pracy 

 

 

Dobrze rozwinięta działalność w sferze 
transportu towarowego i publicznego 

 

 

Zasoby siły roboczej 

 

 

Istnienie bazy przetwórstwa spożywczego 

 

 

Rozwój handlu (funkcjonujące bazary 
i targowiska o znaczeniu krajowym) 

 

 

Efektywność Powiatowego Urzędu Pracy 
w zakresie pozyskiwania i dystrybucji środków 
finansowych  

 

Rolnictwo oparte na gospodarstwach rodzinnych 

 

Rolnictwo staje się coraz mniej 
opłacalne  

SFERA GOSPODARCZA I RYNEK PRACY – SŁABE STRONY 
Zróżnicowany poziom infrastruktury technicznej 
dla potrzeb inwestorów 

 

 

Dominacja Łodzi w obszarze usług, handlu i 
kultury oraz funkcji pracodawcy 

 

Dominacja stolicy województwa 

Ograniczenie Powiatu do roli „sypialni Łodzi” 
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Niska konkurencyjność Powiatu 
w zakresie rynku pracy 

 

 

Niewystarczająca liczba ofert pracy 

 

 

Wysoki poziom bezrobocia 

 

 

Niekorzystna struktura agrarna 

 

 

Niska bonitacja gleb 

 

 

SFERA GOSPODARCZA I RYNEK PRACY – SZANSE 
Potencjał oferty terenów pod inwestycje 
(gm. Tuszyn, Brójce, Rzgów, Koluszki) 

 

 

Wsparcie sfery gospodarczej i rolnictwa 
z funduszy Unii Europejskiej 

 

Środki finansowe z UE – ogromna 
szansą na dalszy rozwój Powiatu 

Wzrost popytu na żywność wysokiej jakości 
i żywność ekologiczną 

 

 

SFERA GOSPODARCZA I RYNEK PRACY – ZAGROŻENIA 
Emigracja zarobkowa mieszkańców Powiatu 

 

 

Mało korzystne warunki prowadzenia 
działalności gospodarczej 

 

 

SFERA SPOŁECZNA – MOCNE STRONY 
Potencjał edukacyjny młodego pokolenia 

 

Rozwój bazy dydaktycznej  
i dostosowanie oferty edukacyjnej  
do potrzeb rynku pracy 

Oferta szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

Działalność statutowa organizacji 
pozarządowych wspierająca rozwiązywanie 
lokalnych problemów społecznych  

 

Aktywizacja obszarów wiejskich dzięki 
działającym organizacjom pozarządowym, 
jednostkom OSP, Kołom Gospodyń Wiejskich, 
Lokalnych Grup Działania 

 

 

Istniejący system opieki nad dzieckiem, rodziną 
biologiczną i zastępczą - karta dużych rodzin, 
rozwój systemu pieczy zastępczej  

Rozwijany system pomocy społecznej  

Istniejący system opieki nad osobami dorosłymi 
(w tym niepełnosprawnymi) 

 

 

Dobra baza lokalowa służb odpowiedzialnych  
za bezpieczeństwo publiczne 

 

 

SFERA SPOŁECZNA – SŁABE STRONY 
Odpływ absolwentów gimnazjów do łódzkich 
szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

Baza dydaktyczna wymagająca doposażenia 
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Niedostateczne środki finansowe w budżecie 
Powiatu na współpracę z organizacjami 
pozarządowymi  

 

Niewystarczające środki na pomoc społeczną 

 

Polityka społeczna jednym z priorytetów 
działań Powiatu 

Niska świadomość społeczna w zakresie 
uzależnień i przeciwdziałania uzależnieniom 

 

 

Bariery społeczne i architektoniczne 

 

 

Wzrost zachowań patologicznych 

 

 

Duży odsetek bezrobotnych posiadających 
wykształcenie podstawowe i gimnazjalne 
oraz średnie i policealne  

 

Niski poziom wynagrodzeń w odniesieniu 
do przeciętnego wynagrodzenia w kraju 

 

 

Rosnące potrzeby w zakresie świadczenia 
specjalistycznych usług medycznych na terenie 
Powiatu  

 

SFERA SPOŁECZNA – SZANSE 
Wspieranie przez Państwo kształcenia 
zawodowego i ustawicznego 

 

 

Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół 
do potrzeb przyszłych pracodawców 

 

 

Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami 
w zakresie kształcenia praktycznego 

 

 

Propagowanie profilaktyki zdrowotnej 
i zdrowego stylu życia 

 

Aktywne działania jednostek 
organizacyjnych Powiatu  

Wsparcie Unii Europejskiej w zakresie polityki 
społecznej i edukacji 

 

 

SFERA SPOŁECZNA – ZAGROŻENIA 
Groźba likwidacji szkół z przyczyn 
demograficznych i ekonomicznych 

 

 

Obniżający się poziom świadczeń socjalnych w 
odniesieniu do potrzeb 

 

 

Starzenie się społeczeństwa 

 

Dane z GUS 

Wzrost liczby tzw. eurosierot 

 

 

Problemy strukturalne w służbie zdrowia 

 

 

ZASOBY I POWIĄZANIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE – MOCNE STRONY 
Potencjał centralnego położenia w Polsce 
i województwie 

 

 

Korzystne położenie Powiatu w kontekście 
przebiegu autostrad 
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Dobrze rozwinięta sieć drogowa 

 

Ciągła modernizacja sieci drogowej 

Istnienie węzłów multimodalnych 

 

 

Dobra komunikacja zewnętrzna Powiatu 

 

 

Silnie rozwinięta infrastruktura kolejowa 
wschodniej części Powiatu, o znaczeniu 
międzynarodowym  

 

Łódzka Kolej Aglomeracyjna zapewniająca 
dobre połączenie kolejowe z Łodzią i regionem 

 

 

Tereny atrakcyjne turystycznie, obfitujące 
w walory przyrodniczo – krajobrazowe 

 

 

ZASOBY I POWIĄZANIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE – SŁABE STRONY 
Nieliczne ścieżki rowerowe i ciągi rowerowo-
piesze 

 

 

Słabo rozwinięta baza turystyczna 

 

Mała baza usług turystycznych  

Niewystarczający dostęp do szerokopasmowych 
sieci internetowych 

 

 

Brak przepisów dotyczących wspólnej polityki 
planistycznej gmin i Powiatu 

 

 

ZASOBY I POWIĄZANIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE – SZANSE 
Korzyści płynące z lokalizacji w Łódzkim 
Obszarze Metropolitalnym 

 

 

Zainteresowanie usługami transportu 
multimodalnego 

 

 

Obszar TEN-T (Transeuropejskie Sieci 
Transportowe 

 

 

Popyt na nowoczesne przewozy kolejowe 

 

 

Budowa Kolei Dużych Prędkości 

 

 

Zainteresowanie informacją cyfrową i usługami 
internetowymi 

 

 

Rozwój turystyki ze szczególnym 
uwzględnieniem turystyki sobotnio-niedzielnej 
dla mieszkańców Łodzi  

 

Wzrost zainteresowanie turystyką kulturową 

 

Wydarzenia kulturalne cieszą się dużym 
zainteresowaniem ze strony 
mieszkańców Powiatu 

Środki finansowe z programów unijnych 
i krajowych 

 

 

ZASOBY I POWIĄZANIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE – ZAGROŻENIA 
Spadek znaczenia transportu kolejowego 
pod względem towarowym 
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Brak obwodnicy Łodzi skutkujący wzrostem 
natężenia ruchu na drogach powiatowych 

 

 

ZARZĄDZANIE – MOCNE STRONY 
Odpowiedzialna polityka zarządzania Powiatem 

 

 

Racjonalna współpraca samorządu powiatowego 
z gminami 

 

Dobra współpraca z Gminami 

Dostrzeganie przez władze Powiatu wartości 
działań promocyjnych 

 

 

Decentralizacja zadań Powiatu (funkcjonujące w 
gminach stanowiska zamiejscowe Starostwa 
Powiatowego)  

 

ZARZĄDZANIE – SŁABE STRONY 
Niewystarczające środki finansowe 
na przedsięwzięcia rozwojowe 

 

Brak środków finansowych  

ZARZĄDZANIE – SZANSE 
Bogata oferta form doskonalenia zawodowego 

 

 

Możliwość pozyskiwania środków finansowych 
z Unii Europejskiej 

 

 

Odpowiednia polityka podatkowa państwa 

 

 

ZARZĄDZANIE – ZAGROŻENIA 
Niewłaściwa polityka państwa w zakresie 
finansowania samorządów Powiatowych 

 

 

Odpływ wysoko wykwalifikowanej kadry 
urzędniczej 

 

Szeroki problem wszystkich JST 
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5. Cele strategiczne i operacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
 
Tabela nr 3. Cele strategiczne i operacyjne przyjęte w „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na lata 2015 – 2022” 

Cel strategiczny I: Rozwój infrastruktury technicznej 
Podmioty 

odpowiedzialne 
za realizację 

Cel operacyjny 
I.1 

 
Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej 
 

Zadanie I.1.1 
Budowa i przebudowa dróg, chodników, pomocniczej 
infrastruktury drogowej w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 

JST (Powiat, 
Gminy) 

Zadanie I.1.2 Budowa systemów odwodnienia dróg JST (Powiat, 
Gminy) 

Cel operacyjny 
I.2 Modernizacja budynków użyteczności publicznej 

Zadanie I.2.1 Zniesienie barier architektonicznych w budynkach 
użyteczności publicznej 

JST (Powiat, 
Gminy) 

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

JST (Powiat, 
Gminy) 

Zadanie I.2.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej JST (Powiat, 
Gminy) 

Cel operacyjny 
I.3 

Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i odnawialnych źródeł 
energii 

Zadanie I.3.3 Realizacja Powiatowego Programu Ochrony 
Środowiska Powiat 

Zadanie I.3.4 Przeciwdziałanie skutkom anomalii pogodowych JST (Powiat, 
Gminy) 

Zadanie I.3.5 Ochrona i rewaloryzacja zasobów naturalnych  
i krajobrazowych Powiatu 

JST (Powiat, 
Gminy) 

Cel operacyjny 
1.4 Tworzenie systemu informacji o nieruchomościach 

Zadanie I.4.1 Aktualizacja danych przestrzennych dotyczących 
nieruchomości Powiat 

Zadanie I.4.2 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Powiat 

Zadanie I.4.3 Regulacja stanów prawnych nieruchomości JST (Powiat, 
Gminy) 

Zadanie I.4.4 Tworzenie cyfrowych baz danych i systemów 
udostępniania danych Powiat 
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Cel strategiczny II: Poprawa jakości życia mieszkańców 
Podmioty 

odpowiedzialne  
za realizację 

Cel operacyjny 
II.1 Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 

Zadanie II.1.1 Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych  
i promocyjnych dotyczących bezpieczeństwa 

Powiat, Policja, 
PSP 

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

Zadanie II.1.3 Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w 
miejscach publicznych Policja 

Zadanie II.1.4 Wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw i 
wykroczeń Policja 

Zadanie II.1.5 Skuteczne zarządzanie kryzysowe w sytuacji 
zagrożenia bezpieczeństwa publicznego 

Powiat, Policja, 
PSP, OSP 

Zadanie II 1.6 Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Powiecie PSP,OSP 

Cel operacyjny 
II.2 Promocja i ochrona zdrowia 

Zadanie II.2.1 
Promowanie realizacji programów wynikających 
z Narodowego Programu Zdrowia (akcje informacyjne  
i szkolenia) 

JST (Powiat, 
Gminy) 

Zadanie II 2.2 Właściwe zabezpieczenie sanitarno - epidemiologiczne 
JST (Powiat, 

Gminy) 

Cel operacyjny 
II.3 Wzmocnienie polityki rodzinnej  

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

Zadanie II.3.2 Pomoc rodzinom biologicznym, zastępczym i 
wychowankom usamodzielniającym się 

JST, PCPR, 
(Powiat Gminy) 

Zadanie II.3.3 Aktywizacja społeczna rodzin, integracja ze 
środowiskiem lokalnym PCPR 

Cel operacyjny 
II.4 

Zapobieganie dysfunkcjonalności, wykluczeniu społecznemu i 
marginalizacji mieszkańców Powiatu 

Zadanie II.4.1 Zabezpieczenie środków materialnych na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb rodzin Powiat, PCPR 
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Zadanie II.4.2 Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz 
osób dorosłych zagrożonych patologią społeczną 

JST (Powiat, 
Gminy) 

Zadanie II.4.4 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej  
dla osób uzależnionych i ich rodzin 

JST (Powiat, 
Gminy, PCPR) 

Cel operacyjny 
II.5 Rozwiązywanie problemów społecznych 

Zadanie II.5.1 

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

JST, PCPR 

Zadanie II.5.2 Rozszerzanie oferty domów pomocy społecznej Powiat 

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, PCPR 

Cel strategiczny III: Rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego 
(ponadpodstawowego) 

Podmioty 
odpowiedzialne  

za realizację 

Cel operacyjny 
III.1 

Dostosowanie szkolnictwa do potrzeb lokalnego rynku pracy  
i popularyzacja szkolnictwa zawodowego 

Zadanie III.1.1 Tworzenie adekwatnej oferty edukacyjnej Powiat, Szkoły 

Zadanie III.1.2 Rozwój bazy dydaktycznej szkół Powiat, Szkoły 

Zadanie: III.1.3 Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli Powiat, Szkoły 

Cel operacyjny 
III.2 Promocja szkolnictwa ponadgimnazjalnego (ponadpodstawowego) 

Zadanie III.2.1 Popularyzacja szkolnictwa zawodowego Powiat, Szkoły 

Zadanie III.2.2 Prowadzenie akcji informacyjnych Powiat, Szkoły 

Cel operacyjny 
III.3 

Współpraca z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, 
przedsiębiorcami  
i uczelniami wyższymi 

Zadanie III.3.1 
 
Współorganizacja konferencji i szkoleń 
 

Powiat, Szkoły 

Zadanie III.3.2 Inspirowanie pracodawców do włączania się w proces 
kształcenia zawodowego Powiat, Szkoły 
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Cel strategiczny IV: Aktywizacja lokalnego rynku pracy 
Podmioty 

odpowiedzialne 
za realizację 

Cel operacyjny 
IV.1 

Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej w celu tworzenia miejsc 
pracy 

Zadanie IV.1.1 Preferencje dla rozpoczynających działalność 
gospodarczą Powiat, PUP 

Zadanie IV.1.2 Szkolenia i kursy dla bezrobotnych PUP 

Zadanie IV.1.3 Program aktywności zawodowej PUP 

Cel strategiczny V: Promocja Powiatu 
Podmioty 

odpowiedzialne  
za realizację 

Cel operacyjny 
V.1 Kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu 

Zadanie V.1.1 Integracja działań promocyjnych Powiatu i gmin z 
terenu Powiatu 

JST (Powiat, 
Gminy) 

Zadanie V.1.2 Prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej JST (Powiat, 
Gminy) 

Cel operacyjny 
V.2 

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

Zadanie V.2.1 Współorganizacja imprez kulturalnych i sportowych JST (Powiat, 
Gminy) 

Cel strategiczny VI: Rozwój demokracji lokalnej 
Podmioty 

odpowiedzialne 
za realizację 

Cel operacyjny 
VI.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

Zadanie VI.1.1 Podnoszenie jakości zarządzania informacją 
Powiat, 

jednostki 
organizacyjne 

Zadanie VI.1.2 Upowszechnianie znajomości procedur 
administracyjnych 

JST (Powiat, 
Gminy) 

Cel operacyjny 
VI.2 Rozwój instytucji samorządu społecznego i gospodarczego 

Zadanie VI.2.1 Akcje informacyjne i szkolenia dla lokalnych 
przedsiębiorców i rolników 

JST (Powiat, 
Gminy) 

Cel operacyjny 
VI.3 Wspieranie rozwoju i działalności organizacji pozarządowych 

Zadanie VI.3.1 Pomoc w realizacji działań statutowych organizacji 
pozarządowych 

JST (Powiat, 
Gminy) 

Zadanie VI.3.2 Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi  
w zakresie realizacji zadań publicznych 

JST (Powiat, 
Gminy) 
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6. Realizacja celów Strategii Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na przestrzeni lat 2015 – 2022 

 

Cel strategiczny I: Rozwój infrastruktury technicznej 
Podmioty 
odpowiedz. 
za realizację 

Cel operacyjny I.1 
 

Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej 
 

Zadanie I.1.1 
Budowa i przebudowa dróg, chodników, pomocniczej 
infrastruktury drogowej w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 

JST (Powiat, 
Gminy) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Głównym celem zdania było zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez 

budowę i modernizację dróg powiatowych, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, poprawę 
parametrów technicznych istniejących drogowych ciągów komunikacyjnych.  

 
Powiat Łódzki Wschodni w latach 2015-2022 zrealizował łącznie 153 inwestycje 

drogowe za łączną kwotę 86 860 044,05 zł. 
 
W 2015 roku: 

1) ,,Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu 
Wsi, gm. Andrespol” – etap I, nawierzchnia jezdni 0,517 km. 

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

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

4) ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku 
Dalkowa”. 0,49 km droga, chodnik i kanalizacja deszczowa 

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

6) ,,Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew”. Projekt 
7) ,,Remont pokładu mostu na rzece Mrodze w Lisowicach w ciągu drogi powiatowej 

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

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

Wiączyń Dolny”.  Chodnik 0,236 km 
10) ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn”. 

Nawierzchnia jezdni 2,18 km 
11) ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn” – etap II. 

Nawierzchnia jezdni 1,18 km 
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12) „Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E – ulicy 11 
Listopada w Koluszkach łączących drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową 
Nr 2917E" Kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni i chodniki 1,50 km 

13) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntów". Nawierzchnia 
jezdni + chodnik 0,35 km 

14) "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 
do miejscowości Guzew". Nawierzchnia jezdni 2,1 km. 

 
W roku 2016: 

1) „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, 
gm. Andrespol” – etap II. Projekt 

2)  „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola 
Rakowa”. Nawierzchnia jezdni 2,72 km 

3) „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej 
Nr 2915E w miejscowości Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, 
gm. Koluszki” Nawierzchnia jezdni 5,91 km, chodnik 1,98 km, wymiana przepustu 

4) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2913E w miejscowości Gałkówek Parcela, 
gmina Koluszki”. Nawierzchnia jezdni 0,83 km 

5) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów 
i pieszych w Gałkowie Małym”. Projekt 

6) „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E 
w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna”. Nawierzchnia jezdni 1,32 km, chodniki 
1,72 km 

7)  „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn od drogi 
krajowej nr 1 do miejscowości Wodzinek”. Nawierzchnia jezdni 2,87 km 

8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa”.  
9) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w miejscowości Kalonka, gmina 

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

Nawierzchnia jezdni i chodnik dł. 1,80 km 
11) „Droga Nr 2909E Kalinko budowa ścieżki rowerowej na odcinku 2 300m” ścieżka 

rowerowa dł. 2,30 km 
12) .„Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów”. 

Nawierzchnia jezdni + chodnik 0,59 km 
13) „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół na drogach 

powiatowych w gminie Andrespol”. Infrastruktura 
14) „Przebudowa placu Reymonta w Tuszynie”. Infrastruktura 

 
W roku 2017 

1) ,,Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, 
gm. Andrespol” – etap I. Odstąpienie od realizacji z uwagi na zmianę kategorii drogi 
na drogę gminną 

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol” 
Nawierzchnia jezdni 0,49 km 
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3)  „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi 
wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda”. Nawierzchnia jezdni dł. 2,90 km 

4) „Przebudowa przepustów na drodze nr 2912E w Woli Rakowej”. Przebudowa 
2 przepustów,  nawierzchnia jezdni 0,10 km, chodniki 0,10 km 

5) „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 
do miejscowości Wygoda”. Chodnik 0,99 km   

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

Wierzchy, gm. Koluszki”. Nawierzchnia jezdni i droga rowerowa (ścieżka + 
chodnik) 7,60 km 

8) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów 
i pieszych w Gałkowie Małym”. Odszkodowania za grunty pozyskane dla realizacji 
inwestycji 

9) „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2920E Budziszewice – 
Wola Łokotowa”. Zadanie przeniesione do realizacji w 2018 r. 

10) „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1186E w Bukowcu, gm. Nowosolna”. 
Nawierzchnia jezdni dł. 0,40 km 

11) „Budowa chodnika do przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E 
w Wiączyniu Dolnym”. Chodnik 0,02 km 

12)  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa”. 
Nawierzchnia jezdni + droga rowerowa (ścieżka + chodnik) 2,63 km 

13) „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej w Stróży”. 
Chodnik dł. 0,16 km 

14) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w Kalonce”. Nawierzchnia jezdni 
0,85 km, chodnik 0,46 km 

15) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1148E”. Nawierzchnia jezdni 0,99 km 
16) „Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz z chodnikiem III etap – droga 

powiatowa Nr 2912E”. Nawierzchnia jezdni + chodnik 1,46 km, projekt 
17) „Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 2941E na odcinku pomiędzy Starową 

Górą i Konstantyną (ul. Pejzażowa)”. Nawierzchnia jezdni + chodnik 0,68 km, 
projekt 

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

19) „Remont drogi powiatowej (nr 3313E Kruszów – Kalska Wola) – ulicy Wolborskiej 
w Kruszowie na działkach nr ew. 241/5 i 241/6 gmina Tuszyn”. Nawierzchnia 
jezdni 1,42 km 

20) „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”. 
Nawierzchnia jezdni 0,99 km 

 
W 2018 roku: 

1) „Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E  
ul. Łódzkiej w Justynowie” - projekt; 
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2) „Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E od skrzyżowania z ul. Główną 
w Justynowie  do rzeki Miazgi” - projekt; 

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn”. Nawierzchnia 997 
m. Chodnik 997 m.  

4) „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – 
Dalków”. Nawierzchnia 1 271 m.  

5) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie”. Nawierzchnia 
600 m.  

6) „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości 
Brójce” - projekt.  

7) „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu,  
gm. Brójce” -projekt; 

8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów 
i Erazmów – Lisowice”– odcinek Katarzynów – Felicjanów. Nawierzchnia 984 m. 
Ścieżka rowerowa 984 m;  

9) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów 
i Erazmów – Lisowice”– odcinek Erazmów – Lisowice. Nawierzchnia 727 m. 
Ścieżka rowerowa 727 m;  

10) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów  
i Lisowice”. Nawierzchnia w m. Felicjanów; 1423 m. Nawierzchnia w m. Lisowice: 
1 597 m; 

11) „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 
w Stefanowie, gm. Koluszki”. Nawierzchnia 144 m;  

12) „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży”. 
Chodnik 310 m ;  

13) „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 
Nowosolna”. Ścieżka rowerowa 3 345 m;  

14) „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą 2913E 
do granic miasta Łodzi” - projekt; 

15) „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1186E w Bukowcu, gm. Nowosolna” 
– wykonanie progów zwalniających. Infrastruktura - Progi wyspowe 4 szt.   

16) „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn – 
Czarnocin”. Nawierzchnia 1 520 m; 

17) „Budowa systemu aktywnego oznakowania przejść dla pieszych na drodze 
powiatowej nr 2912E  w gm. Andrespol”. Infrastruktura;  

18) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi                    
w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem 
Małym, gm. Koluszki” - projekt; 

19) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E – ul. Tuszyńskiej w Rzgowie”. 
Nawierzchnia 606 m. Chodnik 606 m; 

20) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E– ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, 
Tadzinie”. Nawierzchnia 651 m. Chodnik 651 m;  

21) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E– Budowa chodnika na ulicy Strażackiej 
w Bronisinie Dworskim”. Chodnik 402 m;  
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22) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie – ul. Łódzka Etap I”. 
Nawierzchnia 922 m; 

23) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla „Wykonania nakładki bitumicznej 
na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn – Czarnocin” - projekt; 

24) „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy mostu                                            
na ul. Ściegiennego” - projekt. 

 
W 2019 roku:  

1) „Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E  
ul. Łódzkiej w Justynowie”. Pobocze szerokości 0,75 m; Długość 70 m;  

2) „Montaż progów zwalniających z oznakowaniem drogi powiatowej nr 2921E  
na ulicy Głównej w Janówce”. Infrastruktura – Poduszki berlińskie.  

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” – etap II. Nakładka              
668 m.  

4) „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – 
Dalków” – etap II. Nakładka 550 m.  

5) „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, 
gm. Brójce”. Chodnik 424 m.  

6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów  
i Lisowice”. Nakładka 1 423 m + 1 597 m; 

7) „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E 
w gm. Nowosolna od km 3+346 do km 3+800” – projekt; 

8) „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego 
w Tuszynie”. Infrastruktura  

9) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko” – 
dokumentacja projektowa, nawierzchnia oraz chodnik 734,80 m;  

10) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E ulica Nad Nerem w miejscowości 
Bronisin Dworski”. Nawierzchnia 504,72 m. Chodnik 1 033,70 m. 

11) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 500-
lecia do cieku Struga”. Nawierzchnia 338,80 m; 

12) „Przebudowa drogi  powiatowej nr 2916E w Guzewie na skrzyżowaniu z drogą 
gminną”. Nawierzchnia 

13) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Romanowie” Nawierzchnia i chodnik 
302,42 m.  

14) „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej                                    
im. J. Długosza w Rzgowie  – droga powiatowa nr 2909 E". Próg płytowy 
z podwyższonym przejściem dla pieszych. Oznakowanie.  

15) „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej                                   
im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie. Próg płytowy z podwyższonym przejściem 
dla pieszych. Oznakowanie. 

16) „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2929E w miejscowości 
Szczukwin ul. Gliniana”. Nawierzchnia 1390 m.  
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W 2020 roku: 

1) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2923E ul. Dolnej i ul. Górnej 
w gm. Brójce” - projekt  

2) „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 
Nowosolna” - projekt.; 

3) ,,Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1150E w gm. Nowosolna”-projekt 
4) „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie”. Chodnik 164 m; 
5) „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E 

pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki”. Infrastruktura;  
6) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 

2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem” – projekt 
7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1195E w Starej Gadce”. Budowa ścieżki 

rowerowej i chodnika 900,53 m; 
8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E (budowa ciągu pieszo- rowerowego 

pomiędzy  miejscowościami Guzew i Prawda)”. Ciąg pieszo – rowerowy 1 128,99 
m;  

9) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Kalinku na odcinku ca 900 m”. 
Nakładka 900 m;  

10) ,,Wykonanie nakładki asfaltowej i pobocza na drodze powiatowej nr 2916E”. 
Nakładka 1 094 m; 

11) „Montaż urządzeń bezpieczeństwa oraz sygnalizacji ostrzegawczej w okolicach 
przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2941E ul. Centralna w miejscowości 
Starowa Góra”. Infrastruktura;  

12) ,,Poszerzenie nawierzchni drogi 1512E, Modlica od węzła w kierunku gminy 
Brójce (do Pałczewa)”. Nakładka 868 m;  

13) ,,Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej nr 2911E ul. Łódzka 
w Justynowie w gminie Andrespol”. Ciąg pieszo – rowerowy 40 m;  

14) ,,Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”. Infrastruktura – 
Oznakowanie aktywne; 

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

16) ,,Budowa chodnika przy szkole Podstawowej w Justynowie w pasie drogowym 
drogi powiatowej nr 2911E - ulicy Łódzkiej w gminie Andrespol”. Chodnik 26m.  

W 2021 roku: 

1) „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn”. Nakładka 
463 m; 

2) „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1150E od granicy m. Łodzi 
do skrzyżowania z drogą 1186E”. Chodnik 790 m;  

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

4) ,,Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec 
gm. Brójce”. Pobocza 3 900 m;  

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

6) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 2916E (odcinek Guzew 
DK71); 

7) „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941E w miejscowości 
Grodzisko”. Infrastruktura; 

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

9) ,,Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego 
w kierunku od Tuszyna do Żeromina". – projekt; 

 
Rozpoczęcie w 2021 r. realizacji 12 zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania w cyklu 
dwuletnim 2021-2022 r. w tym:  

10) ,,Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg 
nr 2912E/1130E w Stróży” - projekt; 

11) ,,Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie 
gm. Andrespol” - projekt; 

12) ,,Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej 
w Wiśniowej Górze” - projekt; 

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

14) ,,Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu 
gm. Brójce” - projekt; 

15) ,,Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917 w Stefanowie 
gm. Koluszki” - projekt; 

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

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

18) „Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu 
Dolnym gm. Nowosolna” - projekt; 

19) ,,Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance 
gm. Nowosolna” - projekt; 

20) ,,Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie 
cmentarza w Starej Gadce” - projekt; 

21) „Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E – ul. Żeromskiego w Tuszynie 
od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej” - projekt; 
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W 2022 roku: 

1) ,,Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg 
nr 2912E/1130 w Stróży". Sygnalizacja świetlna.  

2) ,,Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie 
gm. Andrespol"; Montaż wyniesionego przejścia dla pieszych. Chodnik 189 m.  

3) ,,Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w rejonie 
ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze"; Sygnalizacja świetlna trójbarwna. Chodnik 25 m 
+ 87 m.  

4) ,,Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu 
gm. Brójce"; Montaż wyniesionego przejścia dla pieszych.  

5) ,,Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości 
Brójce"; Nawierzchnia 518 m.  

6) ,,Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce" – 
projekt;  

7) ,,Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2924E 
w Kurowicach, ul. Rządowa". Progi zwalniające – 3 szt., linie wibracyjne, oznakowanie 
aktywne.  

8) ,,Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 
do miejscowości Wygoda, gm. Brójce" – projekt; 

9) ,,Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości 
Wardzyn, gmina Brójce” – projekt 

10) ,,Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy 
Brójce"; 

11) ,,Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie 
gm. Koluszki". Montaż wyniesionego modułowego przejścia dla pieszych z przejazdem 
dla rowerów; 

12) ,,Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
w Gałkowie Małym"; Przebudowa przejść. Budowa sygnalizacji świetlnej;  

13) ,,Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu 
Dolnym gm. Nowosolna". Montaż wyniesionego przejścia dla pieszych; 

14) ,,Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance 
gm. Nowosolna". Montaż wyniesionego przejścia dla pieszych; 

15) ,,Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie 
cmentarza w Starej Gadce". Montaż wyniesionego przejścia dla pieszych; 

16) ,,Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy 
Tuszyn". Odszkodowania za grunty pozyskane dla realizacji inwestycji. Dokumentacja 
projektowa.  

17) ,,Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2930E 
w gminie Tuszyn”. Aktywne tablice prowadzące – 6 szt. (3 w lewo , 3 w prawo)  

18) „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy 
Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian 
za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A  w km 18,175 linii kolejowej nr 25 
i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
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na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III””. Odszkodowania za grunty 
pozyskane dla realizacji inwestycji. Infrastruktura; 

19) "Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy 
Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki". Odszkodowania za grunty 
pozyskane dla realizacji inwestycji. Infrastruktura.  

20) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy gm. Koluszki 
poprzez budowę ścieżki rowerowej”. Ścieżka rowerowa 740 m.  

21) ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym". Oświetlenie ścieżki 
rowerowej 46 szt. Słupów  

22) ,,Modernizacja odwodnienia liniowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2913E 
w m. Wiączyń Dolny”.  

23) ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w miejscowości Prawda, Czyżeminek". 
Nawierzchnia. 

24) ,,Przebudowa ulicy Łódzkiej w Rzgowie droga powiatowa nr 2942E". Nawierzchnia 
25) ,,Przebudowa pasa nawierzchni na drodze powiatowej nr 2916E (odcinek Guzew-

DK71)". Pobocze  
26) ,,Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej 

Górze, od DK 91 do skrzyżowania z ulicami ścienną i Gerbery, na długości ok. 250m". 
Nakładka 250 m.  

27) ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy, gmina Tuszyn". Nakładka 736,81 
m.  

28) ,,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodników i ścieżek 
rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. 
Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej" . Projekt; 

29) ,,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni 
bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej" . Projekt; 

 
Tabela 4. Nakłady finansowe na zrealizowane działania 

Rok 
realizacji 

Środki Powiatu  
[zł] Środki Gminy [zł] Środki 

zewnętrzne [zł] 
Razem  

[zł] 
2015 2 891 787,20 2 896 101,27 484 529,00 6 272 417,47 
2016 2 704 251,10 5 617 964,53 1 475 261,00 9 797 476,63 
2017 5 134 602,70 10 346 882,65 3 962 211,00 19 443 696,35 
2018 5 543 102,87 4 555 954,56 160 220,00 10 259 277,43 
2019 5 990 886,54 2 151 165,71 570 569,69 8 712 621,94 
2020 1 807 487,85 332 567,73 0,00 2 140 055,58 
2021 2 554 871,70 135 072,53 155 550,68 2 845 494,91 
2022 14 974 343,10 961 518,12 11 453 142,52 27 389 003,74 

Razem 41 601 333,06 26 997 227,10 18 261 483,89 86 860 044,05 
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Zadanie I.1.2 Budowa systemów odwodnienia dróg 
JST 

(Powiat,Gminy) 
 

Głównym celem zdania było zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez 
budowę i odbudowę systemów odwadniania powierzchniowego dróg powiatowych.  
 

W ramach zadania przeprowadzono: 
W 2015 roku: 

1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa” 
w następującym zakresie: 
− wykonanie przebudowy istniejącego rowu przydrożnego, przez wykonanie rowu 

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

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

− oczyszczeniu rowów i przepustów z profilowaniem dna i skarp. 
2) ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2913E 

w gminie Nowosolna”. W dokumentacji zawarte zostały działania obejmujące budowę 
systemu odwadniania niniejszej drogi. 

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

czołową, 
− na odcinku drogi 1151E pod zjazdami w osi rowu umieszczono 3 przepusty betonowe 

∅ 800 ze ścianką czołową ze skosami, 
− montaż 2 wpustów ulicznych ściekowych na studzienkach. 

4) ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn”.  
5) ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn” – etap II 
W przypadku obydwu etapów przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie 
Tuszyn przedstawionych w punktach 4 i 5 ułożone zostały nowe przepusty pod zjazdami.  
 

W 2016 roku: 
1) „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola 

Rakowa”  
− renowacja istniejącego systemu odwodnienia drogi (oczyszczenie rowów 

i przepustów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp oraz wywozem namułu). 
Koszty tego zadania zostały opisane w zadaniu I.1.1 Modernizacja i rozwój 
infrastruktury drogowej w punkcie Ad 2; 

2) „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej 
Nr 2915E w miejscowości Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gmina 
Koluszki” 
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− budowa studni retencyjnych wód opadowych wymiana przepustu pod drogą.  
Koszty tego zadania zostały opisane w zadaniu I.1.1 Modernizacja i rozwój 
infrastruktury drogowej w punkcie Ad 3; 

3) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów 
i pieszych w Gałkowie Małym” – projekt kanalizacji deszczowej i przebudowy 
przepustów: 
− projekt budowlano-wykonawczy wydłużenia przepustu na cieku „Gałkowianka”, 
− projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej. 
Koszty tego zadania zostały opisane w zadaniu I.1.1 Modernizacja i rozwój 
infrastruktury drogowej w punkcie Ad 5; 

4) „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E 
w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna” 
− odtworzenie i renowacja istniejącego systemu odwodnienia drogi. 

 
W 2017 roku: 

1) „Modernizacja odwodnienia rejonu skrzyżowania ul. Łódzkiej i Głównej w Justynowie” 
− wykonanie kanalizacji deszczowej  

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.  

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. 
 
W 2018 roku:  

1) „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku 
od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży”  w następującym zakresie:  
− przebudowa odwodnienia powierzchniowego na odcinku 750 mb; 

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego w Justynowie” 
w następującym zakresie:  
− rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie przejazdu kolejowego; 

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” w następującym 
zakresie:  
− modernizacja ścieku przydrożnego poprzez wykonanie rowu w obudowie betonowej 

na długości 240 mb; 
4) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów 

i pieszych w Gałkowie Małym” w następującym zakresie:  
− kanalizacja deszczowa z wpustami ulicznymi na długości 180 mb, 
− wydłużono przepust drogowy na cieku Gałkowianka. 



33 | S t r o n a  
 

5) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej 
do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży”, w ramach 
którego przewiduje się wykonanie urządzeń wodnych oraz wprowadzenia ścieków do 
ziemi z kanalizacji deszczowej do odwodnienia rejonu skrzyżowania ul. Tuszyńskiej i ul. 
Cedrowej w miejscowości Stróża; 

6) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt odwodnienia drogi 
powiatowej nr 2911E od skrzyżowania z ul. Główną w Justynowie  do rzeki Miazgi”, 
w ramach którego przewiduje się wykonanie urządzeń wodnych oraz wprowadzenia 
ścieków do ziemi lub wody z zaprojektowanego systemu odwodnienia drogi powiatowej 
nr 2911E na odcinku od ul. Głównej do rzeki Miazgi w Justynowie. 

W 2019 roku: 

1) „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie 
ul. Cedrowej w Stróży” w następującym zakresie:  
− kanał deszczowy; 
− odwodnienia ul. Tuszyńskiej w rejonie ul. Cedrowej: 
− wpusty deszczowe – 2 szt., 
− podłączenie wpustów; 
− studnie chłonne – 5 szt.; 
− drenaż rozsączający w obsypce filtracyjnej 

2) „Wymiana ścieków podchodnikowych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu 
Dolnym” w następującym zakresie:  

− wymieniana ścieków pochodnikowych na ścieki prefabrykowane z łupin połówkowych; 
3) „Przebudowa odwodnienia terenu zlokalizowanego pomiędzy Strugą, ulicami 

Wąwozowa i Tuszyńską w Rzgowie” .  
4) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa odwodnienia  

ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol”, w ramach którego przewiduje się przebudowę 
systemu odwodnienia drogi powiatowej nr 2921E tj. ul. Głównej od skrzyżowania  
z drogami gminnymi ulice Spadkowa i Laurowa do ul. Miodowej poprzez wykonanie 
fragmentu kanalizacji deszczowej z wpustami na odcinku obecnej lokalizacji filtra 
francuskiego oraz regulację wysokościową rowów przydrożnych w nawiązaniu  
do przewidywanej lokalizacji przewodu odwadniającego. 

5) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wykonanie ciągu pieszo – 
jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna od km 3+346 do km 
3+ 800”, w ramach którego przewiduje się wykonanie obiektu budowlanego 
pozwalającego na przeprowadzenie po nim ciągu pieszo-jezdnego w poprzek koryta rzeki 
Moszczenica z przeznaczeniem dla ruchu pieszych i rowerów. 

 
W 2020 roku:  

1) „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol” w następującym 
zakresie:  
− kanał deszczowy (198,50 m) z 7 wpustami ulicznymi na studzienkach systemowych  

z przyłączeniem rowu od strony napływu i włączeniem do rowu od strony  odpływu, 
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− odtworzenie  terenu robót do stanu istniejącego przed budową kanalizacji deszczowej, 
2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew – Modlica” 

w następującym zakresie:  
− remont istniejących przepustów, 
− odmulenie istniejącego rowu, 

3) „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej 
w stronę Romanowa” w następującym zakresie:  
− odwodnienia liniowego typu ciężkiego na szerokości chodnika; 

4) ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E w Wardzynie, gm. Brójce” 
w następującym zakresie:  
− wprowadzenie ścieku korytkowego i skarpowego; 
− odmulenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych do głębokości średnio 20 cm  

na długości 93,00 m; 
− oczyszczenie przepustu drogowego Ø800; 

5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic 
miasta Łodzi” w następującym zakresie:  
− odwodnienia liniowego typu ciężkiego na szerokości chodnika, 

W 2021 roku: 

1) „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)” 
w następującym zakresie:  
− wykonanie ścieków pochodnikowych z elementów prefabrykowanych w poprzek 

chodnika; 
− wykonanie regulacji wysokościowej istniejącej infrastruktury technicznej wraz 

z wymianą uszkodzonych elementów; 
− oczyszczenia i odmulenia istniejących rowów z wyprofilowaniem dna i skarp wraz  

z fragmentarycznym umocnieniem dna i skarp płytami ażurowymi z wypełnieniem 
otworów betonem; 

2) „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW na 714 w kierunku Pałczewa” 
w następującym zakresie:  
− wykonanie ścieków podchodnikowych z elementów prefabrykowanych 15 x 60 x 50 

cm w poprzek chodnika 
− wykonanie oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów z wyprofilowaniem dna  

i skarp oraz  nadanie im przekroju trapezowego o nachyleniu skarp 1:1,5 – 1:1, 
szerokości dna 0,4 m i głębokości min. 0,5 m; 

− wykonanie wymianę istniejących przepustów fi 300 mm i fi 400 mm, polegającą na 
zastąpieniu istniejących rur rurami PP SN 8 oraz na zabezpieczeniu wlotów i wylotów 
przepustów żelbetowymi ściankami czołowymi wraz z umocnieniem dna i skarp 
rowów płytami ażurowymi 40 x 60 x 10 cm z wypełnieniem otworów betonem a także 
montaż 2 studni rewizyjnych z kręgów betonowych fi 1000 mm; 

3) ,,Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa” 
w następującym zakresie: 
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− wymiana istniejącego przepustu fi 500 mm, polegającą na zastąpieniu istniejących rur 
rurami PEHD SN 8 

4) „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 
Nowosolna” w następującym zakresie:  
−  wzmocnienie podpór istniejącego obiektu mostowego z zabezpieczeniem 

odsłoniętego zbrojenia kładki, 
− zabezpieczenie skarpy drogowej i samego mostu przed skutkami prowadzenia 

wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu  grodzicami Larssena, 
− przeniesienie własności wprowadzonych do gruntu 18 szt. brusów Larsena                

GU16N L9, 
 

W 2022 roku:  

1) ,,Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E - ul. Łódzkiej 
w Justynowie, gm. Andrespol" w następującym zakresie:  
− kanał deszczowy 238 m  
− wylot betonowy do rzeki Miazgi z umocnieniem dna i skarp rzeki płytami 

betonowymi.    
2) ,,Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa" - etap II  

w następującym zakresie:  
− umocnienie dna i skarp rowu w rejonie wymienionego przepustu płytami ażurowymi.   

3) ,,Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 
Nowosolna"  w następującym zakresie rzeczowym związanym z ,,Budową przepustu 
żelbetowego na rzece Moszczenica” tj. m.in.:  
− wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych,  
− wykopy pod część przelotową przepustu,  
− odwodnienie wykopu fundamentowego,  
− wykonanie stabilizacji z betonu C20/25 pod częścią przelotową przepustu. 
− wykonanie odwodnienia dla posadowienia przepustu,  
− wykonanie żelbetowego przepustu skrzynkowego (zamkniętego) o wymiarach  

300 x 200 cm i długości 6,34 m ze ściankami czołowymi, posadowionego na ściankach 
szczelnych,  

− wykonanie muru oporowego typu „L" z prefabrykowanych elementów żelbetowych,  
− wykonanie zasypki nasypów pod ciąg pieszo-rowerowy,  
− trwałego zabezpieczenia terenu, dna i skarp rzeki Moszczenica narzutem kamiennym 

gr. 30 cm z zaklinowaniem w obrębie przepustu oraz wykonanie skarp i terenów 
zielonych.  

4) ,,Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy 
Tuszyn" w następującym zakresie:  
− wymiana i oczyszczenie istniejących przepustów, 
− odmulenie istniejącego rowu, 
− umocnienie rowów płytami ażurowymi,  
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− budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia.  
5) ,,Modernizacja odwodnienia liniowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2913E  

w m. Wiączyń Dolny” w następującym zakresie: 
− przykrycie ścieków przykrawędziowych blachami ryflowanymi.  

 

Podsumowanie 
W latach 2015 – 2022 zrealizowano łącznie 38 zadań, z których 26 było realizowanych  
w ramach nakładów finansowych przeznaczonych na modernizację i przebudowę dróg 
powiatowych ujętych w zadaniu I.1.1. 12 zadań skierowanych były w całości na budowę 
nowych systemów odwadniania dróg. Wysokość środków finansowych na ich realizację 
przedstawia poniższa tabela: 
 
Tabela nr 5. Zadania i nakłady finansowe na ich realizację 
 

L.p. Zadanie J.m. 
Środki 
finansowe 
Powiatu [zł[ 

Środki finansowe 
Gmin, środki 
zewnętrzne [zł] 

Razem[zł] 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 
2923E na odcinku z Wardzyna w 
kierunku Dalkowa 

zł 179 145,00 179 145,00 358 290,00 

2. 
Wykonanie dokumentacji projektowej 
przebudowy drogi powiatowej nr 
2913E w gminie Nowosolna 

zł 17 220,00 0,00 17 220,00 

3. 
Budowa chodnika przy drodze 
powiatowej nr 1151E i nr 2913E w 
miejscowości Wiączyń Dolny 

zł 63 908,00 63 907,00 127 815,00 

4. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 
nr 1930E w gminie Tuszyn zł 453 779,65 453 779,65 907 559,30 

5. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 
nr 1930E w gminie Tuszyn – etap II zł 186 000,00 266 000,00 452 000,00 

6. 
Modernizacja drogi powiatowej nr 
2926E w miejscowości Pałczew i Wola 
Rakowa 

zł 210 690,69 310 690,69 521 381,38 

7. 

Poprawa spójności komunikacyjnej i 
bezpieczeństwa ruchu na drodze 
powiatowej nr 2915E w miejscowości 
Borowa, Różyca, Gałków Duży, 
Gałkówek Parcela, gmina Koluszki 

zł 205 020,58 2 656 345,52 2 861 366,10 

8. 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 
2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu 
rowerów i pieszych w Gałkowie 
Małym 

zł 34 932,00 0,00 34 932,00 

9. 

Modernizacja ciągu komunikacyjnego 
dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E 
w Wiączyniu Dolnym, gmina 
Nowosolna 

zł 273 958,70 942 283,72 1 216 242,42 
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10. 
Modernizacja odwodnienia rejonu 
skrzyżowania ul. Łódzkiej i Głównej w 
Justynowie 

zł 34 522,00 0,00 34 522,00 

11. Przebudowa przepustów na drodze nr 
2912E w Woli Rakowej zł 107 873,38 0,00 107 873,38 

12. 

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

zł 9 020,18 9 019,00 18 039,18 

13. 

„Wykonanie nakładki bitumicznej na 
drodze powiatowej nr 2912E na 
odcinku od ul. Kolumny do ul. 
Gajowej w Stróży” 

zł 163 570,40 83 569,00 247 139,40 

14. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 
2921E w rejonie przejazdu kolejowego 
w Justynowie” 

zł 18 745,21 0,00 18 745,21 

15. „Przebudowa drogi powiatowej nr 
2915E w miejscowości Karpin” zł 373 292,09 274 000,00 647 292,09 

16. 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 
2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu 
rowerów i pieszych w Gałkowie 
Małym” 

zł 478 615,50 630 677,00 1 109 292,50 

17. 

„Budowa kanalizacji deszczowej do 
odwodnienia drogi powiatowej nr 
2912E w rejonie ul. Cedrowej w 
Stróży” 

zł 19 926,00 0,00 19 926,00 

18. 

„Projekt odwodnienia drogi 
powiatowej nr 2911E od skrzyżowania 
z ul. Główną w Justynowie  do rzeki 
Miazgi” 

zł 20 000,00 0,00 20 000,00 

19. 

„Budowa kanalizacji deszczowej do 
odwodnienia drogi powiatowej nr 
2912E w rejonie ul. Cedrowej w 
Stróży” 

zł 88 662,33 100 000,00 188 662,33 

20. 
,, Wymiana ścieków podchodnikowych 
w drodze powiatowej nr 1151E w 
Wiączyniu Dolnym” 

zł 23 370,00 0,00 23 370,00 

21. 

„Przebudowa odwodnienia terenu 
zlokalizowanego pomiędzy Strugą, 
ulicami Wąwozowa i Tuszyńską w 
Rzgowie” 

zł 0,00 39 325,87 39 325,87 

22. 

Wykonanie dokumentacji projektowej 
dla zadania pn. „Przebudowa 
odwodnienia ul. Głównej w Janówce 
gm. Andrespol” 

zł 19 926,00 0,00 19 926,00 

23. Wykonanie dokumentacji projektowej 
dla zadania pn. „Wykonanie ciągu 
pieszo – jezdnego przy drodze 

zł 28 290,00 0,00 28 290,00 
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powiatowej nr 1150E w gminie 
Nowosolna od km 3+346 do km 3+ 
800” 

24. „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej 
w Janówce gm. Andrespol” zł 84 039,42 0,00 84 039,42 

25. „Przebudowa drogi powiatowej nr 
1512E na odcinku Pałczew – Modlica” zł 162 112,76  137 740,00 299 852,76 

26. 
„Wykonanie chodnika na ul. 
Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi 
wojewódzkiej w stronę Romanowa” 

zł 222 094,67 222 094,67 444 189,34 

27. 
,,Przebudowa odcinka drogi 
powiatowej nr 2927E w Wardzynie, 
gm. Brójce” 

zł 105 281,08 75 000,00 180 281,08 

28. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 
1151E od skrzyżowania z drogą nr 
2913E do granic miasta Łodzi” 

zł 470 418,26 1 408 303,00 1 879 721,26 

29. 
„Budowa chodnika w drodze 
powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i 
Dolnej w Bukowcu)” 

zł 205 512,39 351 493,28 557 005,67 

30. 
„Budowa chodnika w drodze 
powiatowej nr 2926E od DW na 714 w 
kierunku Pałczewa” 

zł 313 917,03 250 000,00 563 917,03 

31. 
,,Budowa chodnika w drodze 
powiatowej nr 2912E w kierunku 
Romanowa” 

zł 283 592,52 250 000,00 533 592,52 

32. 
„Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego 
przy drodze powiatowej nr 1150E w 
gminie Nowosolna” 

zł 262 477,14 0,00 262 477,14 

33. 

,,Budowa kanalizacji deszczowej i 
odwodnienia drogi powiatowej nr 
2911E - ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. 
Andrespol" 

zł 175 900,34 175 900,33 351 800,67 

34. 
,,Modernizacja odcinków dróg 
powiatowych nr 2925E i nr 2926E na 
terenie gminy Brójce" 

zł 2 175 000,00 5 375 000,00 7 550 000,00 

35. 
,,Budowa chodnika w drodze 
powiatowej nr 2912E w kierunku 
Romanowa" 

zł 89 687,95 0,00 89 687,95 

36. 
,,Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego 
przy drodze powiatowej nr 1150E w 
gminie Nowosolna" 

zł 1 222 548,41 218 243,00 1 440 791,41 

37. 
,,Modernizacja odcinków dróg 
powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E 
na terenie gminy Tuszyn" 

zł 572 760,00 1 000 615,00 1 573 375,00 
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38. 
,,Modernizacja odwodnienia liniowego 
w pasie drogowym drogi powiatowej 
nr 2913E w m. Wiączyń Dolny” 

zł 15 000,00 0,00 15 000,00 

Razem zł 9 370 809,68 15 473 131,73 24 843 941,41 

 

Cel 
operacyjny 

I.2 
Modernizacja budynków użyteczności publicznej 

Zadanie  
I.2.1 –I.2.4 

1.Zniesienie barier architektonicznych w budynkach 
użyteczności publicznej.  
2.Rozbudowa i utrzymanie standardów w obiektach 
infrastruktury społecznej (DPS, ŚDS, itp.). 
3.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
4. Rewitalizacja obiektów zabytkowych 

JST (Powiat, 
Gminy) 

 
Głównym celem działań była poprawa funkcjonalności budynków domów pomocy 

społecznej i utworzenie ośrodków wsparcia dziennego, uwzględniającej potrzeby 
pensjonariuszy, tj. osób starszych z różnymi typami niepełnosprawności oraz poprawa stanu 
technicznego budynków uwzględniająca ich efektywność energetyczną. 

Zadanie realizowane było przez Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg w Starostwie 
Powiatowym w Łodzi. W ramach realizacji Celu operacyjnego I.2 Modernizacja budynków 
użyteczności publicznej, w latach 2015-2022 przeprowadzono następujące działania: 

1) „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” – zadanie to było realizowane  
w latach 2015 – 2018. Zakres prac objął: ocieplenie przegród budowlanych, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, odtworzenie pokrycia dachów i elewacji budynku, 
dostosowanie kotłowni i węzłów cieplnych do parametrów pracy instalacji c.o.  
i c.w.u., roboty odtworzeniowe po wymianie instalacji w budynku i odtworzenie 
instalacji odgromowych oraz montaż paneli solarnych. Na realizację tego zadania 
wydatkowano łącznie 764 440,23 zł, z czego środki Powiatu wyniosły 397 714,18 zł, 
a dofinansowanie RPO wyniosło 366 726,05 zł. 
 

2) „Rewaloryzacja Parku w Lisowicach” – zadanie to było realizowane w latach 2016 – 
2018. Celem zadania było zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie 
pierwotnych założeń przestrzennych i wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w parku 
przydworskim wpisanym do rejestru zabytków. Prace objęły wykonanie alejek 
spacerowych, renowację ogrodzenia parku z wymianą wszystkich przęseł, renowację 
zabytkowej bramy od strony północnej parku, przywrócenie oświetlenia, montaż 
altany wypoczynkowej, ławek parkowych i koszy, nasadzenie drzew, krzewów i bylin. 
Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 520 587,65 zł, z czego środki 
Powiatu wyniosły 87 937,65 zł, a dotacja i pożyczka od WFOŚiGW 432 650,00 zł. 
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3) ,,Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby Środowiskowego 
Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach Centrum Usług 
Środowiskowych „CUŚ”” – w ramach tego zadania wykonano podjazd dla 
niepełnosprawnych oraz zaprojektowano nowy układ funkcjonalny pomieszczeń,  
w tym pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  
Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 74 760,00 zł. 
 

4) „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum 
Usług Społecznych „WISIENKA”. W ramach łącznej kwoty wydatków projektu 
zostały poniesione koszty w wysokości 328 282,97 zł na częściowe sfinansowanie 
zadania inwestycyjnego. Łączna kwota nakładów inwestycyjnych, jakie poniesiono  
w związku z realizacją inwestycji wyniosła 1 836 825,56 zł. 
 

5) „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat 
Terapii Zajęciowej – etap II” – w ramach tego zadania wykonano przebudowę 
wschodniej części pawilonu administracyjno – biurowego ze zmianą przeznaczenia na 
Warsztat Terapii Zajęciowej, zlokalizowanego na terenie Domu Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze. Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 1 831 377,21 zł, 
z czego Powiat poniósł koszt w wysokości 62 144,50 zł, a pozostała kwota 
1 769 232,71 zł była wydatkowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
 

6) „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Wiśniowej Górze”. Zadanie obejmuje remont i modernizację obiektu  
z przystosowaniem do potrzeb ŚDS i z dostępnością dla osób niepełnosprawnych. 
Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu liczby miejsc, usług społecznych, 
zapobiegnie izolacji osób zależnych, niepełnosprawnych, będzie przeciwdziałać 
wykluczeniu społecznemu i marginalizacji. Działania podjęte dotychczas w ramach 
realizacji tego zadania objęły opracowanie dokumentacji projektowych i Studium 
wykonalności oraz opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Na chwilę 
obecną wydatkowano 99 984,41 zł, a w wyniku naboru Rządowego Funduszu Polski 
Ład, Powiat otrzymał dofinansowanie na przedmiotowe zadanie w kwocie 
4 250 000,00 zł. 
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Cel operacyjny 
I.3 

Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i odnawialnych źródeł 
energii 

Zadanie I.3.1 Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i 
zanieczyszczeń powietrza 

JST 
(Powiat, 
Gminy) 

 

Głównym celem operacyjnym było podniesienie jakości powietrza poprzez 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, termomodernizację i modernizację budynków. 

Cele te zostały osiągnięte poprzez: 

 - termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (budynek DPS w Lisowicach, Dzienny 
Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych ,,WISIENKA”), 

- poprawę efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę na energooszczędne 
oświetlenie led zlokalizowane przy przejściach dla pieszych (w drodze powiatowej 2323E  
w Bukowcu, gm. Brójce, droga powiatowa nr 1195E w rejonie cmentarza w Starej Gadce, droga 
powiatowa nr 2917E w Stefanowie, droga powiatowa nr 1148E w Kopance, droga powiatowa 
nr 1151E w Wiączyniu Dolnym). 

Efekty 

Podstawowym efektem realizacji zadania będzie ograniczenie emisji do atmosfery 
gazów cieplarnianych. Dodatkowe efekty będą stanowić ograniczenie zużycia energii 
elektrycznej, dzięki termomodernizacji budynków oraz zastosowaniu oświetlenia led 
zasilanego panelami fotowoltaicznymi i turbinami wiatrowymi. 

Trafność 

Cele dobrze sformułowane, zadania przyjęte do realizacji w jego ramach przyczynia się 
do poprawy jakości powietrza, oszczędności energii elektrycznej. 

Skuteczność 

Realizacja zadań prowadzi do osiągnięcia wyznaczonego celu głównego i celów 
dodatkowych. 

Efektywność 

Zasadnicza realizacja zadań następuje od roku 2018 do końca 2022 r. 
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Zadanie I.3.2 Propagowanie i stosowanie odnawialnych źródeł energii 
JST 

(Powiat, 
Gminy) 

 

Głównym celem zadania było informowanie społeczności o inwestycjach instalacji,  
w których zastosowano odnawialne źródła energii, montaż instalacji OZE na budynkach 
użyteczności publicznej na terenie powiatu, wykorzystanie oświetlenie led zasilanego 
kolektorami słonecznymi i turbinami wiatrowymi.  

Efekty 

W ramach zadania termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach zamontowano 
kolektor słoneczny o powierzchni obliczeniowej 2,5 m2, sprawności optycznej nie mniejszej 
niż 81% z powłoką wysokoselektywną o współczynniku absorpcji 95%, emisji <5%. 
Informacje o inwestycjach w instalacje odnawialnych źródeł energii są zamieszczane  
na stronach internetowych Starostwa Powiatowego oraz Gmin. Zastosowanie oświetlania led  
przy istniejących przejściach dla pieszych na terenie powiatu zasilanego panelami 
fotowoltaicznymi i turbinami wiatrowymi realizowanymi w ramach programu: ,,Przebudowy 
dróg powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego mających na celu wyłącznie 
poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych”. 

Wnioski 

Z uwagi na niedużą ilość budynków publicznych stanowiących własność Powiatu 
podjęte działania należy uznać za wystarczające. Wykorzystanie oświetlenia led zasilanego 
instalacjami OZE stanowi bezpieczeństwo energetyczne i nie stwarza ryzyka ich wyczerpania.  

Trafność 

Cel dobrze sformułowany, zadania przyjęte do realizacji przyczynią się do podniesienia 
wiedzy lokalnej społeczności o realizowanych przedsięwzięciach z wykorzystanie instalacji 
OZE oraz zmniejszą emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. 

Skuteczność 

Realizacja zadań prowadzi do osiągnięcia wyznaczonego celu głównego. 

Efektywność 

Miernikiem efektywności jest ilość wykonanych działań w stosunku do poniesionych 
nakładów. 

Rekomendacje 

W perspektywie kolejnych lat należy zwiększać udział instalacji z odnawialnych źródeł 
energii. 
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Zadanie I.3.3 Realizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska Powiat 

 

Fundamentalnym założeniem w tworzeniu Programów Ochrony Środowiska  
na wszystkich szczeblach – od krajowego do gminnego jest, aby ich realizacja doprowadziła 
do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz 
zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyła 
warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. Powiat realizował 
cele zawarte w opracowanym Programie Ochrony Środowiska na lata 2017 – 2022  
z perspektywą na lata 2021 – 2024, a także zawarte we wcześniejszych Programach Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego (na lata 2013 – 2017 z perspektywą na lata 
2017 – 2020). 

Zadanie I.3.4 Przeciwdziałanie skutkom anomalii pogodowych 
JST 

(Powiat, 
Gminy) 

 
Ekstrema pogodowe przestają być wyjątkowe, ocieplenie atmosfery prowadzi  

do bardziej ekstremalnych zjawisk. Powiat Łódzki Wschodni zawarł porozumienia na bieżące 
utrzymanie dróg powiatowych poprzez przekazanie Gminom środków pieniężnych na ten cel.  
Działania jakie są podejmowane:  

• w ramach ochrony przed skutkami nawalnych deszczy: 
- czyszczenia studzienek wpustowych studni chłonnych, 

- wykaszanie i czyszczenie rowów i poboczy dróg, 

- rozbudowa systemu zarządzania kryzysowego (informowania o prognozowanych anomaliach 
pogodowych), 

• w ramach przeciwdziałania wysokim temperaturom: 
- stosowanie mieszanek bitumicznych odpornych na odkształcenia termiczne nawierzchni, 

• w ramach przeciwdziałania porywistym wiatrom: 
- unikanie konstrukcji dachowych podatnych na dynamiczne porywy wiatru, 

- ocena stateczności i stanu fitosanitarnego zadrzewień przydrożnych usuwając z pasów 
drogowych drzewa stwarzające zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, zadanie 
realizowane w ramach przeglądów rocznych dróg. 

Wnioski 

Głównym zagrożeniem w powiecie są ulewne krótkotrwałe deszcze oraz porywiste 
wiatry. Działania podejmowane w ramach celu pozwalają ograniczyć skutki występujących 
anomalii pogodowych. 
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Trafność 

Cel dobrze sformułowany, wyszczególnione zadania przyczynią się  
do przeciwdziałania anomaliom pogodowym. 

Skuteczność 

Realizacja zadań doprowadziła do osiągnięcia wyznaczonego celu. 

Efektywność 

Miernikiem efektywności była ilość wykonanych działań w stosunku do poniesionych 
nakładów. 

Rekomendacje 

Działania są istotne z punktu widzenia przeciwdziałaniu nawalnym deszczom oraz 
porywistym wiatrom występującym coraz częściej na terenie powiatu. Należy je kontynuować. 

 

Zadanie I.3.5 Ochrona i rewaloryzacja zasobów naturalnych i 
krajobrazowych Powiatu 

JST 
(Powiat, 
Gminy) 

 

Rozwój regionalny i lokalny jest w znacznym stopniu uwarunkowany jakością i ilością 
zasobów naturalnych oraz poziomem ich gospodarczego wykorzystania. Zasoby naturalne  
i krajobrazowe mogą więc być podstawą budowania przewagi konkurencyjnej pojedynczego 
podmiotu, małej jednostki terytorialnej, jak i całego regionu. Głównym celem zadania jest 
zachowanie w możliwie najlepszym stanie zasobów przyrody i krajobrazu. 

Efekty 

Główne efekty ochrony zasobów naturalnych i krajobrazowych wymieniono poniżej: 

- zapewnienie właściwej opieki nad formami ochrony przyrody na terenie powiatu, udział 
obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego wg. danych GUS w latach: 2019 – 2021 wynosi 6,7%, 

- ochrona naturalnych skupisk fauny, flory, zwiększanie bioróżnorodności, 

- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców, 

- promowanie walorów przyrodniczych powiatu i ich wartości, 

- realizacja zadań obejmujących rekultywację gruntów zdegradowanych. 
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Trafność 

Cel dobrze sformułowany, zadania przyjęte do realizacji przyczyniają się do ochrony 
zasobów naturalnych i krajobrazowych. 

Skuteczność 

Realizacja zadań prowadzi do osiągnięcia wyznaczonego celu głównego. 

Efektywność 

Miernikiem efektywności była ilość wykonanych działań w stosunku do poniesionych 
nakładów. 

Rekomendacje 

Podjęte działania są istotne z punktu widzenia zachowania zasobów naturalnych  
i krajobrazowych dla przyszłych pokoleń. 

 

Cel operacyjny 
1.4 Tworzenie systemu informacji o nieruchomościach 

Zadanie I.4.1 
Aktualizacja danych przestrzennych dotyczących 
nieruchomości Powiat 

 
Celem  głównym  zadania  było  prowadzenie  powiatowego  zasobu  

geodezyjnego i kartograficznego, w tym w szczególności baz danych ewidencji gruntów 
i budynków oraz numerycznej mapy zasadniczej (baz GESUT, BDOT500). 
 

Realizatorem zadania był Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego  
w Łodzi. 

 
W latach 2015 – 2016 aktualizację danych przestrzennych nieruchomości prowadził 

Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BiGN) Starostwa Powiatowego  
w Łodzi, który nadal dokonuje wstępnej weryfikacji użytków gruntowych należących  
do Skarbu Państwa oraz Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

W 2015 roku BiGN przeprowadził weryfikacje użytków w ewidencji gruntów  
i budynków w celu doprowadzenia do zgodności baz danych ze stanem faktycznym  
w terenie dla nieruchomości położonych w Mieście Tuszyn oraz w obrębie Górki Małe, Tuszyn 
– obszar wiejski. Kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 17 680,00 zł (zadania własne). 

W 2016 roku wykonał aktualizację danych przestrzennych dla nieruchomości 
położonych w gminie i mieście Tuszyn oraz w gminie i mieście Koluszki za kwotę 21 950 zł. 

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 
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o 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,  
nie wykonywano weryfikacji danych np. w zakresie oznaczeń w ewidencji gruntów  
i budynków użytków gruntowych, tak jak miało to miejsce w 2016 roku. 

 
W latach 2019 – 2022 aktualizację danych przestrzennych prowadził Wydział geodezji 

i Kartografii. Aktualizacja ta odbywała się w ramach bieżącej działalności i realizacji zadań  
z wiązanych z przyjmowaniem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac 
geodezyjnych i kartograficznych. Ponadto w ramach realizacji projektu związku Powiatów 
Województwa Łódzkiego planowana jest pełna cyfryzacja zasobu geodezyjnego  
i doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa do końca 2023 roku. 

W przedmiotowym okresie założono bazy GESUT dla części powiatu, tj. miasta 
Tuszyn, miasta Koluszki oraz gminy Nowosolna. Wartość zamówienia wynosiła  
477 161,28 zł, przy czym wkład własny powiatu wynosił 164 859,21 zł. Pozostały obszar 
powiatu zostanie objęty bazą danych GESUT do końca 2023 roku, a zadanie to jest realizowane 
zgodnie z założonym harmonogramem. 

Dla wybranych obrębów ewidencyjnych z gmin Nowosolna oraz Koluszki założono 
bazę danych BDOT500. Wartość zamówienia wynosiła 167 343,96 zł, przy czym wkład własny 
powiatu wynosił 51 699,76 zł 

Oprócz założenia ww. baz danych, powiat łódzki wschodni przystąpił do modernizacji 
szczegółowej osnowy wysokościowej w celu wdrożenia układu wysokościowego  
PL-EVRF2007-NH. Zadanie to, zostało podzielone na cztery etapy, z których trzy pierwsze 
zostały zrealizowane. Ostatnim etapem wdrożenia nowego układu wysokościowego  
jest konwersja prowadzonych baz GESUT i BDOT500 w celu przeliczenia rzędnych obiektów 
tych baz do nowego układu wysokościowego. Planuje się, iż wdrożenie nowego układu 
wysokościowego nastąpi do końca 2023 roku. Konieczność realizacji tego zadania wynika  
z wymogów obowiązujących przepisów prawa. 

 

Zadanie I.4.2 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Powiat 

 
Celem głównym zadania było dostosowanie prowadzonej ewidencji gruntów  

i budynków do wymogów prawa. Realizatorem zadania był Wydział Geodezji i Kartografii 
Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

W latach 2015 – 2022 przeprowadzono modernizację podanych w poniższej tabeli 
obrębów ewidencyjnych z obszaru powiatu łódzkiego wschodniego: 
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Tabela nr  6. Modernizacja obrębów ewidencyjnych 
 

Data zakończenia 
modernizacji Gmina Obręb Ilość działek 

Wydatki 
poniesione na 

modernizację [zł] 

 
2015 

Tuszyn Bądzyń 580 

237 018,52 Andrespol Bedoń Przykościelny 1 100 

Koluszki Felicjanów 400 

 
 

2016 

Brójce Stefanów 700 

180 998,00 
Koluszki Jeziorko 300 

Tuszyn Żeromin Zdrój 120 

Tuszyn Żeromin PGR.Ryb 50 

 
2017 

Tuszyn Głuchów 1 250 

214 288,81 Koluszki Kazimierzów 150 

Brójce Przypusta 450 

2018 Andrespol Stróża 1 017 179 000,00 

2019 Andrespol Kraszew 880 166 666,50 

2020 Andrespol Janówka 1 070 246 861,00 

Razem 8 067 1 224 832,83 
 

Ponadto, w latach 2019 – 2022, przeprowadzono modernizację 11 obrębów 
ewidencyjnych z gmin Brójce i Tuszyn w ramach działań związku Powiatów Województwa 
Łódzkiego. Koszt modernizacji wyniósł 1 377 600,00 zł, z czego wkład własny Powiatu 
wyniósł 425 600,00 zł. 

 
Przeprowadzenie   modernizacji  ewidencji  gruntów  i budynków  realizowane 

jest systematycznie, a zrealizowane prace przyczyniają się do poprawy jakości zgromadzonych 
danych. Obecnie do zmodernizowania pozostały 42 (ok. 35 %) obrębów ewidencyjnych,  
a realizację tego zadania znacząco przyspiesza udział Powiatu w Związku Powiatów 
Województwa Łódzkiego. 
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Zadanie I.4.3 Regulacja stanów prawnych nieruchomości 
JST 

(Powiat, 
Gminy) 

 
 Regulacja stanów prawnych nieruchomości była realizowana przez Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi. Dotyczy ona nieruchomości 
Skarbu Państwa, a także nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz ustawa  
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526). 

 Z regulacją stanów prawnych nieruchomości mamy do czynienia w sytuacji braku 
księgi wieczystej dla konkretnej nieruchomości bądź też w sytuacji nieaktualnego wpisu  
w księdze wieczystej dotyczącego właściciela nieruchomości. Z koniecznością regulacji 
stanów prawnych mamy często do czynienia w związku z błędami w księgach wieczystych  
czy też z brakiem ich zgodności z danymi z ewidencji gruntów. Taka sytuacja ma miejsce,  
np. gdy dla danej nieruchomości są założone są dwie lub więcej księgi wieczyste, które różnią 
się danymi właściciela nieruchomości, bądź oznaczeniem nieruchomości. 

 Do zakresu pojęcia regulacji stanów prawnych nieruchomości należy doliczyć sytuacje 
z nabyciem spadków przez Skarb Państwa po osobach zmarłych, które nie pozostawiły po sobie 
spadkobierców, a byli właścicielami nieruchomości, w celu ujawnienia praw Skarbu Państwa 
do tych nieruchomości.  

 Podstawowym jednak sposobem do regulacji stanów prawnych nieruchomości, które 
nie posiadają urządzonej księgi wieczystej a przypisane są w ewidencji gruntów Skarbowi 
Państwa jest zebranie stosownej dokumentacji oraz przygotowanie wniosku do właściwego 
Sądu Rejonowego o nabycie prawa własności w postępowaniu nieprocesowym  
o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, na podstawie art. 172 i art. 336 Kodeksu cywilnego 
(t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1360). 

 W świetle obowiązujących przepisów prawnych końcowym etapem regulacji stanów 
prawnych jest doprowadzenie do zgodności zapisów ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg 
wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.  

 Ponadto Wydział Gospodarki Nieruchomościami podejmuje działania związane  
z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości stanowiących mienie Powiatu.  
Na przestrzeni lat 2015-2022 zasób nieruchomości zajętych pod drogami powiatowymi 
powiększył się o 3,4539 ha z tytuły gruntu zajętego pod drogami powiatowymi  
(2015 r. – 268,6850 ha, natomiast w 2022 r. – 272,1389 ha). Wiąże się to z rosnącym popytem 
ba grunty rolne niezagospodarowane, położone poza granicami miasta,  
które w wyniku decyzji podziałowej stają się własnością Powiatu, a w przyszłości będą 
wykorzystywane pod inwestycje drogowe lub budowlane zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego.   
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 Na przestrzeni lat 2015 – 2022 Wydział Gospodarki Nieruchomościami podjął szereg 
procedur zmierzających do wskazania aktualnego stanu prawnego nieruchomości Skarbu 
Państwa oraz Powiatu Łódzkiego Wschodniego, należą do nich między innymi:  

• Sporządzanie map do celów pranych, 
• Opracowania geodezyjnoprawne, mające na celu wyznaczenie punktów granicznych 

nowopowstałych działek, 
• Pokrycie kosztów złożenia wniosków wieczysto-księgowych, 
• Publikacja ogłoszeń w prasie o toczących się postępowaniach sądowych  

o stwierdzenia zasiedzenia, 
• Koszty procesu w sprawie o zasiedzenia prawa własności Skarbu Państwa  

(koszty stawiennictwa świadka, postępowania apelacyjnego, zastępstwa procesowego). 
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W latach 2015-2022 Wydział Gospodarki Nieruchomościami zlecił sporządzenie 17 map do celów prawnych oraz 2 opracowań geodezyjnoprawnych 
– wyznaczenie punktów granicznych nowopowstałych działek w celu określenia przebiegu granic nieruchomości, o łącznym koszcie  
około 65 000,00 zł. 

Tabela nr 7. Sporządzanie map do celów prawnych umożliwiających uregulowanie stanu prawnego nieruchomości 

 

Źródło danych:  Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Starostwo Powiatowe w Łodzi 

 

Tabela nr 8. Koszty wyznaczenia punktów granicznych nowopowstałych działek gruntu 

 

Źródło danych:  Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Starostwo Powiatowe w Łodzi  

 Wydział Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny jest również za złożenie wniosków wieczysto-księgowych. Na przestrzeni lat  
2015-2022 złożono do właściwych Sądów Rejonowych 254 wniosków wieczysto – księgowych w sprawie ujawnienia prawa własności nieruchomości 
na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego. W związku z powyższym poniesiono koszty złożenia wniosków wieczysto-księgowych na kwotę  

Zadania /Lata Ilość/kwota 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ŁĄCZNIE W 
LATACH 2015-2022

Ilość 4 3 - 9 1 17

Kwota 17 800,00 zł   8 011,00 zł    - 25 055,10 zł 4 178,00 zł    55 044,10 zł       

Sporządzenie map do celów 
prawnych umożliwiających 

uregulowanie stanu 
prawnego nieruchomości

Zadania /Lata Ilość/kwota 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ŁĄCZNIE W 
LATACH 2015-2022

Ilość - 1 - 1 2

Kwota - 2 600,00 zł    - 7 380,00 zł    9 980,00 zł         

Koszty wyznaczenia 
punktów granicznych 

nowopowstałych działek 
gruntu
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88 610,00 zł (zadania własne). Na przeprowadzenie powyższych zadań w roku 2015 wykorzystano kwotę 6 630,00 zł (złożono 21 wniosków), natomiast 
w 2022 roku wykorzystano 23 200,00 zł (złożono 58 wniosków).  

Tabela nr 9. Koszty złożenia wniosków wieczysto-księgowych 

 

Źródło danych:  Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Starostwo Powiatowe w Łodzi 

 

 Ponadto Wydział Gospodarki Nieruchomościami poniósł koszty publikacji 41 ogłoszeń w prasie o toczących się postępowaniach sądowych o 
stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości Skarbu Państwa. Wydatkowano kwotę – 31 066,45 zł. Dodatkowo poniesiono koszty procesu w sprawie o 
zasiedzenie prawa własności Skarbu Państwa (koszty stawiennictwa świadka, postępowania apelacyjnego, zastępstwa procesowego) na łączną kwotę 
5 111,18 zł. 

Tabela nr 10. Publikacja ogłoszeń w prasie o toczącym się postępowaniu sądowym o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości Skarbu Państwa 

 

Źródło danych:  Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Starostwo Powiatowe w Łodzi 

 

Zadania /Lata Ilość/kwota 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ŁĄCZNIE W 
LATACH 2015-2022

Ilość 21 19 17 17 46 45 31 58 254
Kwota 6 630,00 zł      5 480,00 zł    3 520,00 zł 4 200,00 zł    15 080,00 zł 18 500,00 zł 12 000,00 zł 23 200,00 zł 88 610,00 zł       

Koszty złożenia wniosków 
wieczysto-księgowych 

Zadania /Lata Ilość/kwota 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ŁĄCZNIE W 
LATACH 2015-2022

Ilość 7 5 2 12 5 4 4 2 41

Kwota 3 584,13 zł      3 581,42 zł    1 133,32 zł 14 625,32 zł 2 981,66 zł    1 739,34 zł    2 133,32 zł    1 287,94 zł    31 066,45 zł       

Publikacja ogłoszeń w prasie 
o toczącym się postępowaniu 

sądowym o stwierdzenie 
zasiedzenia nieruchomości 

Skarbu Państwa 
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Tabela nr 11. Koszty procesu w sprawie o zasiedzenie prawa własności Skarbu Państwa (koszty stawiennictwa świadka, postępowania apelacyjnego, 
zastępstwa procesowego) 

 

Źródło danych:  Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Starostwo Powiatowe w Łodzi 

Zadania /Lata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ŁĄCZNIE W 
LATACH 2015-2022

5 111,18 zł         2 282,32 zł 111,86 zł       

Koszty procesu  sprawie o 
zasiedzenie prawa własności 

Skarbu Państwa (koszty: 
stawiennictwa świadka, 

postępowania apelacyjnego, 
zastępstwa procesowego) 

2 717,00 zł    



53 | S t r o n a  
 

Efekty 

Uregulowanie stanów prawnych nieruchomości, tj. uporządkowanie dokumentów 
zarówno pod kątem geodezyjnym, jak równie wieczysto-księgowym, które w konsekwencji 
stanowią niekwestionowany dowód na posiadanie tytułu własności do nieruchomości. 

Na przestrzeni lat 2015-2022 podjęto czynności zmierzające do regulowania stanu 
prawnego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego. Zakresem prac objęto około 800 działek. W wyniku realizacji 
powyższego zadania uregulowaliśmy stan prawny 468 działek. W odniesieniu  
do pozostałych nieruchomości podejmowane są działania mające na celu zwiększenie liczby 
działek o uregulowanym stanie prawnym. W wielu przypadkach brak dokumentów 
potwierdzających prawo własności, wiąże się z rozpoczęciem procedury sądowej.  
Która dokonywana jest na podstawie złożonego przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
wniosku do sądu o wdanie orzeczenia w sprawie stwierdzenia zasiedzenia prawa własności  
lub spadkowego. Proces wydania orzeczenia Sądu jest długotrwały ze względu na procedurę 
wieczysto-księgową (czas rozpatrywania wniosku przez właściwy Sąd Rejonowy to około  
3 miesiące) oraz postępowania cywilnego o zasiedzenie prawa własności (czas rozpatrywania 
wniosku to około 1 rok). 

Trafność 

Cel dobrze sformułowany, działania prowadzone w ramach zadania przyczyniają  
się do regulacji stanów prawnych nieruchomości.  

 

Zadanie I.4.4 Tworzenie cyfrowych baz danych i systemów udostępniania 
danych Powiat 

 
Celem głównym zadania było tworzenie systemu informacyjnego o nieruchomościach, 

umożliwiającego udostępnianie zgromadzonych w nim danych o gruntach, budynkach, 
lokalach, i ich właścicielach, w sposób jednolity dla kraju. 

Powiat Łódzki Wschodni w 2015 roku rozpoczął prace zmierzające do pozyskania 
środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach CT 2 (celu tematycznego 2) „Zwiększenie 
stopnia wykorzystania i jakości TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych),  
Osi Priorytetowej VII „Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 „Technologie 
informacyjno-komunikacyjne”, Poddziałania VII.1.3 „Rozwój e-administracji” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem  
na realizację ww. zadania. W roku 2016 Powiat wraz z 14 innymi członkami zrzeszonymi  
na terenie powiatów województwa łódzkiego, podjął czynności zmierzające do zwiększenia 
zdolności aplikowania o dofinansowanie projektu, polegające na podjęciu uchwały w sprawie 
przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego, którego celem jest wspólne 
realizowanie cyfryzacji baz danych ewidencji gruntów i budynków, utworzenie cyfrowych  
baz danych obiektów topograficznych, złożenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
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oraz informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  
w obszarach wskazanych przez powiaty będące jego członkami.  

W 2018 roku został wdrożony Geoportal Powiatu Łódzkiego Wschodniego, złożony  
z dwóch modułów udostępniających dane w zakresie ogólnodostępnym oraz ograniczonym  
i chronionym. W części ogólnodostępnej, za pomocą strony internetowej 
www.lodzkiwschodni.geoportal2.pl udostępniane są dane z prowadzonych baz danych  
w postaci podglądu mapy zasadniczej (granice działek, użytków gruntowych, sieci uzbrojenia 
terenu) z możliwością podglądu danych opisowych w zakresie ewidencji gruntów i budynków 
(bez informacji o właścicielu działki). Moduł chroniony wymaga rejestracji użytkownika  
i umożliwia udostępniania danych specjalistach. Przeznaczony jest dla geodetów – 
wykonawców prac geodezyjnych, rzeczoznawców majątkowych, komorników,  
oraz projektantów. Uruchomione moduły pozwalają użytkownikom usprawnić proces 
udostępniania danych geodezyjnych oraz go zautomatyzować, co niewątpliwie przyspiesza 
obsługę interesantów. Uruchomienie geoportalu znacząco przyspieszyło i usprawniło obsługę 
prac geodezyjnych, udostępnianie danych z rejestru cen nieruchomości, oraz przeprowadzanie 
narad koordynacyjnych projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 
 

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 

Głównym celem działań podejmowanych w ramach zadania była poprawa stanu  
i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu poprzez informowanie, edukowanie  
i promowanie szeroko pojętego bezpieczeństwa odnoszącego się do ruchu drogowego, ochrony 
przeciwpożarowej, bezpiecznych zachowań społecznych i prozdrowotnych. 

Realizatorami działań są: Referat Promocji Powiatu i Informacji Starostwa 
Powiatowego w Łodzi (w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa), 
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego oraz Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego we współdziałaniu z gminami 
Powiatu oraz szkołami z terenu Powiatu. 

 
Powiat Łódzki Wschodni w latach 2015 - 2022 realizował konkursy, turnieje i zawody 

sportowo- pożarnicze w ramach patronatu Starosty Łódzkiego Wschodniego  
lub współorganizacji oraz zakupy materiałów odblaskowych, czujników czadu i materiałów 
edukacyjnych w ramach realizacji zadań zapisanych w Powiatowym Programie Zapobiegania 
Przestępczości i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2013 – 2017 i 2018 – 2023 dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. Wydatki poniesione na ten cel obrazuje poniższa tabela: 
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Tabela nr 12. Wydatki Powiatu w dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 
 

Rok 

 

 

 

Wydarzenia/Patronaty 
Starosty 

Zakupy czujników 
CO2, wykrywaczy 
dymu, materiałów 

edukacyjnych 

Zakup 
materiałów 

odblaskowych 

Razem wydatki 
w dziale 754 

 

Ilość Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki 

2015 7 4 078,76 0,00 8 238,54 16 078,30 

2016 4 2 326,27 939,40 4 895,40 8 451,80 

2017 4 4 056,22 1 315,72 7 130,19 12 504,13 

2018 4 11 368,96 1 170,70 9 268,42 19 686,95 

2019 4 2 073,69 962,20 2 438,48 5 719,51 

2020 - - 987,87 6 622,32 7 610,19 

2021 - - 2 180,00 4 333,91 6 513,91 

2022 1 973,00 5 525,78 5 761,32 12 260,10 

Razem 24 876,9 13 081,67 48 688,58 88 824,89 

 
 

Materiały odblaskowe, czujniki CO2 , materiały edukacyjne są bezpłatnie 
dystrybuowane wśród mieszańców Powiatu przez funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej 
podczas działań związanych z poprawą bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz w ruchu 
drogowym. 

Dodatkowo, w 2015 roku Powiat przekazał na konto Funduszu Wsparcia Policji 
Komendy Wojewódzkiej w Łodzi środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł na zakup 
samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach. 

 
W celu przeciwdziałania zjawiskom patologicznym Komenda Powiatowa Policji 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego prowadziła akcje prewencyjne mające na celu zapobieganie 
tym zjawiskom i ich zwalczanie. Działania te nastawione były głównie na prowadzenie 
prelekcji, spotkań i pogadanek na terenie placówek oświatowych z uczniami szkół 
podstawowych i szkół średnich oraz zajęć online w momencie kiedy placówki oświatowe  
nie działały w formie stacjonarnej w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2015-2021 na terenie powiatu łódzkiego wschodniego 
przeprowadzono w tym zakresie spotkania z młodzieżą w ramach następujących działań: 

1. Bezpieczne ferie, 
2. Bezpieczne wakacje, 
3. Bezpieczna droga do szkoły,  
4. Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą,  
5. Cyberzagrożenia, 
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6. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – edukacja dla bezpieczeństwa, 
7. Handel ludźmi, 
8. Odpowiedzialność nieletnich w świetle przepisów UPN 

 
W latach 2015-2021 przeprowadzono także, szkolenia dla nauczycieli/grona 

pedagogicznego z placówek oświatowych z terenu łódzkiego-wschodniego na temat: 
− Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją  

w sytuacjach zagrożenia przestępczością i demoralizacją dzieci oraz młodzieży." 
− Szkolenia dla dzieci przedszkolnych, młodzieży szkolnej z zakresu  

m.in. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni 
publicznej, wyposażenie uczestników szkoleń w odblaski. 

 
Ponadto dzielnicowi naszej jednostki prowadzili konsultacji ze społeczeństwem  

w trakcie, których poruszali tematykę: 
− Efektywne metody i środki zabezpieczania mienia. 
− Zasady bezpiecznego zachowania seniorów 
− Zadbaj o bezpieczeństwo swoich „czterech kółek” 
− Dzielnicowy bliżej nas 

5 listopada 2015 roku podczas współorganizatorami odblaskowej akcji był Urząd 
Miasta w Koluszkach oraz Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego. 
Zorganizowano ją dla poprawy bezpieczeństwa ,,niechronionych” uczestników ruchu 
drogowego na terenie gminy Koluszki. W tym celu Biuro Promocji UM Koluszki przekazało 
na potrzeby akcji blisko 100 sztuk kamizelek odblaskowych. Po zmierzchu funkcjonariusze 
Wydziału Ruchu Drogowego KPP Łódź-Wschód, wręczali odblaskowe ,,upominki” wszystkim 
mieszkańcom gminy, którzy poruszali się po drogach nie będąc wyposażonym w tego typu 
elementy.     

W ramach współpracy z instytucjami zewnętrznymi dzielnicowy ze rzgowskiego komisariatu 
wspólnie z Urzędem Miasta w Rzgowie oraz autoryzowanym dealerem samochodów 
zorganizował bezpłatny punkt kontroli pojazdów. Taki punkt pojawił się  
28 sierpnia 2020 r. w Starowej Górze. Kontrolowano ustawienie świateł i stan płynów 
eksploatacyjnych. Z uwagi na ostatni weekend wakacji, nie brakowało chętnych  
do sprawdzenia stanu swojego pojazdu. 

18 września 2020 roku tuż po godz. 5 rano dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji powiatu 
łódzkiego wschodniego zorganizowali poranną akcję profilaktyczną. Podczas tego 
przedsięwzięcia rozdawali kamizelki odblaskowe. Obdarowane osoby to przede wszystkim 
rowerzyści i piesi. Stróże prawa rozmawiając z mieszkańcami podkreślali, że kamizelki  
są minimalnym nakładem a mogą uratować zdrowie a nawet życie człowieka. Niechronieni 
uczestnicy ruchu drogowego nie kryli zadowolenia z tak miłej niespodzianki i dziękowali 
mundurowym za zorganizowanie takiej akcji. Używanie odblasków jest niezwykle ważnym  
i bezcennym elementem dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Bezpieczeństwo 
mieszkańców powiatu to priorytet policyjnych działań.  

W dniu 28 października 2021 roku dzielnicowi Komisariatu Policji w Rzgowie przeprowadzili 
praktyczne zajęcia z uczniami Szkoły Podstawowej w Rzgowie, o tym jak właściwie  
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i bezpiecznie przechodzić przez przejście dla pieszych i korzystać z drogi oraz jak bardzo ważne 
jest bycie widocznym dla kierowców. Funkcjonariusze wraz z uczniami i ich opiekunami 
odwiedzili wszystkie przejścia dla pieszych w mieście. Najmłodsi w widocznych 
odblaskowych kamizelkach w praktyce wykorzystali znane im zasady bezpieczeństwa 
poruszania się po drodze. 

 
Od początku trwania pandemii policjanci KPP Łódź – Wschód z pełnym zaangażowaniem 
przeciwdziałają rozprzestrzenianiu się wirusa. Bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu, 
naszych rodzin i nas samych jest najważniejsze. Noszenie maseczek ochronnych i zachowanie 
społecznego dystansu przede wszystkim w miejscach publicznych jest bardzo istotne.  
W celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa dzielnicowi KPP w Koluszkach pełnili 
służby w pociągu w patrolu rajdującym na odcinku Koluszki-Bedoń-Koluszki, gdzie zwracali 
uwagę na podróżujących i ich stosowanie się do panujących przepisów sanitarnych. W tym 
samym czasie policjanci w Tuszynie, Rzgowie i Andrespolu kontrolowali placówki handlowe  
i komunikację publiczną. 

W latach 2015 - 2022 przeprowadzano kampanie społeczne, edukacyjne  
i promocyjne. Wiele działań było skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu powiatu 
łódzkiego wschodniego m.in.: „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Wakacje”, „STOP pożarom 
traw”, „Dni otwartych Strażnic”, zajęcia edukacyjne dla dzieci w Sali Edukacyjnej „Ognik” 
(2020 r.- 5 prelekcji, 2021 r. – 15 prelekcji, 2022 r. – 21 prelekcji), Turnieje Wiedzy 
Pożarniczej, Turnieje „Edukacja dla bezpieczeństwa”, „Mistrzostwa w wyciskaniu sztangi”.  

Ponadto organizowane były prelekcje i pogadanki w szkołach, przedszkolach, MOK, 
OSiR i innych podmiotach. Przeprowadzone cyklicznie działania edukacyjne miały za zadanie 
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przez dzieci, młodzież i dorosłych, budowanie wiedzy  
z zakresu bezpieczeństwa i unikania zagrożeń oraz sposobów postępowania w przypadku  
ich powstania.   

W latach 2015-2022 komenda realizowała zadania w ramach kampanii społecznych 
związanych z przekazywaniem oraz montowaniem w domach i budynkach wielorodzinnych 
czujek czadu. Działania te miały zwiększyć świadomość społeczeństwa jakim zagrożeniem  
jest czad oraz przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu.  
Czujki zostały zakupione przez Starostwo powiatu łódzkiego wschodniego oraz Komendę 
Wojewódzką PSP w Łodzi i rozdysponowane wśród mieszkańców podczas akcji „Czad i Ogień 
obudź czujność”, „Ale - Czad”, „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”, „Nie dla Czadu”. 

Ponadto, na łamach prasy, na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych 
zamieszczano artykuły dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa, zagrożenia czadem, 
wypalania pozostałości roślinnych, zachowania się podczas anomalii pogodowych itp. 

Odbywały się również zawody pożarnicze oraz zawody w piłkę nożną strażaków 
powiatu łódzkiego wschodniego, które wspierały rozwój kultury fizycznej oraz miały na celu 
integracje druhów i strażaków z terenu powiatu. 

W latach 2015-2022 odbyły się kampanie edukacyjne promujące formację strażaków. 
Miały na celu rozpropagowanie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej jak i integracji  
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ze społecznością lokalną. W trakcie pikników edukacyjnych, festynów prowadzone były 
pokazy pierwszej pomocy oraz działań ratowniczych, konkursy wiedzy w których można było 
wygrać czujkę czadu. Prezentowany był sprzęt przeciwpożarowy, omawiane były sposoby 
zwalczania i zapobiegania pożarom. Przeprowadzone akcje miały na celu wykazanie 
możliwości sprzętowych oraz pokazanie profesjonalizmu strażaków. Dzięki podjętym 
działaniom zwiększyła się świadomość społeczeństwa nt. bezpieczeństwa pożarowego, 
pierwszej pomocy oraz różnych zagrożeń.  

Komenda Powiatowa PSP powiatu łódzkiego wschodniego zs. w Koluszkach podczas 
różnych akcji edukacyjnych, prewencyjnych i promocyjnych współpracowała z innymi 
podmiotami m.in. Nadleśnictwo, Policja, Szkoły, Samorządy, Powiatowa Stacja Sanitarno- 
Epidemiologiczna. 

 
Zadanie 

II.1.2 Zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich Szkoły, Policja 

 
W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni, 

podejmowane są różnorodne działania mające na celu zapobieganie niedostosowaniu 
społecznemu i demoralizacji uczniów. Realizację tych działań wyznacza program 
wychowawczo-profilaktyczny szkoły, który ulega modyfikacji w związku z sukcesywnym 
rozpoznawaniem obszarów problemowych (na podstawie dokonywanej ewaluacji) oraz potrzeb 
i oczekiwań zarówno uczniów, rodziców i nauczycieli – wskazania do dalszej pracy 
wychowawczo-profilaktycznej. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu młodzieży 
odbywa się przez m.in. systematyczną obserwację zachowania uczniów, identyfikowanie 
warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-
wychowawczego, reagowanie na naruszanie przez uczniów norm społecznych, ustalanie 
przyczyn niewłaściwego zachowania oraz stosowanie odpowiednich środków 
wychowawczych, otaczanie pomocą psychologiczną uczniów wymagających wsparcia  
i znajdujących się w sytuacji kryzysowej, współpracę z rodzicami oraz różnymi instytucjami.  

Spotkania ze służbami porządku publicznego (min. policja, straż) uświadamiają 
uczniom zagrożenia oraz konsekwencje postępowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi 
zasadami oraz z prawem. 

Zajęcia psychoedukacyjne wspierają uczniów mających problem z adaptacją w nowym 
środowisku i wskazują drogę do lepszego funkcjonowania oraz samorozwoju. 

Zajęcia integracyjne, spotkania, prelekcje oraz udział młodzieży w warsztatach 
rozwijających kompetencje społeczne mają na celu budowanie pozytywnych relacji w klasie, 
co ma istotny wpływ na zmianę grupy rówieśniczej i umożliwia izolowanie ucznia  
od środowiska zdemoralizowanego. Systematyczna kontrola obecności, współpraca  
z rodzicami i instytucjami wpływa na poprawę frekwencji uczniów. Włączanie uczniów 
zagrożonych demoralizacją w akcje pomocowe, charytatywne zapobiega dalszej demoralizacji.  

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

 
Tabela nr 13. Ujawnione przypadki przestępczości i demoralizacji nieletnich 
 

Zakres 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Razem 
nieletnich, którzy dopuścili się 
czynów karalnych 7 6 4 3 10 9 16 55 
nieletnich zagrożonych 
demoralizacją 102 90 80 74 71 33 58 508 
nieletnich pod wpływem 
alkoholu 26 26 32 21 23 10 30 168 
wnioski o wszczęcie 
postępowania opiekuńczego do 
Sądów Rejonowych, Wydział 
Rodzinny i Nieletnich 

53 11 8 10 1 2 0 85 

Nieletni uciekinierzy z domu 
rodzinnego 0 6 6 7 3 1 4 27 
nieletni uciekinierzy z 
MOW/MOS 0 12 5 1 1 1 2 22 

 
Trafność 

Cel dobrze sformułowany, działania prowadzone w ramach zadania zmierzają 
do poprawy stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 
Skuteczność 

Zrealizowane działania prowadzą do osiągnięcia wyznaczonego celu. 
Rekomendacje 

Kontynuować prowadzone działania. 
 

Zadanie II.1.3 Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w miejscach 
publicznych Policja 

Zadanie II.1.4 Wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń Policja 

 
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego w ramach realizacji 

zadania, jakim jest ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych,  
w celu zwiększenia bezpieczeństwa na podległym terenie podejmowała w latach 2015-2021 
działania we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. 

W ramach współpracy z organami administracji terenowej oraz w celu zwiększenia 
stanu bezpieczeństwa na podległym terenie, pomiędzy Komendą Powiatową Policji powiatu 
łódzkiego wschodniego, a gminami Tuszyn, Rzgów i Andrespol zawarte zostały porozumienia 
w sprawie pełnienia służb ponadnormatywnych policjantów ze środków finansowych 
samorządu terytorialnego.  
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Tabela nr 14. Ilość służb ponadnormatywnych pomiędzy KPP powiatu łódzkiego wschodniego a gminami Tuszyn, 
Rzgów i Andrespol 
 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Ilość służb 307 302 361 361 317 48 114 

 
Ponadto w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Komenda 

Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego do roku 2015 kontynuowała porozumienia 
w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów policyjnych (koszt utrzymania  
I etatu w skali roku to kwota ok. 65.000 zł.) 

− Gmina Rzgów - 2 etaty 
− Gmina Andrespol - 3 etaty 

 
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 latach 2015-2021 kontynuowano 
współpracę z SOK (Strażą Ochrony Kolei) w Koluszkach. Współpraca ta polega  
na zapewnieniu bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej, gdzie odbywają się 
łączone patrole rajdujące w pociągach. Działania takie mają na celu poprawę bezpieczeństwa 
w pociągach, przeciwdziałanie kradzieżom kieszonkowym oraz niszczeniu mienia kolejowego. 
Wspólne działania prowadzono również, na terenach kolejowych (na dworcach, bocznicach 
itp.) i zmierzały one do wykrycia przypadków łamania prawa a także działań operacyjno – 
prewencyjnych, mających na celu wyeliminowanie procederów kradzieży paliwa  
z wagonów typu cysterna na terenie stacji Koluszki.  

Ponadto KPP Powiatu Łódzkiego Wschodniego współpracowała ze Strażą Miejską 
funkcjonującą przy Urzędzie Miasta w Tuszynie. Współpraca z funkcjonariuszami SM polegała 
na wymianie informacji o zagrożeniach, wspólnym planowaniu służb. W okresie pandemii 
pełnili oni służby podczas, których  kontrolowano osoby przebywające na kwarantannie.  

Od roku 2016 funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB), która 
służy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. 
Ponadto jest możliwość zgłoszenia poprzez naniesienie na mapę zaobserwowanych zagrożeń. 
KMZB zweryfikuje informację i wywoła odpowiednią reakcję Policji. 

Od września 2016r. do końca grudnia 2017 roku naniesionych zostało – 2363 zagrożeń 
(garnizon łódzki – 41 471), w tym RD – 1773. Z naniesionych zagrożeń potwierdzonych było 
774 (garnizon łódzki – 12912), w tym RD – 755. Do innych podmiotów przekazanych zostało 
68 informacji o zagrożeniach, z czego wyeliminowanych zostało 9. Najwięcej zagrożeń 
nanoszonych na KMZB to: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych  
oraz przekroczenie prędkości.  

Według stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku roku naniesionych zostało – 3765 zagrożeń 
(garnizon łódzki – 63 090). Z naniesionych zagrożeń potwierdzonych było 1173  
(garnizon łódzki – 19856). Najwięcej zagrożeń nanoszonych na KMZB to: spożywanie 
alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz przekroczenie prędkości.  

W 2020 roku na KMZB naniesionych zostało - 1549 zagrożeń, RD – 1359.  
Z naniesionych zagrożeń potwierdzonych było 317, RD - 278. Największą liczbę zgłaszanych 
i nanoszonych zagrożeń na KMZB ma: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, 
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dzikie wysypiska śmieci oraz przekroczenie prędkości. W roku 2021 naniesionych zostało – 
1459 zagrożeń.  
 
Tabela nr 15. Wszczęte postępowania przygotowawcze w latach 2015- 2021 w Komendzie Powiatowej Policji 
powiatu łódzkiego wschodniego oraz podległych komisariatach 
 
Komisariat 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Razem 
Koluszki 580 582 531 638 578 604 569 4082 
KP Tuszyn 253 218 210 217 223 258 256 1635 
KP Rzgów 332 309 245 273 251 238 247 1895 

 
Tabela nr 16. Stwierdzone przestępstwa w latach 2015- 2021 w Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego 
wschodniego oraz podległych komisariatach 
Komisariat 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Razem 
Koluszki 427 542 500 582 528 658 629 3866 
KP Tuszyn 250 233 241 281 177 449 342 1973 
KP Rzgów 294 274 231 252 306 233 208 1798 

 
 

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

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

W ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych dot. ujawnionych 
przestępstw narkotykowych w 2015 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji 
powiatu łódzkiego wschodniego zabezpieczano narkotyki w postaci: 

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

 
Wykrywalność przestępstw narkotykowych w 2016 roku na terenie działania Komendy 

Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego ukształtowała się na poziomie 93,55%  
i wzrosła o 4,42% w porównaniu do roku ubiegłego. W omawianym okresie wszczęto  
34 postępowań przygotowawczych, w ramach których wykryto 29 czynów narkotykowych.  
Z danych statystycznych wynika, że w 2016 roku stwierdzono o 12 czynów narkotykowych 
mniej niż w analogicznym okresie roku 2015. 

Wykrywalność przestępstw narkotykowych w 2017 roku na terenie działania Komendy 
Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego ukształtowała się na poziomie 96,7%  
i wzrosła o 3,2% w porównaniu do roku ubiegłego. W omawianym okresie wszczęto  
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32 postępowania przygotowawcze. W postępowaniach zakończonych w 2017 r. wykryto  
59 czynów narkotykowych. Z danych statystycznych wynika, że w 2017 roku stwierdzono  
o 31 czynów narkotykowych więcej niż w analogicznym okresie roku 2016. 

Wykrywalność przestępstw narkotykowych w 2018 roku na terenie działania Komendy 
Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego ukształtowała się na poziomie 96,3%,  
jak w roku ubiegłym. W omawianym okresie wszczęto 38 postępowania przygotowawcze.  
W postępowaniach zakończonych w 2018 r. wykryto 135 czynów narkotykowych.  
Z danych statystycznych wynika, że w 2018 roku stwierdzono o 74 czynów narkotykowych 
więcej niż w analogicznym okresie roku 2017. 

 
Wykrywalność przestępstw narkotykowych w 2020 roku na terenie działania Komendy 

Powiatowej.  
W 2020 roku w związku z przestępczością narkotykową na terenie działania KPP 

powiatu łódzkiego wschodniego: 
• 14.01.2020 r. – zatrzymano mieszkańca Koluszek, przy którym ujawniono około  

24 gram methyledioxy 
• 21.01.2020 r. – zatrzymano nieletniego mieszkańca gminy Koluszki, przy którym 

ujawniono około 11 gram marihuany 
• 01.06.2020 r. – zatrzymano mieszkańca Koluszek, przy którym ujawniono około 5 gram 

marihuany,  
• 19.06.2020 r. zatrzymano mężczyznę, przy którym ujawniono około 11 gram marihuany 
• 04.12.2020 r. – zatrzymano mieszkańca gminy Andrespol, przy którym ujawniono 

około 1 gram kokainy 
• Wnikliwa i skrupulatna praca kryminalnych z Tuszyna doprowadziła do zatrzymania   

w dniu 24 czerwca 2020 r. - 23 – letniego mieszkańca powiatu łódzkiego wschodniego, 
który posiadał przy sobie środki odurzające i je sprzedawał. Znajomość środowiska 
przestępczego pozwoliła na zabezpieczenie ponad 220 gramów marihuany.  
Pod przednim siedzeniem na podłodze Volkswagena, którym przemieszczał się w/w 
policjanci znaleźli damską torbę wypełnioną marihuaną. Zebrane materiały w tej 
sprawie pozwoliły na przedstawienie 197 zarzutów innym osobom, sprawa miała zasięg 
ogólnopolski. 

• W 2020 roku na terenie powiatu łódzkiego wschodniego zlikwidowano cztery 
nielegalne uprawy konopi innych niż włókniste, na których ujawniono 370 krzaków 
konopi innych niż włókniste oraz około 5500 gram marihuany; 

• Ponadto w 2020 roku zatrzymano kilkanaście osób, które posiadały przy sobie środki 
odurzające w ilości około od  1 do 3 gram amfetaminy lub marihuany. 

 
Wykrywalność przestępstw narkotykowych w 2021 roku na terenie działania Komendy 

Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego ukształtowała się na poziomie 97%.  
W omawianym okresie wszczęto 30 postępowań przygotowawczych. Zatrzymano  
29 podejrzanych, tj. o 7 mniej niż w roku 2020. 
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Zadanie II.1.5 Skuteczne zarządzanie kryzysowe w sytuacji 
zagrożenia bezpieczeństwa publicznego 

Powiat, 
Policja, PSP, 

OSP 
 

Głównym celem działań podejmowanych w ramach zadania było zapewnienie 
funkcjonowania kluczowych instytucji i służb Powiatu w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 
publicznego. 

Realizatorem zadania jest Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 
Starostwa Powiatowego w Łodzi, służby mundurowe tj.: Policja i Państwowa Straż Pożarna 
oraz formacje ochotnicze, np. OSP. 

 
Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w okresie realizacji Strategii,  

w ramach powierzonych zadań realizował następujące zadania:    

1. Realizacja zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 

 
Zagrożenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 spowodowało 

konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań 
minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego. Nowy koronawirus nazywany  
SARS-CoV-2, został zidentyfikowany pod koniec 2019 r. i był nowym szczepem 
koronawirusa, który nie był wcześniej identyfikowany u ludzi. Wywołana nim choroba jest 
określana jako COVID-19. W związku z narastającym zagrożeniem epidemii  
i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych u ludzi konieczne było wprowadzenie niezbędnych 
mechanizmów działania. Epidemia koronawirusa, następnie uznana przez WHO pandemią, 
spowodowała konieczność wprowadzenia ograniczeń niemal we wszystkich obszarach 
funkcjonowania społeczeństw. 

We wrześniu 2020 r. sytuacja epidemiologiczna uległa pogorszeniu. Rosła dobowa 
liczba nowych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a trend wzrostowy 
obserwowany był w całej Europie. Zwiększała się również liczba osób wymagających 
hospitalizacji. Ponadto pojawiły się nowe mutacje wirusa SARS-CoV-2.  

W dniu 12.03.2020 r. Starosta Łódzki Wschodni powołał w trybie nadzwyczajnym 
posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na posiedzeniu wypracowano szereg 
rozwiązań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. Działania te polegały przede wszystkim na zmianie organizacji pracy Starostwa 
Powiatowego w Łodzi, ograniczeniu spotkań, prowadzeniu szeroko rozumianej akcji 
informacyjnej.   

W związku z poleceniem Wojewody Łódzkiego w celu zapewnienia pomocy osobom 
skierowanym decyzją organu inspekcji sanitarnej do odbywania kwarantanny lub dla osób 
wracających do Polski objętych obowiązkową 14 dniową kwarantanną, które ze względu  
na warunki socjalno – bytowe nie mają możliwości odbycia odosobnienia w warunkach 
domowych Starosta Łódzki Wschodni zobowiązany został do ich organizacji.  
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Na terenie większości gmin udało się wyznaczyć obiekty spełniające warunki sanitarne 
i zapewniające możliwość odbycia kwarantanny, wykorzystano takie obiekty jak mieszkania 
socjalne, ośrodki wczasowe i świetlice. Wyznaczono obiekty w 8 lokalizacjach.  

Pierwsze osoby zostały zakwaterowane od dnia 27.03.2020 r. Wszystkie osoby objęte 
kwarantanną zbiorową z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego pochodziły z jednej Gminy 
– Koluszki. Łącznie kwarantannę w miejscu kwarantanny zbiorowej odbyło 7 osób.  

W związku z organizacją miejsc kwarantanny Gmina Koluszki w oparciu o faktycznie 
poniesione koszty zapewnienia funkcjonowania obiektów obciążyła Powiat Łódzki Wschodni 
kwotą 1.348,43 zł. Wydatek sfinansowano z dotacji celowej, na podstawie umowy zawartej 
z Wojewodą Łódzkim.  

Ze względu ma zagrożenie epidemiczne spowodowane przez koronawirus 
i konieczność ponoszenia środków finansowych na działania związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, rozwiązana została rezerwa celowa. 

Jako pierwsze zakupnie zostały maseczki ochronne zarówno dla potrzeb Starostwa 
Powiatowego w Łodzi jak również dla jednostek organizacyjnych. W miarę potrzeb w całym 
procesie zakupowym dokonywano zakupu maseczek ochronnych kilkukrotnie. Dokonano 
również zakupu zestawów ochronnych. Ponieważ prowadzono dezynfekcję obiektów, 
dokonano zakupu większej ilości płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz opryskiwaczy 
do rozpylania tych płynów. Zakupiono i zamontowano osłony nabiurkowe wykonane z plexi.  
Łącznie na realizację zadania związanego z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem 
COVID-19 według stanu na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 134 757,44 zł.  

Kilkukrotnie prowadzono dystrybucję materiałów ochronnych przekazanych przez 
Wojewodę. Materiały trafiały do wyznaczonych jednostek, takich jak Szkoły, DPS-y.  

W dniu 26.11.2020 r. Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła Uchwałę 
Nr XXV/240/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu 
z przeznaczeniem na walkę z COVID - 19. Pomoc finansowa została przeznaczona na zakupy 
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 dla Powiatowego 
Centrum Zdrowia w Brzezinach. Na podstawie zawartej w dniu 16.12.2020 r. umowy 
z Powiatem Brzezińskim przelewu w wysokości 20.000 zł dokonano w dniu 21.12.2020 r. 
 

2. Organizacja miejsc zakwaterowania i wyżywienia dla Uchodźców z terytorium 
Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym. 

 
Powiat Łódzki Wschodni organizuje miejsca zakwaterowania i wyżywienia  

na Polecenie Wojewody Łódzkiego. Na podstawie polecenia Wojewoda Łódzki zawarł  
na początkowym etapie Porozumienie a następnie Umowę w ramach których rekompensowano 
koszty związane z pobytem uchodźców. Wojewoda Łódzki przewidział możliwość zawarcia 
Porozumień z Gminami w tym zakresie i nakazał w takim przypadku zawarcie Porozumienia. 
Chęć współpracy w realizacji zadania wyraziły 4 Gminy z terenu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, tj. Gmina Andrespol, gdzie zapewniono 30 miejsc, Gmina Nowosolna   
12 miejsc, Gmina Koluszki 8 miejsc i Gmina Tuszyn 12. Łącznie mogliśmy zaoferować  
62 miejsca.  
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Ostatecznie zrezygnowano z obiektów znajdujących się w Gminie Andrespol 
i Nowosolna z uwagi na ich niedostosowanie do zimowych warunków pogodowych. Udało się 
relokować osoby, które pozostały w kraju do ośrodków znajdujących się na terenie 
Województwa Łódzkiego. Łączna kwota wydatkowanych na to zadanie środków 
to 318 327,92 zł.  

 
3. Ognisko Ptasiej grypy 

W dniu 23 lutego na fermie drobiu w miejscowości Regny (gmina Koluszki) 
potwierdzono ognisko ptasiej grypy. W Urzędzie Miejskim w Koluszkach odbyło się 
posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wskutek choroby padło  
3 tysięcy sztuk kaczek z pośród hodowli liczącej ponad 8 tysięcy sztuk. Wdrożono środki 
związane z likwidacją ogniska oraz wyznaczono obszar skażony i zapowietrzony. 

W związku z potwierdzonym ogniskiem ptasiej grypy (HPAI), wirusa H1N8 w gminie 
Koluszki w powiecie łódzkim – wschodnim Wojewoda Łódzki wydał Rozporządzenie  
Nr 7/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego  
i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków 
(HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach. 

4. Afrykański pomór świń (ASF) 

W dniu 19 czerwca 2021 r. na obszarze Powiatu Łódzkiego Wschodniego Powiatowy 
Lekarz Weterynarii w Łodzi wskazał ognisko choroby zakaźnej zwierząt afrykańskiego 
pomoru świń (ASF) w gospodarstwie w Kruszowie, gm. Tuszyn.  

Zgodnie z prawem UE w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania 
niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania w przypadku wystąpienia 
ognisk afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie, niezwłocznie ustanawia się obszar objęty 
ograniczeniami wokół gospodarstwa dotkniętego chorobą, na który składają się obszar 
zapowietrzony o minimalnym promieniu 3 km od ogniska choroby oraz obszar zagrożony 
o minimalnym promieniu 10 km od ogniska choroby. 

W związku z zaistniała sytuacją dniu 20 czerwca 2021 r. Starosta Łódzki Wschodni 
zwołał  posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  

W celu wykluczenia możliwości rozprzestrzeniania się choroby jednym z działań 
zapobiegawczych jest zbadanie możliwości zarażenia dzików na terenach leśnych w okolicy 
gospodarstwa na którym wystąpiło ognisko ASF. W tym celu zarządzono poszukiwania 
padłych dzików na obszarach gminy Tuszyn – kompleks leśny w miejscowości Żeromin  
oraz kompleks leśny w miejscowości Szczukwin.  

W dniu 26 czerwca 2021 r. odbyła się odprawa służb zaangażowanych w poszukiwania 
w trakcie której przekazano uczestnikom ustalenia dotyczące prowadzonej akcji, w tym 
lokalizacji punktów dekontaminacji zarówno w Żerominie jak i w Szczukwinie.  

W poszukiwaniach wzięło udział 46 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, 
przedstawiciele kół łowieckich, pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz przedstawiciele służb 
Weterynaryjnych. Przeszukano łącznie ponad 1100 hektarów lasów. W wyniku 
przeprowadzonych poszukiwań nie odnaleziono padłych dzików. 
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Na podstawie Rozporządzenia Nr 12/2021 Wojewody Łódzkiego w sprawie zwalczania 
afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa łódzkiego określone zostały obszary 
zapowietrzone oraz zagrożone. Wyłączono z ruchu drogę powiatowa nr 3313E - ul. Wolborska 
m. Kruszów na odcinku od DK12 do granic gm. Tuszyn od strony powiatu piotrkowskiego.  
 
5. Kompleksowe ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem "POWIAT 2021" 

W dniu 27 października 2021 roku na terenie powiatu łódzkiego wschodniego odbyło 
się kompleksowe ćwiczenie obrony cywilnej, którego tematyką było: „Współdziałanie struktur 
obrony cywilnej powiatu z systemem zarządzania kryzysowego podczas realizacji zadań 
związanych z ochroną ludności pod kryptonimem „POWIAT 2021”. 
W ramach przeprowadzonych ćwiczeń realizowano następujące zadania: 

1) ewakuacja ludności, zwierząt i mienia na wypadek wystąpienia zagrożenia, 
2) monitorowanie zagrożeń, informowanie ludności o zagrożeniach i sposobach 
postępowania, 
3) reagowanie na zagrożenia, w tym prowadzenie działań wynikających z nadzoru 
sanitarnego, 
4) rozpoznawanie i zapobieganie rozszerzania się chorób zakaźnych zwierząt 
chowanych w gospodarstwach rolnych, 
5) doraźna pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa w strefach 
dotkniętych zagrożeniami, 
6) organizacja pomocy społecznej, w tym pomocy psychologicznej. 
 
Ćwiczenia przebiegły zgodnie z harmonogramem, wszyscy uczestnicy w pełni 

i profesjonalnie zaangażowali się w zaplanowane działania, cele ćwiczeniowe zostały 
osiągnięte.  
 

6. Powiatowe ćwiczenie obronne   
 

W dniu 14 czerwca 2019 roku odbyło się powiatowe ćwiczenie obronne zgodnie  
z Planem szkolenia obronnego powiatu łódzkiego wschodniego na 2019 rok. Temat ćwiczenia 
obronnego – „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć 
wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gminy w warunkach 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.  Ćwiczenia realizowane 
były w formie praktycznej. 

Celem głównym ćwiczenia obronnego było przygotowanie osób funkcyjnych 
do kierowania realizacją zadań obronnych w wybranych stanach gotowości obronnej państwa, 
sprawdzenie poziomu przygotowania jednostek samorządu terytorialnego powiatu łódzkiego 
wschodniego. 
Jako cele szczegółowe ćwiczenia przyjęto: 

a) przygotowanie kadry kierowniczej, zespołów zadaniowych wchodzących w skład 
stanowisk kierowania do sprawnego wykonania zadań wynikających z Planu 
operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, 
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b) zgrywanie wybranych elementów systemu obronnego powiatu w sytuacji 
podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny, 

c) podnoszenie wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej administracji samorządowej  
w zakresie kierowania, zgrywania nałożonych zadań obronnych w warunkach 
zagrożeń bezpieczeństwa państwa, 

d) doskonalenie umiejętności i działania zespołów kierowania oraz składów osobowych 
stałych dyżurów starosty/wójtów/burmistrzów z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego, 

e) współpraca i współdziałanie w ramach kierowania Akcją Kurierską Administracji 
Publicznej z Wojskową Komendą Uzupełnień w Łodzi i Komendą Powiatową Policji 
powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach w drodze notatek, uzgodnień, 
porozumień,  

f) organizacja i funkcjonowanie zespołu zastępczych miejsc szpitalnych gminy, 
g) organizacja systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie łódzkim 

wschodnim – realizacja zadań w zakresie przygotowania głównego stanowiska 
kierowania do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

 
Zadanie główne ćwiczeń polegało na przemieszczeniu urzędu Starostwa Powiatowego 

w Łodzi na Główne Stanowisko Kierowania (GSK) w Zapasowym Miejscu Pracy (ZMP) 
w warunkach wyższych stanów gotowości obronnej państwa, natomiast zadanie epizodyczne 
polegało na: 

− przeprowadzeniu wykładu przez Kierownika Zakładu Edukacji Obronnej i Koordynacji 
Kształcenia w Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – 
dr. n. wojsk. Włodzimierza Leszczyńskiego nt.: Osiąganie stanów gotowości obronnej 
państwa oraz zadania administracji publicznej w ramach powszechnego obowiązku 
obrony, 

− uruchomieniu Stałego Dyżuru we wszystkich jednostkach samorządowych powiatu 
łódzkiego wschodniego oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź-Wschód w miejscu 
stałej dyslokacji, 

− praktyczna realizacja zadań Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej na terenie 
powiatu w wytypowanych jednostkach samorządu terytorialnego powiatu łódzkiego 
wschodniego – UG Brójce, UG Nowosolna, UM Rzgów, 

− rozwinięcie Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie wytypowanej jednostki 
samorządu terytorialnego powiatu łódzkiego wschodniego – UM Tuszyn. 

 
W czasie realizacji ćwiczenia realizowano zadania przewidziane dla administracji publicznej  
w zakresie obronności związane z: 

− podwyższaniem gotowości obronnej państwa wykonywane przez starostów, wójtów 
i burmistrzów oraz inne jednostki organizacyjne powiatu, 

− przygotowaniem stanowisk kierowania dla organów terenowych, 
− przygotowaniem ochrony zdrowia. 

 
Założone cele szkoleniowe zostały zrealizowane przez zespoły ćwiczące. 
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7. Magazyn Przeciwpowodziowy oraz Obrony Cywilnej dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego 

 
Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa odpowiada za realizację zadań 

dotyczących bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych 
i obrony cywilnej. Wyposażenie Magazynu Przeciwpowodziowego Oraz Obrony Cywilnej 
stanowi wsparcie prowadzonych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego działań. W ramach 
otrzymywanej co roku dotacji przekazywanej na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 
dokonywane są zakupy sprzętu. Na wyposażeniu znajdują się między innymi: namiot, 
nagrzewnice olejowe, agregaty prądotwórcze, stoliki, krzesła, łóżka polowe, łóżka polowe, 
śpiwory oraz dron, który może wykorzystany w trakcie prowadzonych akcji poszukiwawczych.  
 
8. Dofinansowanie zakupu pojazdów  
 

W roku 2022 dofinansowano zakup radiowozu na wyposażenie Komendy Powiatowej 
policji powiatu łódzkiego wschodniego w kwocie 60 000,00 zł. oraz samochodu ratowniczo – 
gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego z siedzibą w Koluszkach. W ramach dofinansowania zakupiono ciężki samochód 
ratowniczo – gaśniczy RENAULT HD009 K GCBA.  
 

Cel został osiągnięty poprzez: 

− bieżące reagowanie na występujące sytuacje kryzysowe związane z bezpieczeństwem 
publicznym, 

− stałe doskonalenie poprzez przeprowadzone ćwiczenia oraz szkolenia,  
− wypracowanie modeli współpracy przy realizacji zadań, 
− doposażanie Magazynu Przeciwpowodziowego oraz Obrony Cywilnej dla Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego, 
− dofinansowanie zakupu pojazdów specjalistycznych dla Komendy Powiatowej Policji 

oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.  
 

Efekty  

− zwiększenie bezpieczeństwa publicznego, 
− zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie możliwych zdarzeń kryzysowych.  

 

Trafność 

− Cele dobrze sformułowane, zadania przyjęte do realizacji przyczynia się do poprawy 
bezpieczeństwa na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  
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Rekomendacje w zakresie skutecznego zarządzania kryzysowego do dalszej realizacji: 

− realizacja zadań mających na celu poprawę świadomości w zakresie zagrożeń  
w cyberprzestrzeni, 

− dalsze doposażanie Magazynu Przeciwpowodziowego oraz Obrony Cywilnej  
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

− doskonalenie umiejętności w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe.  
 
 

18 grudnia 2015 roku policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji powiatu 
łódzkiego wschodniego, przerwali swoją pracę po usłyszeniu hasła ,,Uwaga, pali się". 
Następnie podporządkowali się komendom wydawanym przez prowadzących akcję 
przeciwpożarową funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Koluszkach. Ewakuacja  przebiegła bardzo sprawnie i w zaledwie 3 minuty budynek 
Komendy opuściły wszystkie osoby. Symulowany pożar został ugaszony i wszystko 
zakończyło się pomyślnie. Działania te były doskonałą okazją do sprawdzenia sprzętu p-poż 
znajdującego się w budynku, jego lokalizacji oraz nowoczesnego systemu ostrzegania  
jak i oznakowania dróg ewakuacyjnych. Był to również sprawdzian z opanowania i wiedzy  
w sytuacji zagrożenia pożarem, a także niezbędnego i wzorowego współdziałania służb policji 
i straży pożarnej. Celem zorganizowanej akcji było sprawdzenie stopnia przygotowania  
do działań w sytuacji zagrożenia pożarem pracowników Komendy oraz oceny współdziałania 
i gotowości obu służb w takich sytuacjach.  

2 czerwca 2017 roku na terenie Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku „Basen 
Oceanik” w Tuszynie przeprowadzono ćwiczenia dowódczo-sztabowe „BASEN – 2017”. 
Założeniem ćwiczeń było zaprószenie ognia w budynku Miejskiego Centrum Sportu  
i Wypoczynku „Basen Oceanik” w Tuszynie. Na miejscu przeprowadzona została ewakuacja 
dużej ilości osób, część jest poszkodowana. Skierowano służby ratownicze, Policja 
zabezpieczyła miejsce działań, ewakuację osób, udrożniła drogi dojazdu oraz zorganizowała 
objazdy dla ruchu bieżącego.   

15 grudnia 2018 roku około godziny 9:30 dyżurny koluszkowskiej Komendy otrzymał 
telefoniczne zgłoszenie, że na terenie Urzędu Miasta w Rzgowie został podłożony ładunek 
wybuchowy. Było to ćwiczenie kryzysowe mające na celu: 

− lepsze przygotowanie do realnych zagrożeń związanych z terroryzmem,  
− współdziałanie służb w realnych warunkach,  
− pracownicy takich instytucji uczą się na co zwracać uwagę, jak się zachować oraz jak 

reagować w sytuacji zagrożenia. 
Na miejscu przeprowadzona została ewakuacja osób. Skierowano służby ratownicze, Policja 
zabezpieczyła miejsce działań, ewakuację osób, udrożniła drogi dojazdu oraz zorganizowała 
objazdy dla ruchu bieżącego.  

 W okresie pandemii nie przeprowadzano ćwiczeń sztabowych. W 2022 roku zostaną 
one ponownie wdrożone. Celem ćwiczeń sztabowych jest przygotowanie do realnych zagrożeń 
związanych z wystąpieniem  sytuacji kryzysowej. 
 
Komenda Powiatowa PSP powiatu łódzkiego wschodniego w latach 2015-2022 podjęła szereg 
różnych działań mających za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w powiecie  
są to m in.: ewakuacje, szkolenia druhów OSP, ćwiczenia obiektowe, rozpoznania operacyjne 
obiektów, doskonalenie zawodowe. 
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Tabela nr 17. Liczba zdarzeń za lata 2015-2022 - dane na dzień 18.11.2022 

Rok Łącznie Pożar Miejscowe 
zagrożenie Alarm Fałszywy 

2015 1326 412 871 43 
2016 1142 245 845 52 
2017 1645 254 1322 69 
2018 1296 300 942 54 
2019 1347 401 859 87 
2020 1357 261 998 98 
2021 1973 245 1609 119 
2022 1351 252 1000 99 

 

W latach 2015-2022 zostały przeprowadzone ćwiczenia doskonalące współdziałanie sił  

i środków KSRG z innymi służbami i podmiotami podczas działań ratowniczych z zakresu 

walki z pożarami i ratownictwa medycznego. Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie 

możliwości taktycznych zastępów KSRG, podczas działań związanych z zagrożeniami  

na miejscach ćwiczeń, m.in. obiektach logistycznych, akwenach, lasach.  

Doskonalono współdziałanie i wzajemną integrację służb ratowniczych w ramach sił i środków 

powiatu, doskonalenie procedur alarmowania jednostek OSP, współdziałanie sił i środków 

PSP, Policji, Służb Leśnych oraz sił i środków będących w dyspozycji samorządów, instytucji 

samorządowych, doskonalenie procedur zabezpieczenia logistycznego działań. 

Tabela nr 18. Ćwiczenia na szczeblu powiatowym 2015-2022 
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W latach 2015-2022 przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne, podczas których ewakuowano 

nw. liczbę osób: 
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Tabela nr 19. Liczba ewakuacji w latach 2015-2022 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Liczba ewakuacji 18 10 23 23 25 25 9 25 

Liczba osób 2679 1274 2752 2148 3177 2682 1304 2824 

     

Ewakuacje przeprowadzane były m.in. w szkołach, przedszkolach, urzędach, przychodniach 

zdrowia, na terenie lokalnych przedsiębiorstw. Miały na celu zapoznanie uczestników  

z zasadami i sposobem organizacji ewakuacji ludności z zagrożonych rejonów i obiektów, 

kształtowanie postaw zdyscyplinowania i racjonalnego działania w sytuacjach realnego 

zagrożenia. 

 

Zadanie II 1.6 
 
Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Powiecie 
 

PSP,OSP 

 
Głównym celem zadania była poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Powiecie. 

Realizatorem zadania była: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i Referat 
Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Łodzi. 
 

W latach 2015 – 2022 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej prowadziła 
kontrole budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasoby starej zabudowy, 
doraźne kontrole operacyjne terenów leśnych i wiejskich, w tym hydrantów na sieciach 
wodociągowych. 
 

Wraz z funkcjonariuszami Policji cyklicznie kontrolowano na terenie powiatu stoiska, 
na których dokonywany był obrót i sprzedaż materiałów pirotechnicznych przed nocą 
sylwestrową. 
 

W ramach przedsięwzięć podnoszących bezpieczeństwo pożarowe w powiecie 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej realizowała propagowanie wiedzy, 
szczególnie wśród druhów OSP, przedstawiając ofertę edukacyjną na platformach  
e-learningowych. 
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Tabela nr 20. Rodzaje kursów podnoszących bezpieczeństwo pożarowe dla druhów OSP 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
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Szkolenie 
podstawowe 
(realizowane 

jednoetapowo) 
2 57 2 64 2 69 1 34 1 39 1 35 2 78 2 92 

Szkolenie 
Dowódców 1 12   2 33   1 19 1 10 2 38 1 32 

Szkolenie z 
zakresu 

ratownictwa 
technicznego 

1 38 1 35             

Szkolenie 
kierowców 

konserwatorów 
  1 35 1 27   1 18   1 38   

Szkolenie 
naczelników     1 11           
Szkolenia z 

zakresu 
kierowania 

ruchem 
drogowym 

2 55               

Szkolenie w 
komorze 

dymowej i 
rozgorzeniowej 

1 19               

RAZEM 7 181 4 134 6 140 1 34 3 76 2 45 5 154 3 124 
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W latach 2015 – 2022 przeprowadzano inspekcje w jednostkach Ochotniczych Straży 
Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W trakcie inspekcji 
zwrócono uwagę na sprawność i konserwację sprzętu silnikowego, aktualność badań 
technicznych pojazdów samochodowych, posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów 
uprzywilejowanych przez kierowców, aktualnych badań lekarskich dla członków OSP, 
wyposażenie jednostek w sprzęt pożarniczy, sprawność środków łączności i alarmowania, stan 
pomieszczeń garażowych. Analizując powyższe, można stwierdzić, iż mobilność, gotowość 
operacyjna, poziom wyszkolenia oraz stan techniczny jednostek OSP Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego jest na wysokim poziomie.  

Działania KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego zs. w Koluszkach w znaczący 
sposób przyczynia się do wzrostu wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zapobieganiu 
zagrożeniom. Rekomenduje się dalsze prowadzenie działań w zakresie informacji, edukacji, 
szkoleń, ćwiczeń oraz prewencji społecznej. 

Czynniki mogące mieć realny wpływ na zwiększenie efektywności powyższych 
przedsięwzięć, to głównie zwiększenie środków finansowych, które można przeznaczyć  
na zakup m. in. sprzętu do działań, organizację szkoleń, zakup czujek oraz współpraca z innymi 
podmiotami, instytucjami w Powiecie oraz władzami samorządowymi. 
 

Cel operacyjny II.2 Promocja i ochrona zdrowia 

Zadanie II.2.1 
Promowanie realizacji programów wynikających 
z Narodowego Programu Zdrowia (akcje 
informacyjne i szkolenia) 

JST (Powiat, 
Gminy) 

  
Do dnia 31 marca każdego roku jednostki samorządu terytorialnego przekazują 

właściwemu wojewodzie informację o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku 
zadaniach z zakresu zdrowia publicznego. Wojewoda weryfikuje tę informację pod względem 
spełniania określonych w ustawie wymagań oraz zgodności realizowanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego celów i podjętych lub zrealizowanych zadań z celami operacyjnymi 
i zadaniami służącymi do ich realizacji, określonymi w Narodowym Programie Zdrowia. 

Powiat Łódzki Wschodni nie realizuje odrębnych programów zdrowotnych, realizuje 
natomiast zadania z zakresu zdrowia poprzez swoje jednostki organizacyjne, w ramach 
ich działalności statutowej. Na tej podstawie składa Wojewodzie coroczną informację. Ponadto 
Powiat prowadził następujące działania: 

1) Konferencja dotycząca profilaktyki nowotworowej w Starostwie Powiatowym 
w Łodzi. 15 września 2015 r. Powiat Łódzki Wschodni wspólnie z Wojewódzkim 
Ośrodkiem Koordynującym „Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego 
Wykrywania Raka Szyjki Macicy” w województwie łódzkim zorganizował 
konferencję pt. „Jak uefektywnić profilaktykę raka szyjki macicy i raka piersi”. 
Konferencję zorganizowano dla przedstawicieli świadczeniodawców z terenu 
Powiatu reprezentujących placówki Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej  
oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Tematem wiodącym było podniesienie 
poziomu profilaktyki cytologicznej i mammograficznej w Powiecie Łódzkim 
Wschodnim. 
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2) Współpraca z innymi jednostkami, wspieranie i promocja akcji zewnętrznych, 
upowszechnianie  informacji  o  akcjach  profilaktycznych  na  stronie  
internetowej i na facebooku oraz na terenie gmin, wsparcie organizacyjne, np. - 
współpraca z LUX MED – bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie 
(2015r. - 2018r.). 

3) Udział przedstawicieli Powiatu w konferencjach i wykładach na temat 
bezpieczeństwa zdrowotnego, m.in. cykl wykładów „Spotkanie ze zdrowiem”: „Plan 
na lato: wakacje zdrowe i bezpieczne”,  „Lasy  w Łódzkiem  –  piękno,  turystyka,  
bezpieczeństwo  zdrowotne”, 
„Rola JST w poprawie dostępności do szczepień ochronnych”, „Mapy potrzeb 
zdrowotnych”. 

4) Na bieżąco zamieszczał na stronie internetowej Starostwa, w zakładce 
„Aktualności”, informacje na temat działań podejmowanych przez inne podmioty 
zajmujące się promocją i ochroną zdrowia. Współpracował z innymi jednostkami, 
wspierając i promując akcje zewnętrzne, upowszechniał informacje o akcjach 
profilaktycznych na stronie internetowej i na facebooku.  

5) W roku 2019 Powiat przystąpił do współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym 
Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – 
Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (SKN ONKOMA) przy 
ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka, który corocznie kontynuuje. 
Głównym celem adresowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas 7  
i 8 szkoły podstawowej programu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat 
czerniaka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki.  

6) Uchwałą nr XIII/127/2019 z dnia 24 października 2019 r. Rada Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego przyjęła Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2022. Program jest dokumentem 
strategicznym w zakresie realizacji wszechstronnych działań na rzecz promocji 
zdrowia psychicznego, jego zachowania i utrzymania na każdym etapie życia 
człowieka.  
 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi 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. 

W latach 2015 - 2022 zrealizowane działania, ich rodzaj i zakres osób nimi objętych 
przedstawiały się następująco: 
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Tabela 21. Działania zrealizowane przez PSSE w ramach promowania Narodowego Programu Zdrowia 

Rodzaj działania 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 

Razem Liczba 

uczestników 

Liczba 

uczestników 

Liczba 

uczestników 

Liczba 

uczestników 

Liczba 

uczestników 

Liczba 

uczestników 

Liczba 

uczestników 

Liczba 

uczestników 

Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce 

Akcje prozdrowotne, informacyjno-

edukacyjne: Nie Pal Przy Mnie, Proszę o 

Czyste Powietrze wokół Nas 

200 2 250 2 100 1 930 1 500 1 408 b/d b/d 9 388 

Program edukacyjny „Trzymaj formę” 

Ekspozycja wizualna, akcje rozdawania 

materiałów oświatowych 830 850 1 400 2 090 1 532 9 b/d b/d 6 711 

Przeciwdziałanie uzależnieniu od środków psychotropowych 

Akcja prozdrowotna, informacyjno - 

edukacyjna, kampania społeczna i debata 

społeczna, ekspozycje wizualne 

1 460 2 200 2 650 2 650 582 - b/d b/d 9 542 

Edukacja dzieci i młodzieży przebywających w placówkach wypoczynku letniego i zimowego 

Akcja prozdrowotna, informacyjno - 

edukacyjna, ekspozycje wizualne, pogadanki 320 560 1 750 1 650 1 850 2 873 b/d b/d 9 003 

Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych 

“Krajowy Program Zwalczania AIDS I 

Zapobiegania Zakażeniom HIV” 
- - - 2 680 808 - b/d b/d 3 488 

Prowadzenie działalności na rzecz zapobiegania chorobom nowotworowym 

Profilaktyka chorób nowotworowych - - - 1 950 500 200 b/d b/d 2 650 

Razem 2 810 5 860 7 900 12 950 6 772 4 490 13 625 12 563  
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Uczniowie szkół prowadzonych przez powiat łódzki wschodni uczestniczyli  
na przestrzeni lat 2015 – 2022 w licznych spotkaniach edukacyjnych poświęconych 
zagadnieniom ochrony zdrowia i promocji zdrowego stylu życia oraz właściwych nawyków 
żywieniowych. 
 

Zadanie II 2.2 Właściwe zabezpieczenie sanitarno - epidemiologiczne 
JST (Powiat, 

Gminy) 
 

Realizatorem zadania był głównie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, 
który wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej w Łodzi będącej podmiotem leczniczym, finansowanym z budżetu państwa 
zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  
wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia 
publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 

− higieny środowiska, 
− higieny pracy w zakładach pracy, 
− higieny procesów nauczania i wychowania, 
− higieny wypoczynku i rekreacji, 
− zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, 

oraz nad podmiotami leczniczymi, w których są udzielane świadczenia zdrowotne. 
 

Ponadto, Inspektor podejmował działania w celu zapobiegania powstawaniu 
chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych oraz pełnił nadzór zapobiegawczy 
(inwestycyjny) i prowadził działalność oświatowo- zdrowotną. Nadzór sanitarny uzupełniany był 
badaniami laboratoryjnymi – PSSE w Łodzi dysponował akredytowanym laboratorium. 
 

Tabela nr 22. Działania realizowane przez PSSE z zakresu higieny komunalnej w latach 2015-2022 

  

Badanie Wody 

  

Monitoring wody ciepłej 

    

        Baseny 

2015 Ilość wodociągów – 43  

Punkty poboru próbek- 
144 

Ilość próbek – 194 

Zakwestionowano – 31 
próbek  

Badania w kierunku 
bakterii Legionella  

1. Szpitale(2) – 12 
próbek , 
Zakwestionowanych-  7  

2. Domy Pomocy 
Społecznej(1) – 4 próbki 
Razem: 16 próbek  

1. Nadzór   -  
(2 obiekty) 

2. Pobrano 68 
próbek 

3. 
Zakwestionowano  
5 próbek  

Uwagi:  Stan szaletów, zakładów fryzjerskich , kosmetycznych i solariów nie 
budził zastrzeżeń. Hotele, Motele, targowiska również  w stanie dobrym. 
Gospodarka odpadami zarządzana w sposób prawidłowy. Ogólny stan 
Sanitarno-porządkowy uznaje się za dobry.  
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Ogółem z terenu 2 powiatów wpłynęło 358 interwencji. 

 

2016 Ilość wodociągów – 43 

Punkty poboru próbek- 
68 

Ilość próbek –87 

Zakwestionowano –13 
próbek  

 

Badania w kierunku 
bakterii Legionella  

3. Szpitale(3) –16 próbek 
, 
Zakwestionowanych- 9 

4. Domy Pomocy 
Społecznej(2)  - 8 próbek 
Razem: 24 próbek , 
zakwestionowanych 13 

1. Nadzór   -  

(2 obiekty) 

2. Pobrano 30 

3. 
Zakwestionowano 0 
próbek  

 

Uwagi:  Stan szaletów, zakładów fryzjerskich , kosmetycznych i solariów nie 
budził zastrzeżeń. Hotele, Motele, targowiska również  w stanie dobrym. 
Gospodarka odpadami zarządzana w sposób prawidłowy. Ogólny stan 
Sanitarno-porządkowy uznaje się za dobry.  

Ogółem z terenu 2 powiatów wpłynęło 350 interwencji (11 z powiatu łódzkiego 
wschodniego) 

 

2017  Ilość wodociągów – 43 

Punkty poboru próbek- 
70 

Ilość próbek – 118 

Zakwestionowano – 18 
próbek  

 

Badania w kierunku 
bakterii Legionella  

1. Szpitale (2 ) – 13 
próbek  
Zakwestionowanych- 3 

2. Domy Pomocy 
Społecznej( 2 ) – 8 próbek 
Razem:  próbek 3 , 
zakwestionowanych  

 

1. Nadzór   -  

(2 obiekty) 

2. Pobrano  próbek 
21 

3. 
Zakwestionowano  
próbek 2 

 

 

 Uwagi:  Stan szalet, zakładów fryzjerskich , kosmetycznych i solariów nie 
budził zastrzeżeń. Hotele, Motele, targowiska również  w stanie dobrym. 
Gospodarka odpadami zarządzana w sposób prawidłowy. Ogólny stan 
Sanitarno-porządkowy uznaje się za dobry. Z powiatu łódzkiego wschodniego 
rozpatrzono 11 interwencji. 
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2018  Ilość wodociągów – 43 

Punkty poboru próbek- 
70 

Ilość próbek –165 

Zakwestionowano –
próbek 11 

 

Badania w kierunku 
bakterii Legionella  

3. Szpitale(2) – 13  
próbek, 
Zakwestionowanych-11  

4. Domy Pomocy 
Społecznej(4) -15 próbek 
5. NZOL(1)- 6  
zakwestionowanych - 2 

Razem:  37 próbek, 
zakwestionowanych – 9  

 

1. Nadzór   -  

(3 obiekty) 

Pobrano 17 próbek 

Zakwestionowano 1 
próbkę 

Ocena zbiorcza. 
Stan dobry. 

 

Uwagi:  Stan szalet, zakładów fryzjerskich , kosmetycznych i solariów nie budził zastrzeżeń. 
Hotele, Motele, targowiska również  w stanie dobrym. Gospodarka odpadami zarządzana w 
sposób prawidłowy. Ogólny stan Sanitarno-porządkowy uznaje się za dobry.  

Z powiatu łódzkiego wschodniego rozpatrzono 8 interwencji. 

2019 Ilość wodociągów – 40 

Punkty poboru próbek- 
70 

Ilość próbek –163 

Zakwestionowano –26 
próbek  

 

 

Badania w kierunku 
bakterii Legionella  

6. Szpitale(2) –13 
próbek, Zakwestionowanych- 
1 
7. Domy Pomocy 
Społecznej(2)  8- próbek 
8. NZOL(2) – 10 próbek 
zakwestionowano-2 

Ośrodek szkolno-
wychowawczy(1) – 4 próbki, 

zakwestionowano - 4 

Razem:  35 próbek, 
zakwestionowanych - 7 

1. Nadzór   -  

(2) 

Pobrano 15 próbek 

Zakwestionowano 2 
próbki 

Ocena zbiorcza. 
Stan dobry. 

 

Uwagi:  Stan szaletów, zakładów fryzjerskich , kosmetycznych i solariów nie budził 
zastrzeżeń. Hotele, Motele, targowiska również  w stanie dobrym. Gospodarka odpadami 
zarządzana w sposób prawidłowy. Ogólny stan Sanitarno-porządkowy uznaje się za dobry.  

Z powiatu łódzkiego wschodniego rozpatrzono 12 interwencji. 
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2020 

(epidemia) 

Ilość wodociągów – 41 

Punkty poboru próbek- 
70 

Ilość próbek –124 

Zakwestionowano –27 
próbek  

 

Badania w kierunku 
bakterii Legionella  

9. Szpitale( 2  ) – 13 
próbek (kontrola wewnętrzna) 
10. Ośrodek Szkolno-
Wychowwczy (1)  - 4 próbki  
       zakwestionowano- 4 

Razem: 17 próbek   

1. Nadzór   -  

(1)   obiekt 

3 próbki  

UWAGI: W związku z wprowadzeniem stanu epidemii ograniczone zostały do niezbędnego 
minimum a nawet odwołane kontrole obiektów.  

Przeprowadzane kontrole zakresem obejmowały przestrzeganie reżimów sanitarnych 
przewidzianych w wytycznych GIS oraz przepisach prawa. 

W początkowym etapie epidemii objęto nadzorem personel domów opieki oraz zakładów 
opiekuńczo- leczniczych i przeprowadzono badania przesiewowe PCR w kierunku SARS-
CoV-2. Kolejne zadania obejmowały prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, w związku  
z występowaniem zachorowań na COVID-19 wśród personelu i pensjonariuszy tych placówek.  

2021 

(epidemia) 

Ilość wodociągów – 40 

Punkty poboru próbek- -  

Ilość próbek –154 

Zakwestionowano –22 
próbek ( 4 decyzje) 

 

Badania w kierunku 
bakterii Legionella  

Pobrano 74 próbki  

-szpitale 

Placówki całodobowej 
opieki. 

1. Nadzór   -  

(1) obiekt 

2. Pobrano 3 próbki  

 

Uwagi:  Stan szaletów, zakładów fryzjerskich , kosmetycznych i solariów nie 
budził zastrzeżeń. Hotele, Motele, targowiska również  w stanie dobrym. 
Gospodarka odpadami zarządzana w sposób prawidłowy. Ogólny stan 
sanitarno-porządkowy uznaje się za dobry.  

Z powiatu łódzkiego wschodniego rozpatrzono 21 interwencji. 

Przeprowadzono kontrole 40 posesji w ramach akcji sanitarno-porządkowej. 

2022 Ilość wodociągów – 39 

Punkty poboru próbek- 
69 

Ilość próbek –162 

Badania w kierunku 
bakterii Legionella  

Szpitale( 3  ) – próbek -14, 

Zakwestionowanych- 0 

1. Nadzór   -  

(2 obiekty) 

2. Pobrano  próbek 
16 
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Zakwestionowano –25 
próbek  

 

Domy Pomocy Społecznej( 4 
)  - próbek-16 

Razem:  próbek , 
zakwestionowanych -2 

 

3. 
Zakwestionowano  
0 próbek  

 

Uwagi:  Stan szaletów, zakładów fryzjerskich , kosmetycznych i solariów nie 
budził zastrzeżeń. Hotele, Motele, targowiska również  w stanie dobrym. 
Gospodarka odpadami zarządzana w sposób prawidłowy. Ogólny stan 
Sanitarno-porządkowy uznaje się za dobry.  

Z powiatu łódzkiego wschodniego rozpatrzono 16 interwencji, nałożono 3 
mandaty 

 
Tabela nr 23.  Działania realizowane przez PSSE w zakresie epidemiologicznym w latach 2015-2022 

 SZCZEPIENIA 
OCHRONNE 

 

1. Placówki wykonujące 
szczepienia 

2. Liczba dzieci 
niezaszczepionych 

PODMIOTY 
LECZNICZE 

 

1. Liczba kontroli 
 

2. Liczba obiektów 

 

Choroby Zakaźne 

(Największa liczba 
zachorowań/Zapadalność 

na 100 tyś. ludności) 

2015 

 

1. 11 poradni POZ i 1 
szpital 

2. 71 liczba osób 
niezaszczepionych 

 

65 kontroli w tym: 

-19 kontroli punktów 
szczepień 

-19 kontroli 
kompleksowych z 
higieną komunalną 

(POZ, NZOZ i 
szpitale) 

-27 kontroli 
indywidualna praktyka 

lekarska 

Grypa 

(5970) 

Ospa wietrzna  
(160/228,1) 

Płonica 

(57 81,3) 

Wirusowe zakażenia 
jelitowe (52/74,2) 

Zachorowania ogółem 
(oprócz grypy)-461 

2016 1.13 poradni POZ i 1 
szpital 

36 kontroli w tym: 

- 20 kontroli punktów 
szczepień 

Grypa 

(7 946) 
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2.  85 liczba osób 
niezaszczepionych 

-16 kontroli 
kompleksowych z 
higieną komunalną 

(POZ, NZOZ i 
szpitale) 

Ospa wietrzna  
352/498,5 

Krztusiec 

31/43,9 

Płonica 

29/41,1 

Zachorowania ogółem 
(oprócz grypy)-667 

2017 1 12 poradni POZ 

2.  106 liczba osób nie 
zaszczepionych 

62 kontroli w tym: 

-13 kontroli punktów 
szczepień 

-23 kontroli 
kompleksowych z 
higieną komunalną 

(POZ, NZOZ i 
szpitale) 

-26 kontroli 
indywidualna praktyka 

lekarska 

Grypa 

7623/10750 

Ospa wietrzna  - 

209/294,7 

Krztusiec 

11/15,9 

Płonica 

13/18,3 

Zachorowania ogółem 
(oprócz grypy)-434 

2018 1 12 poradni POZ 

2. 145 liczba osób 
niezaszczepionych 

49 kontroli w tym: 

- 19 kontroli punktów 
szczepień 

-30 kontroli 
kompleksowych z 
higieną komunalną 

(POZ, NZOZ i 
szpitale) 

Grypa 

9560/13 380 

Ospa wietrzna  - 

150/210 

Płonica 

25/35,0 

Zachorowania ogółem 
(oprócz grypy)-359 

2019 1. 12 poradni POZ 

2. 159 liczba osób 
niezaszczepionych 

40 kontroli w tym: 

-13 kontroli punktów 
szczepień 

Grypa 

(8 015) 
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- 25 kontroli 
kompleksowych z 
higieną komunalną 

(POZ, NZOZ i 
szpitale) 

- 2 kontrole 
indywidualnej praktyki 

lekarska 

Ospa wietrzna  - 
278/386,6 

Wirusowe zakażenia 
jelitowe 

(59/82) 

Płonica 

(26/36,2) 

Zachorowania ogółem 
(oprócz grypy)-569 

2020 

(epidemia) 

1. 12 poradni POZ 

2. 214 liczba osób 
niezaszczepionych 

9 kontroli w tym: 

- 3 kontrole punktów 
szczepień 

- 2 kontrole 
kompleksowe z 

higieną komunalną 
(POZ, NZOZ i 

szpitale) 

- 4 kontrole 
indywidualnej praktyki 

lekarska 

Grypa 

(5950) 

Ospa wietrzna 

(208/288,8) 

COVID- 19 

(3783) 

Zachorowania ogółem 
(oprócz grypy i Covid) -

327 

2021 

(epidemia) 

1. 18 punktów szczepień 
przeciw COVID-19 w tym 

12 poradni POZ 

3. 190 liczba osób 
niezaszczepionych 

23 kontroli w tym: 

- 4 kontrole punktów 
szczepień 

-19 kontrole 
kompleksowe z 

higieną komunalną 
(POZ, NZOZ i 

szpitale) 

 

Grypa 

(6633) 

Ospa wietrzna  - 34 

Płonica - 4 

C0VID-19 

(6387) 

Zachorowania ogółem 
(oprócz grypy i Covid)-

132 

2022 1. 17 punktów szczepień 
przeciw COVID-19 w tym 

12 poradni POZ 

29 kontroli w tym: 

- 13 kontroli punktów 
szczepień 

Grypa - 6912 

Ospa wietrzna  - 59 
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2. 261 liczba osób 
niezaszczepionych do dnia 

28.11.2022 r. 

- 16 kontrole 
kompleksowe z 

higieną komunalną 
(POZ, NZOZ, szpitale 

oraz indywidualna 
praktyka lekarska) 

 

 

Płonica - 9 

COVID- 19 

(4470) 

Zachorowania ogółem 
(oprócz grypy i Covid)-

239 

(dane do MZ 11A) 

 

Wykres nr 10 i 11. Choroby zakaźne – liczba zachorowań na grypę i Covid-19/100 tys. mieszkańców 
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Pozytywny wpływ na efekty realizacji celów Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2015 - 2022, miała dobra współpraca ze Starostwem, Radą Powiatu, 
burmistrzami,  wójtami,  KPP  w Koluszkach,  KPPSP  w Koluszkach,  podmiotami  
leczniczymi i placówkami oświatowymi. 
 

Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Łodzi 
realizował powyższe zadanie w zakresie usług koronera. 

Zgodnie z art. 11 ust 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych, zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, leczącego w ostatniej 
chorobie. W przypadku niemożności dopełnienia powyższego przepisu, zastosowanie  
ma art. 11 ust 2, który wskazuje, że właściwy do stwierdzenia zgonu jest lekarz, powołany  
do tej czynności przez właściwego starostę. W okresie realizacji Strategii zrealizowano 
następującą ilość usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu 
karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego: 
 
Tabela nr 24. Środki finansowe wydatkowane na umowy usługi stwierdzenia zgonu 

Rok Liczba stwierdzonych 
zgonów 

Środki finansowe 
przeznaczone na realizację 

zadania (zł) 

Kwota wydatkowana 
(zł) 

2015 1 1200 150 
2016 1 2000 450 
2017 7 4950 3150 
2018 13 10 000 6 450 
2019 10 17 000 14 000 
2020 19 22 000 20 900 
2021 17 30 700 24 700 
2022 17 28 064 21 000 

 
 

Zadanie II 2.3 

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

JST (Powiat, 
Gminy) 

 
Głównym celem zadania było zabezpieczenie właściwego stanu sanitarnego w zakładach 

produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, środki żywienia zwierząt 
oraz w gospodarstwach rolnych utrzymujących zwierzęta gospodarskie, poprzez stały 
monitoring chorób zwierząt i regularne szkolenia i prelekcje oświatowo-zdrowotne dotyczące 
zakaźnych chorób odzwierzęcych i ochrony zdrowia. 

Realizatorem zadani był Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi 
współpracujący z Powiatem i urzędami gmin. 

PIW w Łodzi wykonywał swoje zadania na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 z późniejszymi zmianami) zgodnie  
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z art. 3. 1. Inspekcja realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa 
produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. 

W 2016 roku Powiatowy Lekarz Weterynarii prowadził stały monitoring chorób 
zwierząt w aspekcie zwalczania wścieklizny, gruźlicy, białaczki i brucelozy bydła, pryszczycy, 
choroby niebieskiego języka, afrykańskiego i klasycznego pomoru świń. Wymienione, 
najczęściej występujące choroby zakaźne zwierząt, przekładają się pośrednio lub bezpośrednio 
na zagrożenie zdrowia ludzi. Odbywały się także szkolenia i prelekcje wśród rolników  
i okolicznej ludności w ramach akcji oświatowo-zdrowotnej dotyczącej chorób zakaźnych  
i ochrony zdrowia: 

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

− ASF dzików - zwalczanie i występowanie w aspekcie zarządzania populacją 
dzików, które skierowane były do przedstawicieli kół łowieckich, 

− ASF świń i dzików zagrożenia dla trzody chlewnej - zwalczanie i profilaktyka, 
którego uczestnikami było 60 hodowców trzody chlewnej, 

− ASF świń i dzików – zagrożenia dla trzody chlewnej i populacji dzików,  
w którym udział wzięło 16 myśliwych. 

 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi na realizację powyższych zadań  

nie poniósł żadnych nakładów finansowych. 
Ponadto, w lipcu 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. 

 
W kolejnych latach w zakresie bezpieczeństwa weterynaryjnego Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii w Łodzi prowadził działania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania 
chorób zakaźnych. Nadzorował działania związane z wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem 
pasz dla zwierząt, w tym stosowaniem substancji niedozwolonych. Monitorował choroby 
zakaźne zwierząt a w razie konieczności zwalczano występujące choroby. Prowadził również 
nadzór nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego oraz w zakresie pasz  
i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. 
 

Cel operacyjny II.3 Wzmocnienie polityki rodzinnej  

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

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie zarządzenia nr 63/2011 Starosty 

Łódzkiego Wschodniego z dnia 5 października 2011 r. zostało wyznaczone na organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Łódzkim Wschodnim. 

Bezpośrednim realizatorem zadań związanych z organizacją zastępczych form opieki 
nad dziećmi pozbawionymi opieki i wychowania ze strony rodziców biologicznych jest 
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powołany przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zespół do spraw pieczy 
zastępczej. 

 
Tabela nr 25. Dzieci w rodzinach zastępczych w Powiecie Łódzkim Wschodnim 
 

Rok Ilość rodzin 
zastępczych 

Ilość dzieci 
pełnoletnich 

Ilość dzieci 
łącznie 

Ilość dzieci 
Z terenu 
powiatu 

łódzkiego 
wschodniego 

Spoza 
Powiatu 

2015 96 23 148 105 43 
2016 97 19 150 93 57 
2017 98 28 156 99 57 
2018 103 28 164 109 55 
2019 103 30 166 114 52 
2020 113 37 181 123 58 
2021 100 24 161 102 59 
2022 104 32 171 107 64 

 
Tabela nr 26. Przyznane świadczenia z tytułu kontynuacji nauki przez usamodzielniających się wychowanków 

Rok Liczba wychowanków Świadczenie z tytułu 
kontynuacji nauki 

Świadczenie z tytułu 
kontynuacji nauki dla 

wychowanków 
opuszczających 

młodzieżowy ośrodek 
wychowawczy 

2015 5 15 929,20 zł 0,00 zł 
2016 5 26 571,60 zł 2 428,02 zł 
2017 4 24 477,77 zł 1 997,52 zł 
2018 3 12 916,00 zł 14 063,09 zł 
2019 4 20 928,50 zł 1 033,20 zł 
2020 4 16 249,50 zł 0,00 zł 
2021 4 17 315,73 zł 0,00 zł 

 

Tabela nr 27. Wydatki Powiatu ponoszone za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych  
na terenie innego powiatu 

Rok Liczba dzieci Kwota wydatkowana 
2015 11 492 604,43 zł 
2016 9 436 429,99 zł 
2017 7 373 700,90 zł 
2018 5 339 345,03 zł 
2019 4 263 350,04 zł 
2020 5 320 995,14 zł 
2021 5 340 356,68 zł 
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Wnioski 

Zwiększenie liczby dzieci wymagających wsparcia w procesie opieki i wychowania 
wymaga dostosowania form rodzinnej pieczy zastępczej do istniejących potrzeb. Poza tym 
należy również zwrócić  uwagę  na  młodzież  dysfunkcyjną  pozbawioną  opieki 
i wychowania, a wymagającą instytucjonalnego wsparcia specjalistycznego. 
 
Trafność 

Cel został prawidłowo sformułowany. Odpowiada zarówno potrzebom jak  
i rozwiązaniom prawnym w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom tego 
pozbawionym. 
 

Skuteczność 

Mając na uwadze wzrost spraw związanych z dysfunkcjonalnością rodzin 
biologicznych, a tym samym brak właściwej opieki z ich strony, rozwój sieci rodzin zastępczych 
i system wsparcia na terenie powiatu gwarantuje prawidłową realizację założonego celu  
w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom tego pozbawionym. 
 

Rekomendacje 

Na pewno należy utrzymać tempo wzrostu i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej. 
Dodatkowo należy przedsięwziąć działania mające na celu zapewnienie specjalistycznej pomocy 
i opieki dla rodzin i dzieci, którzy tej formy pomocy wymagają. 
 
 

Zadanie II.3.2 Pomoc rodzinom biologicznym, zastępczym i 
wychowankom usamodzielniającym się 

JST, PCPR, 
(Powiat Gminy) 

 
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 latach 2015 - 2022 należało: 

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

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

3) Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 
Przeszkolone rodziny uzyskują świadectwo ukończenia szkolenia PRIDE (program 
wspierania i rozwoju rodzin, będących częścią systemu opieki nad dziećmi 
zatwierdzony decyzją Ministra Polityki Społecznej) lub RODZINA: 

4) Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń 
mających na celu podnoszenie kwalifikacji z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych 
rodzin. 

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

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 z 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: 

− diagnozowania  sytuacji  rodzin  biologicznych,  w których  często  występują  
problemy z alkoholem, bezrobocie, przemoc, problemy wychowawcze, niewydolność 
wychowawcza; 

− podejmowania działań na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin naturalnych  
i ewentualnego powrotu dzieci do domu rodzinnego; 

− umożliwiania rodzinom biologicznym kontaktu z dziećmi przebywającymi w pieczy 
zastępczej; 

− poprawy sytuacji szkolnej dzieci; 
− wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci i likwidowania zaburzeń zachowania 

wychowanków; 
− zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,  

w szczególności w zakresie prawa rodzinnego; 
− prowadzenie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 

zastępczej; 
− dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka; 
− wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą; 
− zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącemu 

rodzinny  dom  dziecka  poradnictwa,  które  ma  na  celu  wzmocnienie  kompetencji 
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i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu; 
− zgłaszanie do ośrodka adopcyjnego informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; 
− 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. 

Wnioski 

Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę w zakresie wsparcia rodzin i systemu pieczy 
zastępczej powodują sytuację, w której należy dostosować działania organizatora na rzecz 
potrzebujących rodzin biologicznych, rodzin zastępczych i wychowanków usamodzielniających 
się. 
 
Trafność 

Cel sformułowany prawidłowo, perspektywicznie zapewniający możliwość rozwoju 
systemu wsparcia i pomocy szeroko opisanej grupy rodzin, dzieci i wychowanków. 
 

Skuteczność 

W kontekście zmian prawnych i rozwoju systemu pieczy zastępczej wprowadzenie  
do pracy z rodzinami specjalistów oraz przede wszystkim rozwój sieci koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej zapewnia skuteczność prawidłowej realizacji zadania. 
 

Rekomendacje 

Zwiększyć szkolenie i doskonalenie zawodowe.  Podjąć działania mające na celu 
przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób pracujących z potrzebującymi. 

 
 

Zadanie II.3.3 Aktywizacja społeczna rodzin, integracja ze 
środowiskiem lokalnym PCPR 

 

W ramach realizacji zadania odnoszącego się do aktywizacji społecznej rodzin  
na przestrzeni lat 2015 – 2022 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewniło 
współpracę psychologów z rodzinami biologicznymi podczas oceny zasadności pobytu dziecka 
w pieczy zastępczej. 
 

Zadanie II.3.4 Karta Dużej Rodziny PCPR 

  

Realizacja zadania leży w gestii Gmin Powiatu Łódzkiego Wschodniego, dlatego 
zadanie nie było realizowane przez Powiat lub jego jednostki organizacyjne. 
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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) 

 
Zasady pomocy dla repatriantów i przybyłych wraz z nimi członków najbliższej 

rodziny określone są w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (D.U. 2000 nr 106, poz. 
1118 z późn.zm.). W latach 2015-2022 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzieliło 
pomocy czterem obcokrajowcom posiadającym status repatrianta. Repatrianci  
wraz z rodzinami zostali objęci pomocą finansową. Otrzymali  zasiłek  pieniężny  
przeznaczony  na pokrycie  kosztów  przejazdu  oraz pomoc na zagospodarowanie  
i bieżące utrzymanie. 

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

Na terenie powiatu łódzkiego wschodniego osiedlali się cudzoziemcy, posiadający 
Kartę Polaka. W latach 2015-2022  łącznie 17  osobom  zostały  przyznane  świadczenia  
pieniężne  wypłacone z rezerwy celowej. Zarówno odnośne decyzje, jak i środki finansowe 
przyznane były przez Wojewodę, Powiat jedynie przekazuje pomoc pieniężną i sporządza 
sprawozdania. 
 

Wnioski 

Zadanie administracji rządowej realizowane przez powiat w ścisłym powiązaniu  
i w oparciu o wystawione decyzje i dokumenty przez organy centralne. Również zabezpieczone 
finansowe jest dokonywane w budżecie wojewody. 
 

Rekomendacje 

Utrzymać sposób i formę realizacji zadania przez powiat przy współpracy  
ze służbami wojewody i władzami gmin właściwymi ze względu na miejsce osiedlenia się 
repatriantów, uchodźców czy też osób posiadających Kartę Polaka. 

 

Zadanie II.4.2 Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz 
osób dorosłych zagrożonych patologią społeczną 

JST (Powiat, 
Gminy) 

 

Celem działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach było 
udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy 
logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielania rodzicom 
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i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wychowania i kształcenia 
dzieci i młodzieży. 

 
Dane statystyczne wskazują na  stałe zapotrzebowanie na realizowane przez Poradnię zadań 

w postaci  m.in. prelekcji, zajęć warsztatowych , konsultacji dla uczniów, rodziców/opiekunów 
prawnych i nauczycieli, szkoleń dla nauczycieli oraz działań informacyjno-edukacyjnych. Poradnia 
odpowiada na bieżące potrzeby zgłaszane przez placówki i szkoły, będące w zasięgu jej działania.  
 

Podejmowane przez Poradnię działania były prowadzone prawidłowo i efektywnie. Służyły 
przede wszystkim dobru i pełnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci i młodzieży, a ich dobór  
i przebieg był realizowany według najlepszych standardów pracy diagnostycznej, terapeutycznej, 
profilaktycznej i edukacyjnej, umożliwiający pełne zaspokajanie ich potrzeb rozwojowych  
oraz rozwijanie potencjalnych możliwości. 
 

W wyniku przeprowadzonych działań uzyskano zakładane cele i osiągnięto zaplanowane 
rezultaty. Poradnia w dalszym ciągu będzie wykonywała zadania wpisujące się w cele ,,Strategii 
Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego”. Na bieżąco będzie uzupełniała ofertę, zgodnie  
z bieżącymi potrzebami klientów na rzecz podnoszenia poziomu korzyści i satysfakcji 
korzystających z pomocy oraz podnoszenia jakości świadczonych usług. 
 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna prowadziła również następujące działania: 

1) Działania związane z integracją zespołów klasowych, akceptacją zachowań innych ludzi, 
uczenie tolerancji, właściwych postaw społecznych – działania te obejmują zajęcia  
z uczniami, warsztaty dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli. 

2) Działania związane z właściwym wyborem drogi zawodowej, poznaniem swoich 
predyspozycji zawodowych – działania te obejmują zajęcia z uczniami oraz warsztaty  
dla uczniów. 

3) Działania związane z profilaktyką zagrożeń współczesnej cywilizacji – działania  
te obejmują prelekcje dla rodziców, zajęcia i warsztaty dla uczniów, szkolenia dla rodziców 
oraz prelekcje dla uczniów. 

 

Zadanie II.4.3 Prowadzenie opieki specjalistycznej dla osób 
uzależnionych, ofiar, sprawców i świadków 
przemocy 

JST (Powiat, 
Gminy) 

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 latach 2015 - 2022 specjaliści udzielili łącznie 1 282  porad.   

Porady prawne dotyczyły przede wszystkim kwestii  z kategorii prawa rodzinnego  
i opiekuńczego, (sprawy rozwodowe, separacyjne, zasądzenia alimentów lub podwyższenia  
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już zasądzonych świadczeń alimentacyjnych). Natomiast porady psychologiczne dotyczyły 
najczęściej zaburzonych relacji rodzinnych i problemów wychowawczych. Z uwagi częstokroć 
na skomplikowany charakter spraw spotkania odbywają się wieloetapowo. W rodzinach 
zastępczych, w przypadku nagłej sytuacji kryzysowej konsultacje psychologiczne 
niejednokrotnie mają miejsce bezpośrednio w miejscu zamieszkania rodziny. 

 
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 realizowano w ramach zadania przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie było poradnictwo w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej.  

 
Rekomendacje 

Wskazuje się na zwiększenie form wsparcia, szczególnie dla ofiar przemocy.  
Ważne jest tutaj działanie władz gmin, które w sposób bezpośredni mogą oddziaływać na ofiary  
i sprawców przemocy.  Istotna  jest  współpraca  z  pracownikami  sądów  w  zakresie  
ochrony ofiar i kar dla sprawców. 
 
 

Cel operacyjny 
II.5 Rozwiązywanie problemów społecznych 

Zadanie II.5.1 

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

JST, PCPR 

 
Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych to przede wszystkim wszelkie 

działania mające na celu ułatwienie pokonywania barier, w szczególności: 
− psychologicznych,  
− architektonicznych,  
− urbanistycznych,  
− transportowych  
− i w komunikowaniu się. 

 
Obszar i zakres działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie są zgodne  

z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
oraz ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 
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Na terenie Powiatu do 2018 roku funkcjonowały trzy domy pomocy społecznej: 
 
1) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach dla osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie, który posiada 59 miejsc statutowych. Placówka spełnia standardy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiada wpis Wojewody Łódzkiego  
z dnia 14 marca 2011r. nr PS.III.9013/27/2011. 

 
 

2) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze dla osób przewlekle 
psychicznie chorych, który posiada 133 miejsca statutowe. Placówka spełnia 
standardy zgodnie z obowiązującymi przepisami  wpis  stały  Wojewody  
Łódzkiego  z  dnia  10  listopada  2011 r. znak PS-III.90.13/23/2010.2011. 

 
3) Dom Pomocy Społecznej Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi  

w Koluszkach dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. 
 

Z dniem 31 grudnia 2018r. upłynął termin obowiązywania umowy nr 2/DPS/2014  
o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja całodobowej opieki nad osobami  
w podeszłym wieku oraz osobami przewlekle somatycznie chorymi w formie domu pomocy 
społecznej o zasięgu ponadgminnym” zawartej ze Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi  
w Koluszkach prowadzącym Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i osób 
przewlekle somatycznie chorych w Koluszkach. Zatem z dniem 01 stycznia 2019 r. domy 
prowadzone przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach, zgodnie z decyzją 
Wojewody Łódzkiego nr 9014/2/3/08 z dnia 24 listopada 2008r., nie będą prowadzone  
na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego. 

 
W Powiecie Łódzkim Wschodnim działają również dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej: 

− jeden w Koluszkach, dla którego jednostką prowadzącą Warsztat 
jest Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Koluszkach. 
 

− drugi Warsztat Terapii Zajęciowej „Wisienka” w Wiśniowej Górze, dla którego 
jednostką prowadzącą jest Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. Warsztat działa 
od 1 marca 2022 r. 
 
 

Na przestrzeni lat 2015 – 2022, liczba pensjonariuszy domów pomocy społecznej znajdujących 
się na terenie powiatu łódzkiego wschodniego oraz koszt utrzymania jednego mieszkańca 
obrazują poniższe tabele: 
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Tabela 28. Liczba pensjonariuszy domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu koszt utrzymania 
jednego pensjonariusza w latach 2015 - 2018 
 

 
Tabela 29. Liczba pensjonariuszy domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu koszt utrzymania 
jednego pensjonariusza w latach 2019 - 2022 
 

 
 
Wnioski 

Dbałość o rozwój instytucjonalnych form wsparcia i rozwoju szeroko pojętej 
rehabilitacji w  procesie  przeciwdziałania  wykluczeniu  i  marginalizacji  osób  
niepełnosprawnych i niesamodzielnych zapewnia prawidłowe wsparcie dla osób, które 
wymagają takiej formy wsparcia. 

 
Rekomendacje 

Dbałość i ciągłe podnoszenie standardu świadczonych, w tym zakresie, usług pozwala 
wyjść naprzeciw potrzebom niesamodzielnych mieszkańców powiatu. Wnioskowanie  
o zwiększenie środków przyznanych z Funduszu. Ścisła współpraca ze środowiskiem lokalnym 
osób potrzebujących.

 
 
Nazwa – ilość 
miejsc 
statutowych 

2019 2020 2021 2022 
 

Liczba 
mieszkań

ców 

Koszt 
utrzymania 

jednego 
mieszkańca 

 
Liczba 

mieszkańc
ów 

Koszt 
utrzymania 

jednego 
mieszkańca 

 
Liczba 

mieszkańcó
w 

Koszt 
utrzymania 

jednego 
mieszkańca 

 
Liczba 

mieszkańcó
w 

Koszt 
utrzym

ania 
jedneg

o 
mieszk
ańca 

DPS w 
Lisowicach – 59 
miejsc 

62                           3 894,00 60                               4 010,00 59                              4 593,00 59                          5 
063,0
0 

DPS w 
Wiśniowej Górze 
– 133 miejsca 

136                         3 647,00  128                            4 065,00 132                            4 675,00 129                     5 271,
00 

Liczba 
mieszkańców 
łącznie 

 
198 

 
188  

 
191  

 
188  

 
 
Nazwa – 
ilość miejsc 
statutowych 

2015 2016 2017 2018 
 

Liczba 
mieszkańc

ów 

Koszt 
utrzymania 

jednego 
mieszkańca 

 
Liczba 

mieszkańcó
w 

Koszt 
utrzymania 

jednego 
mieszkańca 

 
Liczba 

mieszkańcó
w 

Koszt 
utrzymania 

jednego 
mieszkańca 

 
Liczba 

mieszkańcó
w 

Koszt 
utrzymani
a jednego 
mieszkańc

a 
DPS w 
Lisowicach 
– 59 miejsc 

61                           2 946,00 58                               3 007,00 57                               3 208,00 59                          3 432,00 

DPS w 
Wiśniowej 
Górze – 133 
miejsca 

134                         2 904,70 134                             2 978,00 137                             3 127,00 134                        3 442,00 

DPS w 
Koluszkach 
– 46 miejsc 

40                           2 950,00 44                               2 800,00 53                               3 100,00 44                          3 100,00 

Liczba 
mieszkańcó
w łącznie 
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236  
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Zadanie 

II.5.2 Rozszerzanie oferty domów pomocy społecznej Powiat 

 
Realizatorem zadania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, będące w stałej 

współpracy z dyrektorami domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu. 
Oferta domów pomocy społecznej wzbogacana była przez modernizację domów, wymianę  
lub zakupy uzupełniające wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych i funkcjonalnych domów 
pomocy, określone zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne oraz udział mieszkańców 
domów  w ważnych wydarzeniach w miejscowościach, w których domy mają swoją siedzibę 
oraz na terenie Powiatu. 

Wnioski i rekomendacje analogicznie jak w zadaniu II.5.1. 
 

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, 
PCPR 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2015 – 2017 prowadziło 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. 

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”. 
 
Projekt „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” 

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 zawarta 15 listopada 2016 roku. 

Celem głównym projektu było 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 
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biologicznym. Projekt realizowany był w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2018 
roku. 

Wsparciem w ramach projektu „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” zostało objętych 
237 osób zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego (powiat łódzki wschodni) 
zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z ich otoczeniem. 

W ramach oferowanego wsparcia w 2017 roku zrealizowano: konsultacje 
psychologiczne, usługi terapeutyczne, szkolenia dla rodzin zawodowych i niezawodowych, 
usługi defektologa, usługi psychologiczno – pedagogiczne dla rodziców biologicznych i 
ich dzieci, 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, 
wsparcie pracownika socjalnego, koordynatora pieczy zastępczej, asystenta rodziny. 

W ramach projektu został zorganizowany obóz Aflatoun (nazwa innowacyjnego 
programu dążącego do podniesienia kompetencji społecznych oraz kreatywności dzieci  
i młodzieży w wieku od 6 – 20 lat), w którym wzięło udział 40 dzieci i 8 opiekunów. 

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 wynosił 
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. 
 
Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” 

W listopadzie 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 
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Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” projektu dotyczącego utworzenia Centrum 
Usług Społecznych „WISIENKA”. 

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. 
 

W latach 2018 – 2022 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuowało stałą 
współpracę z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. Miała 
ona charakter indywidualny. 

 
Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” 

 
W dniu 15 czerwca 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisało umowę 

na realizację projektu partnerskiego Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”  
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.  

Projekt realizowany jest 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.  

Projekt został złożony 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, współfinansowany ze środków EFS  
w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.  

Celem realizowanego projektu była deinstytucjonalizacja usług społecznych. Wsparcie 
zakładało odejście od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie społeczności 
lokalnej. Celem proponowanego wsparcia było polepszenie dostępności miejsc świadczonych 
usług, wzrost liczby miejsc, zapobieganie izolowania osób zależnych od rodziny, środowiska 
lokalnego, gdy to nie jest możliwe zagwarantowanie warunków życia najbardziej zbliżonych 
do warunków domowych i rodzinnych. Zakres proponowanego wsparcia obejmował miedzy 
innymi: 

1) Pomoc w wspieraniu w życiu codziennym. 
2) Umożliwienie kontaktu z innymi osobami lub instytucjami. 
3) Motywowanie do zwiększenia samodzielności. 
4) Pobudzanie aktywności osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych lub ich otoczenia 

w celu zaspokajania potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych. 
5) Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i niwelowanie niskiego poczucia własnej 

wartości i braku wiary we własne siły. 
 
Łącznie wsparciem objęto – 340 osób (202K, 138M) z terenu powiatu w tym 77 

opiekunów oraz osób z otoczenia uczestników projektu. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 30.06.2020 roku zakończyło realizacje 
projektu partnerskiego Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” 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. 
 
Projekt Centrum Usług Społecznych „WISIENKA2” 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu Łódzkiego Wschodniego od dnia 14 
lutego 2019 roku realizuje projekt konkursowy współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Osi priorytetowej 
IX Włączenie społeczne, Działania na Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne,  
pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA2” 

 
W związku z planowanym postępowaniem na usługi społeczne i zdrowotne w ramach 

realizowanego projektu w dniu 10 maja 2019 roku PCPR zawarło umowę z radcą prawnym. 
Umowa dotyczyła przygotowania dokumentacji w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia prowadzonego na podstawie art.138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 20004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r.poz.1896) zamówienia na usługi społeczne  
i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000,00 euro pn. usługi społeczne 
i zdrowotne w ramach Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2”. 

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA2” jest naturalnym rozszerzeniem 
wsparcia oferowanego w ramach realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych 
„WISIENKA”, który odpowiada na potrzeby mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
CUS „WISIENKA2” rozszerza wachlarz wsparcia o zakres usług zdrowotnych dla 
mieszkańców. 

Projekt Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 2” skierowany jest do osób 
niesamodzielnych i niepełnosprawnych, realizowany jest na terenie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. W zakresie wsparcia oferuje zwiększoną dostępność do usług społecznych i 
zdrowotnych tj. usługi pielęgnacyjne/opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, opieka 
hospicyjna/paliatywna oraz usługi rehabilitacyjne. Projekt bardzo dobrze przyjął się wśród 
mieszkańców i cieszy się wciąż dużym zainteresowaniem, jest więcej osób chętnych niż 
możliwości wsparcia. 

 
W dniu 5 stycznia 2022 roku realizator projektu zwrócił się do Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy Instytucji Pośredniczącej o przedłużenie realizacji projektu oraz zabezpieczenie 
niezbędnych środków. W dniu 10.01.2022 roku do umowy nr 2/RPLD.09.02.01-C003/2018-
00/2019 z 08.08.2019 roku podpisano aneks nr 1/2022, dot. zwiększenia wysokości 
wynagrodzenia za wykonywana usługę w ramach całego projektu oraz w dniu 26.05.2022 roku 
strony podpisały aneks nr 2/2022 dot. zmiany wysokości wynagrodzenia wraz z wydłużeniem 
okresu realizacji projektu do dnia 31 marca 2023 roku. 
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Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA CD” 
 

Projektu pn.  „Centrum Usług Środowiskowych WISIENKA-C.D” złożony został  
w ramach naboru nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19 współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Osi 
priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania na Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne. 

Projekt realizowany jest od 15 czerwca 2020 roku w partnerstwie z Miejsko – Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuszynie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrespolu 
oraz Stowarzyszeniem Inicjatywy Rozsądnych Polaków w Łodzi. W ramach realizacji projektu 
zaplanowane są następujące formy wsparcia: 

1) Dzienny Dom Pomocy – realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
2) Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Wiśniowej Góry - realizatorem jest 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
3) Wsparcie towarzyszące w miejscu zamieszkania – dowóz posiłków – realizatorem jest 

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków z Łodzi.  
4) Klub Seniora – realizatorem jest Gmina Andrespol Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Andrespolu.  
5) Wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych przez AOON.  
6) Obóz terapeutyczno – rehabilitacyjny dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych 

orzeczonych również w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej umieszczonych  
w rodzinach zastępczych.  

7) Specjalistyczne wsparcie psychologiczno – terapeutyczne skierowane  
do wychowanków z rodzin zastępczych wykazujących cechy niedostosowania 
społecznego, obciążonych środowiskowo i wychowawczo – realizatorem  jest Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie. 

 
Projekt ,,CUŚ WISIENKA – CD” kończy się 31.12.2022 roku. Wystąpiono  

o przedłużenie projektu na kolejny okres. 
 

Program ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019 -2020 
 

W ramach programu w 2020r. wsparciem objęto 8 osób niepełnosprawnych, w tym  
7 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i 1 niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym. 
Jedna  z osób zrezygnowała w lutym br., jedna osoba zmarła.   Dla 6 osób pozostałych usługi 
asystenta były realizowane  i dotyczyły przede wszystkim pomocy przy wykonywaniu 
czynności pielęgnacyjnych, dostarczaniu zakupów i organizowaniu podstawowych potrzeb 
bytowych. Usługi realizowało 4 asystentów zatrudnionych na umowę zlecenie. 
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Wnioski 

Utrzymanie, a nawet zwiększenie ilości i zakresu projektów czy programów, które 
pozwalają na pozyskanie dodatkowych środków finansowych zabezpieczających 
zaplanowane formy wsparcia z zakresu działań indywidualnych i społecznych. 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego. 
Kompleksowe podejście gwarantujące rozwój usług na rzecz społeczności lokalnej. 
 

Rekomendacje 

Utrzymanie tempa wzrostu inwestycji w zakresie polityki społecznej. Podejmowanie 
działań mających na celu podnoszenie standardu usług społecznych. Aplikowanie o środki 
finansowe na zaplanowane projekty i programy. 

 

Cel strategiczny III: Rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego 
(ponadpodstawowego) 

Podmioty 
odpowiedz.  

za realizację 

Cel operacyjny III.1 Dostosowanie szkolnictwa do potrzeb lokalnego rynku pracy  
i popularyzacja szkolnictwa zawodowego 

Zadanie III.1.1 Tworzenie adekwatnej oferty edukacyjnej Powiat, Szkoły 
 

Powiat Łódzki Wschodni na poziomie ponadpodstawowym jest organem prowadzącym 
dla liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych: technika i branżowa szkoła I stopnia: 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach, 
2) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach: 
- Szkoła Branżowa I stopnia w Koluszkach, 
- Technikum nr 1 w Koluszkach 
3) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach: 
- II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach, 
- Technikum nr 2 w Koluszkach. 
 
Corocznie Dyrektorzy szkół proponują uczniom ofertę edukacyjną w zakresie zawodów 

i kierunków kształcenia, odpowiadającą na potrzeby rynku pracy oraz poszerzają 
i uatrakcyjniają tę ofertę poprzez organizowanie interesujących zajęć we współpracy min. 
z uczelniami wyższymi i innymi instytucjami oraz udział w projektach unijnych.  

W celu stworzenia adekwatnej oferty edukacyjnej Dyrektorzy szkół dokonują analizy 
rynku pracy oraz preferencji i zainteresowań uczniów. Duży wpływ na zainteresowanie ofertą 
edukacyjną szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat miała reforma systemu 
edukacji z 2019 r., której skutkiem była likwidacja gimnazjów i rekrutacja tzw. „podwójnego 
rocznika” uczniów do klas pierwszych tych szkół. Efekty reformy widoczne są w wynikach 
naboru do szkół Powiatu. 
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I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach 
 

W całym okresie realizacji Strategii w Liceum podejmowane były intensywne wysiłki 
w kierunku uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkoły min. poprzez rozszerzenie tej oferty 
i zaproponowanie kandydatom na uczniów możliwości kształcenia się z wielu przedmiotów  
na poziome rozszerzonym. Dominujące przedmioty rozszerzone w ofercie edukacyjnej  
to: matematyka, język angielski, informatyka, fizyka, biologia, chemia, historia, geografia, 
język polski łączone ze sobą w zależności od zainteresowań uczniów i ich preferencji  
w zakresie wybieranej dalszej drogi kształcenia (np. na studiach) oraz aby zmaksymalizować 
szanse na udany nabór uczniów do klas pierwszych. 

Dostrzegając wagę znajomości języka angielskiego, która zwiększa szanse na rynku 
pracy i jest kluczowa zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym, szkoła od wielu lat 
kładzie nacisk na kształcenie z tego języka. 

Ponadto Liceum prowadziło szeroką współpracę z wieloma Wydziałami Uniwersytetu 
Łódzkiego oraz z Politechniką Łódzką. W ramach niniejszej współpracy uczniowie  
I LO w Koluszkach mieli możliwość uczestniczenia w różnych formach zajęć, spotkaniach 
informacyjnych, wykładach, warsztatach, konkursach organizowanych przez powyższe uczelnie.  

Uczniowie korzystali również z wielu wyjazdów szkoleniowych w ramach programu 
Erasmus+, min. do: Włoch, Turcji, Rumunii, Francji, Grecji,  na Węgry i Cypr. 

Wszystkie te działania i wiele innych w bieżącej pracy szkoły, poszerzają jej ofertę 
edukacyjną, czego efektem jest utrzymywanie liczby uczniów klas pierwszych do 2018 r. 
na stosunkowo stabilnym poziomie oraz jej wzrost od 2019 roku, który jest rokiem 
wyjątkowym, ponieważ wtedy w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych udział wzięli 
absolwenci z tzw. „podwójnego rocznika”, czyli po gimnazjum i po szkole podstawowej. 

Poniższy tabela oraz wykres obrazują zmieniające się nabory uczniów do Liceum 
na przestrzeni lat 2014/2015 – 2022/2023: 

Tabela nr 30.  Liczba uczniów w klasach I w latach 2014 /2015 – 2021/2022 w I Liceum Ogólnokształcącym  
w Koluszkach 
 

Rok szkolny 2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

2021/ 
2022 

2022/ 
2023 

Liczba uczniów 
w klasach I 69 82 103 75 92 170 96 105 114 
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Wykres nr 12. Liczba uczniów w klasach I w latach 2014 /2015 – 2022/2023 

 

Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach 
  
Branżowa Szkoła I stopnia kształci w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych 

i klasach wielozawodowych (min. sprzedawca, cukiernik, piekarz, lakiernik, fryzjer, kucharz, 
blacharz samochodowy), natomiast Technikum nr 1 kształci w zawodach: technik elektryk 
(patronat przedsiębiorstwa AGAT S.A.), technik informatyk i technik pojazdów 
samochodowych.  

Corocznie szkoła proponuje kształcenie również w innych zawodach np. mechanik 
monter maszyn i urządzeń (w Szkole Branżowej), technik mechanik (w Technikum – zawód 
pod patronatem Firmy Kongsberg Automotive), lecz bez powodzenia z powodu braku chętnych  
do nauki w tych zawodach. Niestety tworzona oferta edukacyjna w szkołach wchodzących w 
skład Zespołu, mimo iż odpowiada na oczekiwania pracodawców nie znajduje spodziewanego 
zainteresowania wśród młodzieży.  

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach korzystali z wielu wyjazdów 
szkoleniowych zagranicznych w ramach programu Erasmus+, w związku z nawiązaną 
współpracą  
ze Stowarzyszeniem Sztukater: 

− Denizli w Turcji  w ramach projektu: "Healthy Youth Academy",  
− Enez w Turcji w ramach projektu „Dragons are here”, 
− Comanesti w Rumunii w ramach projektu:  „Be On Your Way 2”. 

 
Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach brali również udział w projektach realizowanych 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego: 

− „Simply the Best” – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji, w których uczestniczyło 
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50 uczniów   
− „My way, My future” – praktyki zawodowe w Grecji”, w których uczestniczyło 30 

uczniów. 
 
Zmiany w naborze do klas pierwszych szkół wschodzących w skład Zespole Szkół nr 1  

w Koluszkach obrazuje poniższa tabela oraz wykres. 
 

Tabela nr 31. Liczba uczniów w klasach I w latach 2014 /2015 – 2022/2023 
 

Liczba uczniów w klasach I 

Rok 
szkolny 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

2021/ 
2022 

2022/ 
2023 

Techniku
m nr 1 21 0 35 31 20 63 24 18 34 

Szkoła 
Branżowa  
I stopnia 

41 42 32 30 29 53 43 50 44 

 

Wykres nr 13.  Liczba uczniów w klasach I w latach 2014 /2015 – 2022/2023 
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Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach 
 

W skład Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach wchodzą II Liceum Ogólnokształcące  
oraz Technikum nr 2. Szkoła została objęta patronatem Wydziału Studiów Międzynarodowych 
i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego zawartym w dniu 15 czerwca 2015 r.  
Zakłada on możliwość uczestnictwa uczniów w organizowanych przez Wydział wykładach 
i seminariach oraz korzystania z ich zasobów materialnych i intelektualnych oraz biblioteki 
wydziałowej w ramach czytelni. Przez okres pandemii współpraca została zawieszona. 

Na chwilę obecną w II LO w Koluszkach prowadzona jest klasa tzw. „policyjna” 
z dodatkowymi przedmiotami: wstęp do prawoznawstwa, elementy działań prewencyjnych, 
wybrane elementy z zakresu kryminalistyki i etyka zawodowa policjanta.  

Na przestrzeni ostatnich lat Dyrektor szkoły oferował uczniom również kształcenie 
w klasach: „psychologiczno - socjalna”, „bankowości elektronicznej”, tzw. „pożarnicza”, która 
została objęta patronatem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach. 
Niestety zainteresowaniem cieszy się jedynie klasa „policyjna”, a wcześniej tzw. „policyjno-
prawna”. 

Technikum nr 2 w Koluszkach kształci w zawodach: technik logistyk, technik 
mechatronik i technik teleinformatyk, czyli w zawodach odpowiadających na zapotrzebowanie 
rynku pracy. W przypadku zawodu technik teleinformatyk zainteresowanie kształceniem się 
jest jednak znikome. Od roku szkolnego 2020/2021 nie utworzono żadnego oddziału klasy 
pierwszej w tym zawodzie.  

Na rok szkolny 2018/2019 stworzono ofertę kształcenia w nowym zawodzie: technik 
automatyk, w klasie objętej patronatem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Niestety chętni  
do nauki byli jak dotychczas tylko w latach 2019/2020 i 2022/2023 w dodatku w niewielkiej 
ilości (odpowiednio 7 i 14 uczniów w ramach klas łączonych z innymi zawodami). 

 W ramach uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach 
uczestniczył również w projekcie pn. „Zawodowcy w Europie” realizowanym w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanym  
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie Technikum nr 2 w Koluszkach, kształcący 
się w zawodzie technik  logistyk, mechatronik  i teleinformatyk, przez cztery tygodnie w 2021 
roku realizowali program praktyk w Szwecji w mieście Malmö. Kolejna edycja projektu  
realizowana była w 2022 r. w Hiszpanii. 

Poniższy wykres pokazuje zmiany na przestrzeni kilku lat w wyborze przez 
absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych nauki w szkołach wchodzących w skład 
Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. 
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Tabela nr 32. Liczba uczniów w klasach I w latach 2014 /2015 – 2022/2023 
 

Liczba uczniów w klasach I 

Rok szkolny 2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/2
017 

2017/2
018 

2018/2
019 

2019/2
020 

2020/2
021 

2021/2
022 

2022/2
023 

II Liceum 
Ogólnokształcące 32 22 20 19 27 24 24 25 27 

Technikum nr 2 55 59 37 94 44 151 63 52 76 

 

Wykres nr 14. Liczba uczniów w klasach I w latach 2014 /2015 – 2022/2023 

 

Analizując realizację przez szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat zadania 
III.1.1, zarówno na podstawie ewaluacji z 2018 r. z realizacji Strategii „on going”  
jak i ewaluacji przeprowadzonej w 2022 r. należy stwierdzić, że oferta edukacyjna jest 
tworzona adekwatnie do obowiązujących trendów i potrzeb rynku pracy. W niektórych 
przypadkach niezadowalająca (z wyjątkiem roku szkolnego 2019/2020) odpowiedź młodzieży 
na tę ofertę w szkołach zawodowych, przejawiająca się zmiennym oraz czasem malejącym 
naborem do szkół wynika przede wszystkim z trzech przyczyn: 

1) Ogólna tendencja wśród młodzieży do poszukiwania szkół ponadpodstawowych 
w dużych miastach, w tym wypadku w Łodzi. Koluszki są doskonale skomunikowane 
z Łodzią dzięki Kolei, co ułatwia dotarcie do wybranej łódzkiej szkoły. Ponadto 
młodzież wybierając szkołę ponadpodstawową woli zmienić swoje dotychczasowe 
środowisko, w którym spędziła kilkanaście lat życia. 

2) Niż demograficzny. Najniższa liczba urodzeń dzieci, które w okresie obowiązywania 
Strategii stały się uczniami szkół ponadpodstawowych, wystąpiła w 2003 r. Był  
to ostatni rocznik „gimnazjalny”, który brał udział w rekrutacji do klas pierwszych szkół 
pondpodstawowych w 2019 r. W 2004 r. nastąpiło przełamanie tendencji spadkowej  
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i do 2007 r. obserwowany był niewielki wzrost natężenia i liczby urodzeń. Następnie 
odnotowano nagły wzrost natężenia i liczby urodzeń, który utrzymał się na zbliżonym 
poziomie przez dwa kolejne lata. Począwszy od 2011 r. obserwuje się ponownie spadek 
intensywności oraz liczby urodzeń zbliżony do wartości notowanych w 2007 r.  
W 2012 r. zarówno natężenie, jak i liczba urodzeń nie uległy większej zmianie, 
natomiast 2013 r. przyniósł dalszy wyraźny spadek wspomnianych wielkości (Wykres 
źródło: Główny Urząd Statystyczny Rocznik Statystyczny s. 36. Opracowanie 2021 
rok). 

 
Wykres nr 15. Urodzenia żywe, zgony, przyrost naturalny 

 
 

3) Nieprzewidywalność wyborów kandydatów do szkół ponadpodstawowych. Młodzież 
w swoich wyborach nie zawsze kieruje się obiektywnymi kryteriami, 
zapotrzebowaniem rynku na dany zawód, czy możliwością zatrudnienia w wyniku 
wyboru określonej ścieżki kształcenia.     

 
Mimo wyżej wymienionych problemów niezbędne jest coroczne tworzenie adekwatnej 

oferty edukacyjnej przez szkoły ponadpodstawowe, odpowiadającej potrzebom pracodawców 
i uwzględniającej preferencje młodzieży. 

 
Trafność 

Cel dobrze sformułowany, działania prowadzone w ramach zadania zmierzają 
do dostosowania szkolnictwa ponadpodstawowego do potrzeb lokalnego rynku pracy. 
Skuteczność 

Zrealizowane działania prowadzą do osiągnięcia wyznaczonego celu. 
Rekomendacje 

Kontynuować prowadzone działania. 



107 | S t r o n a  
 

Zadanie III.1.2 Rozwój bazy dydaktycznej szkół Powiat, Szkoły 

 
Jednym z zadań Powiatu jako organu prowadzącego szkoły ponadpodstawowe 

jest zapewnienie właściwych warunków nauki, w tym doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt 
i pomoce dydaktyczne. W latach 2018-2022 Powiat przeznaczał znaczące środki finansowe 
na ten cel, które zostały wykorzystane na wyposażenie sal lekcyjnych, stanowisk 
egzaminacyjnych w szkołach zawodowych oraz pracowni zawodowych. Powiat 
systematycznie wyposażał szkoły w sprzęt komputerowy i multimedialny. Szkoły pozyskiwały 
również środki zewnętrzne: 

1) I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach doposażyło szkołę dzięki środkom 
finansowym pozyskanym z następujących źródeł: Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przy udziale środków własnych Powiatu 
z przeznaczeniem na utworzenie w 2020 r. ekopracowni (wartość zadania 
50 000,00 zł), w 2020 r. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (zakup książek 
na kwotę 15 000,00 zł), Rządowy program „Aktywna tablica” - pozyskanie w 2021 
r. środków finansowych na zakup monitorów interaktywnych (wartość zadania 
17 500 zł); 

2) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach pozyskał w 2017 r. środki z Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa (zakup książek na kwotę 15 000,00 zł), w 2020 r. 
środki finansowe z WFOŚiGW w Łodzi na utworzenie ekopracowni (wartość 
zadania 50 000,00 zł); 

3) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach w 2020 roku pozyskał środki finansowe w 2019 r. 
z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (zakup książek na kwotę 2 500,00 
zł) z Fundacji Grupy PERN na zakup pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu 
informatycznego (17 994,87 zł). Ponadto dokonał zakupu sprzętu komputerowego 
w ramach realizacji projektu: „My way, my future - uczniowskie praktyki 
zawodowe w Grecji” (9 940,00 zł). 

  
Poniższa tabela obrazuje wysokość środków finansowych wydatkowanych przez 

Powiat na doposażenie szkół ponadpodstawowych w latach 2015 – 2022. 
 

Tabela nr 33. Wysokość środków finansowych  wydatkowanych przez Powiat na doposażenie szkół 

Nazwa szkoły 
łącznie lata 
2015-2017   

2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 
2022 rok -            
I półrocze 

Razem 

I Liceum 
Ogólnokształcące w 
Koluszkach 

58 010,87 12 607,40 18 817,73 40 758,21 71227,61 3 248,60 204 670,42 

Zespół Szkół nr 1 
w Koluszkach 

52 943,68 10 346,07 17 642,98 19 881,83 25 912,07 6 733,01 133 459,64 

Zespół Szkół nr 2 
w Koluszkach  

98 336,17 9 099,73 73 083,37 49 485,38 31 161,60 34 908,73 296 074,98 

Razem 209 290,72 41 052,43 121 404,86 110 125,42 128 301,28 44 890,34 634 205,04 
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W związku z wieloletnimi problemami lokalowymi I Liceum Ogólnokształcącego  
im. H. Sienkiewicza w Koluszkach i Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach Powiat Łódzki 
Wschodni i Gmina Koluszki podjęły w 2019 roku decyzję o rozbudowie siedziby tych szkół.  
W 2021 roku rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa infrastruktury 
edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16”. Zadanie zostało 
dofinansowane przez Województwo Łódzkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Liderem projektu została Gmina Koluszki,  
a jej partnerem Powiat Łódzki Wschodni. W ramach projektu I LO w Koluszkach zyskało  
4 pracownie wraz z wyposażeniem wartym 94 652,58 zł. Przy tej okazji również wyposażono 
salę gimnastyczną ze środków Powiatu w kwocie 10 621,05 zł. 

Trafność 
Cel dobrze sformułowany, działania prowadzone w ramach zadania zmierzają 

do rozwoju bazy dydaktycznej szkół. 
Skuteczność 

Zrealizowane działania prowadzą do osiągnięcia wyznaczonego celu. 
Rekomendacje 

Kontynuować prowadzone działania. 
 

Zadanie: III.1.3 Wspieranie rozwoju zawodowego 
nauczycieli Powiat, Szkoły 

 

Powiat, zgodnie z obowiązującymi przepisami, corocznie przeznacza w swoim 
budżecie środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na 
każdy rok szkolny dyrektor szkoły lub placówki określa potrzeby w zakresie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, uwzględniając: 

1) wyniki nadzoru pedagogicznego, 
2) wyniki odpowiednio egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego lub egzaminu 
maturalnego, 
3) zadania związane z realizacją podstawy programowej, 
4) wymagania wobec szkół i placówek, określone w przepisach wydanych na podstawie  
art. 44 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe, 
5) wnioski nauczycieli o dofinansowanie kosztów doskonalenia. 
 
Powiat, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek opracowuje corocznie 

plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz w porozumieniu 
z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat   
za kształcenie nauczycieli, a także formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie 
jest przyznawane. 

Potrzeby szkół w zakresie doskonalenia poddawane są szczegółowej analizie 
i wprowadza się coraz bardziej korzystne oraz przejrzyste zasady dofinansowania.   
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Poniżej przedstawiono tabelę obrazującą jak kształtowała się wysokość środków 
finansowych wydatkowanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
w szkołach ponadpodstawowych w latach 2015 - 2022. 
 
Tabela nr 34. Wysokość środków wydatkowanych na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w latach  2015-
2021 (w złotych)   
 

Nazwa szkoły 2015-2017 2018 2019 2020 2021 

I LO w 
Koluszkach 

16 506,80 2 910,92 3 445,45 2 750,00 4 518,44 

ZS nr 1  
w Koluszkach 

10 408,45 5 304,97 311,42 2 997,00 5 441,44 

ZS nr 2  
w Koluszkach 

14 585,41 6 863,53 4 055,10 6 128,69 3 155,02 

Razem 41 500,66 15 079,42 7 811,97 11 875,69 13 114,90 

 

Powyższe środki finansowe podobnie jak w okresie 2015-2022 zostały były 
przeznaczane na dofinansowanie studiów podyplomowych, indywidualnych i zbiorowych form 
doskonalenia nauczycieli, delegacji związanych z doskonaleniem nauczycieli oraz szkolenia 
branżowe  
dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (od 2020 r.). 

Trafność 
Cel dobrze sformułowany, działania prowadzone w ramach zadania zmierzają 

do rozwoju zawodowego nauczycieli. 
 
Skuteczność 

Zrealizowane działania prowadzą do osiągnięcia wyznaczonego celu. 
Rekomendacje 

Kontynuować prowadzone działania. 
 
 

Cel operacyjny III.2 Promocja szkolnictwa ponadgimnazjalnego (ponadpodstawowego) 

Zadanie III.2.1 Popularyzacja szkolnictwa zawodowego Powiat, Szkoły 

 
Szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat, kształcące w zawodach tj. Zespół 

Szkół nr 1 w Koluszkach (Szkoła Branżowa I stopnia i Technikum nr 1) oraz Zespół Szkół nr 2 
w Koluszkach (Technikum nr 2), aktywnie i szeroko popularyzują szkolnictwo zawodowe. 
Corocznie uczniowie uczestniczą w uroczystościach, imprezach, programach profilaktycznych  
i projektach edukacyjnych organizowanych przez te szkoły, a także objętych patronatem 
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Starosty Łódzkiego Wschodniego lub Burmistrza Koluszek. Podczas tych wydarzeń 
podejmowane są działania, które mają na celu ukazanie korzyści jakie mogą osiągnąć młodzi 
ludzie wybierając dalszą edukację prowadzącą do uzyskania uprawnień do pracy w określonym 
zawodzie i na konkretnym stanowisku.  

Szkoły zamieszczają w lokalnej prasie, mediach społecznościowych, na stronie 
internetowej informacje o sukcesach i osiągnięciach uczniów, w tym w olimpiadach 
i konkursach przedmiotowych.  Dystrybuują ulotki i inne materiały informacyjne o ofercie 
edukacyjnej oraz prezentują ją w trakcie wizyt w szkołach podstawowych.  

Prowadzone są również lekcje otwarte dla uczniów szkół podstawowych przez 
nauczycieli przedmiotów zawodowych.  

Wszelkiego rodzaju akcje mające na celu popularyzację szkolnictwa zawodowego, 
zachęcają przyszłych uczniów do kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat. 

Biorąc pod uwagę to, jak trudne jest zadanie zmiany mentalności uczniów i ich 
rodziców w stosunku do szkół zawodowych niezwykle ważne jest ciągłe podejmowanie przez 
szkoły działań popularyzujących szkolnictwo zawodowe. Z tego punktu widzenia realizacja 
tego zadania jest kluczowa. 
 
Trafność 

Cel dobrze sformułowany, działania prowadzone w ramach zadania zmierzają 
do popularyzacji szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu. Proponuje się jednak 
rezygnację z tak sformułowanego zadania, ponieważ realizowane działania wpisują się również 
w zadania III.2.2 Prowadzenie akcji informacyjnych (m.in. dni otwarte) 
Skuteczność 

Zrealizowane działania prowadzą do osiągnięcia wyznaczonego celu. 
Rekomendacje 

Kontynuować prowadzone działania w ramach Zadania III.2.2. 
 

Zadanie III.2.2 Prowadzenie akcji informacyjnych Powiat, Szkoły 

 

W celu zwiększenia naboru do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowe prowadzone 
przez Powiat corocznie podejmowały następujące działania: 

− organizowanie tzw. dni otwartych, na które zapraszani są uczniowie szkół 
podstawowych wraz z rodzicami/opiekunami w celu zapoznania z ofertą 
edukacyjną; 

− organizowanie lekcji otwartych, pokazowych;  
− publikowanie w lokalnej prasie artykułów na temat oferty edukacyjnej szkoły oraz  

o osiągnięciach naszych uczniów w konkursach, olimpiadach; 
− systematyczną prezentację wydarzeń i działań szkoły na stronie internetowej szkoły 

oraz portalu społecznościowym Facebook; 
− informowanie społeczności lokalnej o ofercie wychowawczo – dydaktycznej 

poprzez udostępnianie ww. informacji za pośrednictwem Internetu, a także poprzez 
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rozpowszechnianie ulotek, plakatów m.in. w szkołach podstawowych, ośrodkach 
kulturalnych i instytucjach publicznych; 

− współpraca ze społecznością lokalną i instytucjami z terenu miasta i gminy 
Koluszki (organizowanie wspólnych wydarzeń, akcji charytatywnych); 

− współpraca z mediami (prasa, telewizja), przekazywanie informacji na temat 
podejmowanych przez szkoły działań. 

 
Trafność 

Cel dobrze sformułowany, działania prowadzone w ramach zadania zmierzają 
do upowszechnienia informacji na temat oferty edukacyjnej szkół prowadzonych przez Powiat.  
Skuteczność 

Zrealizowane działania prowadzą do osiągnięcia wyznaczonego celu. 
Rekomendacje 

Kontynuować prowadzone działania. 
 

Cel operacyjny 
III.3 

Współpraca z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, 
przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi 

Zadanie III.3.1 
 
Współorganizacja konferencji i szkoleń 
 

Powiat, 
Szkoły 

 
Szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat nawiązały współpracę 

z uczelniami wyższymi (I LO w Koluszkach i ZS nr 2 w Koluszkach) oraz przedsiębiorcami 
(dotyczy szkół zawodowych).  

Jednym z zakresów współpracy z przedsiębiorcami było wspólne podejmowanie 
inicjatyw mających na celu poszerzenie wiedzy i rozwijanie zainteresowań uczniów. Wspólnie 
organizowano szkolenia zawodowe, podczas których uczniowie mieli możliwość otrzymania 
fachowej, szczegółowej wiedzy dotyczącej istotnych zagadnień dla danego zawodu. 

W ramach współpracy z uczelniami wyższymi uczniowie brali udział w programach, 
wykładach i zajęciach z wykładowcami uniwersyteckimi.  

II LO w Koluszkach zostało objęte patronatem Wydziału Studiów Międzynarodowych 
i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego zawartym w dniu 15 czerwca 2015 r. Zakłada 
on możliwość, oprócz uczestnictwa uczniów w organizowanych przez Wydział wykładach 
i seminariach, również możliwość korzystania z ich zasobów materialnych i intelektualnych 
oraz biblioteki wydziałowej w ramach czytelni.   
 
Trafność 

Cel wymaga przeredagowania. Działania prowadzone w ramach zadania zmierzają 
do nawiązania współpracy szkół z przedsiębiorcami nie tylko funkcjonującymi w ramach 
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Skuteczność 

Zrealizowane działania prowadzą do osiągnięcia wyznaczonego celu. 
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Rekomendacje 
Kontynuować prowadzone działania w ramach Zadania III.3.2. Inspirowanie 

pracodawców do włączania się w procesu kształcenia zawodowego, z jednoczesnym 
rozszerzeniem zakresu zadania o uczelnie wyższe. 
 
 

Zadanie III.3.2 Inspirowanie pracodawców do włączania się w 
proces kształcenia zawodowego Powiat, Szkoły 

 
Szkoły zawodowe prowadzone przez Powiat na bieżąco współpracują  

z przedsiębiorstwami i zabiegają o objęcie przez nich patronatem klas w poszczególnych 
zawodach. Współpraca z przedsiębiorstwami patronackimi obejmuje przede wszystkim: 
włączenie się przedsiębiorstwa w realizację projektów realizowanych przez szkołę, nagrody dla 
najlepszych uczniów, nagrody w konkursach, współorganizowanie praktyk i staży 
zawodowych, objęcie programem stypendialnym najlepszych uczniów, wspieranie szkoły  
w procesie dydaktycznym, perspektywę zatrudnienia absolwentów w strukturach  
w/w przedsiębiorstw . 
Dzięki podjętym działaniom uczniowie mogli zapoznać się z tematem rozwoju kształcenia 
zawodowego i potrzebami pracodawców na lokalnym rynku pracy. 
  
Skuteczność 

Zrealizowane działania prowadzą do osiągnięcia wyznaczonego celu. 
Rekomendacje 

Kontynuować prowadzone działania z jednoczesnym rozszerzeniem zakresu zadania 
o uczelnie wyższe. 

 

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 

 
PUP Łódź-Wschód swoim działaniem wspiera aktywność gospodarczą mieszkańców    

powiatu łódzkiego wschodniego poprzez realizację różnego rodzaju projektów aktywizujących 
bezrobotnych oraz wspierających przedsiębiorców, poprzez np.: dotacje. Konieczne jest jednak 
wsparcie finansowe inwestycji poprzez pozyskanie dodatkowych środków z rezerwy Funduszu 
Pracy lub EFS.  

PUP Łódź-Wschód przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie jednorazowych 
środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej bierze pod uwagę szeroki wachlarz 
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czynników mogących wpłynąć na powodzenie planowanego przez osobę bezrobotną 
przedsięwzięcia (m.in.: opinii doradcy zawodowego, dostosowania lokalu i jego położenie, 
konkurencji, kwalifikacji i doświadczenia wnioskodawcy, pomysłu na biznes, efektów 
ekonomicznych, planowanych zakupów, ewentualnych ryzyk i środków zaradczych, które będą 
podjęte w celu ich wyeliminowania / zmniejszenia).  

Rozwój rynku pracy to powstawanie i funkcjonowanie małych i średnich 
przedsiębiorstw. Proces ten związany jest z szeregiem uwarunkowań gospodarczych, 
legislacyjnych, finansowych, informacyjnych. W sytuacji braku pracy szansą  na znalezienie 
swojego miejsca na rynku pracy coraz częściej jest samozatrudnienie.  Doceniając                                                       
znaczenie rozwoju przedsiębiorczości dla rynku pracy UP Łódź-Wschód włączył się 
w działania służące promocji i motywowaniu do przedsiębiorczości, a tym samym wspieraniu 
decyzji zawodowych dotyczących prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Tabela nr 35. Liczba udzielonych dotacji w latach 2015 - 2022 

Rok Liczba udzielonych dotacji w latach 2015 - 2022 

2015 106 

2016 106 

2017 80 

2018 67 

2019 65 

2020 49 

2021 65 

2022 – stan                                               

na 31.10.2022 

27 

Razem 565 

 

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 może realizować szkolenia grupowe oraz indywidualne.  

Osoba bezrobotna może zostać skierowana na wskazane przez nią szkolenie, jeżeli 
uzasadni celowość tego skierowania.  

W okresie 2015-2022 PUP Łódź-Wschód przeprowadził szkolenia  o następującej tematyce: 

- ABC Małej Przedsiębiorczości 
- ABC Profesjonalnego Sprzątania 
- Akademia Makijażu Permanentnego - poziom podstawowy 
- Bezlakierowe usuwanie wgnieceń - PDR Smart i Puller systemem APP i NTools 
- Biomasażysta fizjo-wellness o specjalności masaże orientalne i terapeutyczne 
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- Blacharz-lakiernik samochodowy od podstaw 
- Certyfikowany kurs na Asesora projektów Assessment i Development Center 
- Dozór i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych - grupa 1 
- Dróżnik przejazdowy 
- Eksploatacja i dozór urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznych dla Gr.1  
wraz z zajęciami praktycznymi 
- Eksploatacja i dozór urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych 
- Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych E i D 
- Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych grupa 2,3 
- Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 
- Folie ochronne PPF (Instalacja bezbarwnych folii ochronnych) 
- Fryzjerstwo 
- Gospodarz terenów zieleni 
- Grafika komputerowa ((Adobe Photoshop, Adobe Illustrator) - podstawy 
- Igłoterapia sucha 
- Instalator systemów fotowoltaicznych 
- Kadry i płace 
- Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z uprawnieniami do wymiany 
butli gazowych 
- Kosmetyka estetyczna - wypełnianie kwasem hialuronowym I i II stopień 
- Kurs akredytowany przez Kuratorium Oświaty z dyplomem Teraputa SPA i Wellness  
o specjalności masaże orientalne i ajurwedyjskie 
- Kurs eksploatacji urządzeń energetycznych w zakresie Gr. 1, 2 i 3 wraz z zajęciami 
praktycznymi z wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych do 1 kw. 
- Kurs fryzjerstwo 
- Kurs gotowania z elementami dietetyki 
- Kurs groomingu, strzyżenie i pielegnacja psów 
- Kurs kosmetyczny 
- Kurs krawiecki I i II stopnia 
- Kurs kroju i szycia II stopnia  
- Kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego - program Symfonia  
- Kurs kucharski I i II stopnia 
- Kurs Mobil wizażystka-stylistka 
- Kurs podologiczny 
- Kurs podstaw szycia przemysłowego I stopień 
- Kurs prawa jazdy kat. C 
- Kurs prawa jazdy kat. C+E 
- Kurs prawa jazdy kat. D 
- Kurs przygotowujący do działalności audytora energetycznego 
- Kurs renowacji mebli 
- Kurs stylizacji paznokci 
- Kurs ze stylizacji oprawy oka (wykłady, warsztaty) 
- Kwalifikacja wstępna pełna - przewóz rzeczy 
- Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C prawa jazdy 
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- Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. D prawa jazdy 
- Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 
- Ładowarki jednonaczyniowe kl. III + ładowarka typ VOLVO 120 D 
- Manager Gastronomii 
- Manager salonu urody i spa 
- Masaż leczniczy 
- Montaż rusztowań budowlano-montażowych metalowych 
- Natural Brows-makijaż permanentny brwi metodą pudrową i ombre - szkolenie podstawowe 
- Obrót gotówkowy w firmie - dokumentacja i ewidencja księgowa 
- Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC 
- Operator koparki jednonaczyniowej kl. III 
- Operator koparoładowarki kl. III 
- Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III 
- Operator pompy do mieszanki betonowej kl. III 
- Operator walca drogowego kl. II (wszystkie typy) 
- Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 
- Podstawowe szkolenie z zakresu makijażu permanentnego 
- Podstawy rachunkowości - dla kandydatów na księgowego 
- Podstawy wykonywania wyrobów cukierniczych 
- Prawo jazdy C 
- Prawo jazdy kat. C+E 
- Prawo jazdy kat. D 
- PRINCE2 Foundation i Practitiner 
- Profesjonalne szkolenie kosmetyczne 
- Profesjonalny kurs stylizacji paznokci i rzęs  
- Spawanie metodą MAG(135)-FM1 
- Spawanie metodą MAG(135)-FM1, MAG(135)-FM5, cięcie acetylenowo-tlenowe, lutowanie 
lutem twardym 
- Spawanie stali w metodach: MMA(111)-FM1, MMA(111)-FM5, MIG(131)-22 
- Stylizacja paznokci, manicure i pedicure (akryle i żele) 
- Szkolenie dla kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty 
- Szkolenie fryzjerskie - zajęcia teoretyczne, modelowanie, strzyżenie, koloryzacja damska 
- Szkolenie przygotowujące do zawodu kucharza 
- Szkolenie z przedłużania rzęs: podstawy metody 1:1 oraz małe objętości 2D 3D 
- Szkolenie z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnosnikowych z wyłączeniem 
specjalizowanych 
- Szkolenie zaawansowane dla początkujących makijażystów 
- Torty artystyczne - autorska pracownia 
- Wózki jezdniowe podnośnikowe kat II WJO 
- Wózki jezdniowe z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowej 
- Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne kl. III (wszystkie typy) 
- Zawodowy kurs stylizacji paznokci 
- Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych kl. II 
- Zostań programistą Back-End 
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Łącznie w okresie 2015-2022 skierowano do odbycia szkolenia 556 osób bezrobotnych, 
szkolenie zakończyło 550 osób.  

Kształcenie ma duży wpływ na rozwój zawodowy człowieka. Realizowane w formie szkoleń, 
czy kursów przyczynia się do podniesienia jakości zasobów ludzkich poprzez wyposażenie  
ich w umiejętności pożądane na rynku pracy. Tym samym przyczynia się do utrzymania  
lub znalezienia zatrudnienia i poprawy zdolności dostosowawczych osób bezrobotnych  
do zmiennych warunków rynku pracy. Dlatego też konieczne jest promowanie możliwości 
nieustannego podnoszenia wykształcenia i kwalifikacji potrzebnych  do wykonywania pracy. 

 

Zadanie IV.1.3 Program aktywności zawodowej PUP 

 
Działając na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

z 20.04.2004 roku PUP Łódź-Wschód realizuje aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. 
Programy  na rzecz przeciwdziałania bezrobociu zmierzają do łagodzenia skutków związanych 
z pozostawaniem bez pracy i przyczyniają się do aktywizacji bezrobotnych i zwiększenia ich 
szans na uzyskanie pracy. Formy aktywizacji planowane są na podstawie zainteresowania osób 
bezrobotnych i pracodawców, sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz udziału poszczególnych 
grup osób bezrobotnych w ogóle osób zarejestrowanych w Urzędzie. 

Działania PUP Łódź-Wschód przyczyniają się do pozytywnych zmian na rynku pracy,  
a głównie do wzrostu zatrudnienia, ograniczenia bezrobocia i aktywizacji lokalnego rynku 
pracy, szczególnie w związku z nowymi wyzwaniami związanymi z ograniczaniem skutków 
kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19.  

 

Tabela nr 36. Osoby objęte aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu 

OSOBY OBJĘTE AKTYWNYMI FORMAMI PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU 
LP.  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 Roboty publiczne 210 133 132 72 39 34 48 42 
2 Prace interwencyjne 7 11 11 8 17 6 8 4 
3 Staż 409 317 265 184 212 186 212 224 
4 Bon stażowy 38 -       
5 Szkolenia 168 157 154 31 24 5 7 9 
6 Bon szkoleniowy 10 - - - - - - - 
7 Bon na zasiedlenie 1 5 5 2 2 0 - 2 
8 Bon zatrudnieniowy 2 - - - - - - - 
9 Refundacja wynagrodzeń dla 

osób bezrobotnych 50+ 
2 5 14 4 3 0 3 0 

10 Prace społecznie użyteczne 32 29 18 9 15 6 4 3 
11 Jednorazowe środki na 

rozpoczęcie działalności 
gospodarczej dla osób 
bezrobotnych 

106 106 80 67 65 49 65 27 
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12 Refundacja podmiotowi 
prowadzącemu działalność 
gospodarczą kosztów 
wyposażenia/doposażenia 
stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego 

51 55 44 29 31 11 33 17 

13 Studia podyplomowe 2 2 3 2 4 2 0 1 
14 Refundacja kosztów 

wyposażenia stanowiska 
pracy osoby niepełnosprawnej 
– PFRON 

7 6 5 2 2 3 0 2 

15 Środki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 
osoby niepełnosprawnej - 
PFRON 

0 1 1 1 1 0 0 0 

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

209 136 128 3 20 0 25 50 

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

- 93 15 - - - - - 

18 Razem 1254 1056 875 429 435 302 405 381 
19 Razem 5137 

 

W latach 2015 – 2022 Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód realizował następujące 
projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego: 

 
Tabela nr 37. Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój – PO WER 

Jednorazowe 
środki                    

na 
rozpoczęcie 
działalności 

gospodarczej 

Refundacja 
podmiotowi 

prowadzącemu 
działalność 

gospodarczą kosztów 
wyposażenia/doposaż

enia stanowiska 
pracy                            

dla skierowanego 
bezrobotnego 

Staż Wartość 
projektu 

PO WER 2015 – Aktywizacja osób 
młodych pozostających bez pracy   w 
powiecie łódzkim wschodnim (I) 

32 - 142 1 710 700, 00 

PO WER 2016 – Aktywizacja 
osób młodych pozostających bez 
pracy   w powiecie łódzkim 
wschodnim (II) 

41 - 105 1 752 397,00 

PO WER 2017/2018 – 
Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w 
powiecie łódzkim wschodnim 
(III) 

53 - 

 

 

176 2 927 648,05 
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PO WER 2018/2019 – 
Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w 
powiecie łódzkim wschodnim 
(IV) 

24 30 102 2 078 910,00 

PO WER 2020/2022 – 
Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w 
powiecie łódzkim wschodnim (V) 

61 27 198 4 848 709,07 

Razem 211 57 723 13 318 364,12 

Razem 991 13 318 364,12 

 
 
 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Łódzkiego 2015 – 
Aktywizacja osób po 29 roku życia - 
RPO 

Jednorazowe środki                             
na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej 

Staż Wartość 
projektu 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Łódzkiego 2015 – 
Aktywizacja osób po 29 roku życia 

34 25 958 600,00 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Łódzkiego 2016 – 
Aktywizacja osób po 29 roku życia 

36 32 1 080 673,00 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Łódzkiego 2017 – 
Aktywizacja osób po 29 roku życia 

37 40 1 177 733,00 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Łódzkiego 2018 – 
Aktywizacja osób po 29 roku życia 

35 55 1 242 514,00 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Łódzkiego 2019/2020/2021 – 
Aktywizacja osób                 po 29 roku życia 

57 108 5 219 275,74 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Łódzkiego 2021/2022 – 
Aktywizacja osób po 29 roku życia 

44 145 3 156 966,14 

Razem 243 405 12 835 761,88 

 648 12 835 761,88 

 
Poza projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego PUP Łódź – Wschód realizuje programy finansowane ze środków Funduszu 
Pracy. Celem programów jest podniesienie ogólnego poziomu zatrudnienia i mobilności 
zawodowej bezrobotnych. Dodatkowo zwiększenie limitu środków umożliwia aktywizację 
większej liczby osób bezrobotnych.  
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Tabela nr 38. Projekty finansowane ze środków Funduszu Pracy 

 

Rezerwa Ministra 

Jednorazowe 
środki                    

na rozpoczęcie 
działalności 

gospodarczej 

Refundacja podmiotowi 
prowadzącemu 

działalność gospodarczą 
kosztów 

wyposażenia/doposażenia 
stanowiska pracy                            
dla skierowanego 

bezrobotnego 

Staż Roboty 
publiczne Szkolenia Kwota 

limitu 

1  Program aktywizacji 
zawodowej 
bezrobotnych poniżej 
25 roku życia - 2015 

- - 43 - 4 350 000,00 

2  Program aktywizacji 
zawodowej 
bezrobotnych na 
terenach, na których 
w 2015 roku miały 
miejsce klęski 
żywiołowe - 2015 

- - 2 84 - 200 000,00 

3  Program aktywizacji 
zawodowej 
bezrobotnych 
powyżej 50 roku 
życia - 2015 

1 3 14 11 6 410 000,00 

4  Program aktywizacji 
zawodowej art.49 – 
osoby będące w 
szczególnej sytuacji 
na rynku pracy - 
2015 

- 20 28 8 - 110 300,00 

5  Program aktywizacji 
zawodowej osób w 
wieku 30-50 lat -
2015 

- 23 17 22 - 600 000,00 

6  Program aktywizacji 
zawodowej 
bezrobotnych 
powyżej 50 roku 
życia - 2016 

1 - 7 - - 106 500,00 

7  Program aktywizacji 
zawodowej art.49 (2–
6) osoby będące w 
szczególnej sytuacji 
na rynku pracy - 
2016 

1 1 20 - - 174 000,00 

8  Program aktywizacji 
zawodowej art.49 
(2,4-6) osoby będące 
w szczególnej 
sytuacji na rynku 
pracy - 2016 

1 1 12 - - 219 000,00 

9  Program aktywizacji 
zawodowej 
bezrobotnych na 
terenach, na których 
w 2016 roku miały 
miejsce klęski 
żywiołowe 

- - 3 28 - 88 000,00 
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10  Program aktywizacji 
zawodowej art.49 – 
osoby będące w 
szczególnej sytuacji 
na rynku pracy - 
2016 

4 5 2 - - 438 000,00 

11  Program aktywizacji 
zawodowej osób w 
wieku 30-50 lat - 
2016 

2 5 3  - 403 000,00 

12  Program aktywizacji 
zawodowej 
bezrobotnych na 
terenach, na których 
w 2017 roku miały 
miejsce klęski 
żywiołowe 

- - - 71 - 490 000,00 

13  Program aktywizacji 
zawodowej 
bezrobotnych 
zamieszkałych na wsi 
- 2017 

- 2 13 - - 102 000,00 

14  Program aktywizacji 
zawodowej osób w 
wieku 45 plus - 2018 

- - 8 - - 61 200,00 

15  Program aktywizacji 
zawodowej 
bezrobotnych 
zamieszkałych na wsi 
- 2019 

- - 23 11 - 201 000,00 

16  Program aktywizacji 
zawodowej 
bezrobotnych na 
terenach, na których 
w 2020 roku miały 
miejsce klęski 
żywiołowe - Covid 

- - 2 14 - 300 000,00 

17  Program aktywizacji 
zawodowej 
bezrobotnych w 
regionach wysokiego 
bezrobocia - 2020 

6 - 17 - - 1 000 000,00 

18 Razem 16 60 214 249 10 5 253 000,00 

19 Razem 549  5 253 000,00 

 

W okresie występowania pandemii COVID-19 Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 
realizował następujące instrumenty wsparcia przedsiębiorców/pracodawców w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii:  

− Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy. 

− Jednorazowa pożyczka dla organizacji pozarządowych. 
− Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej                                       

dla przedsiębiorców samozatrudnionych.  
− Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich 

składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 
przedsiębiorców.  
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− Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich 
składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej.  

− Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż. 

 

Tabela nr 39. Liczba złożonych wniosków i poniesionych wydatków w związku z realizacją pomocy antykryzysowej 

w PUP Łódź-Wschód w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. 

Informacja na temat TARCZY 01.04.2020 r. - 31.12.2021 r. – PUP Łódź-Wschód 
kategoria 

Liczba 
wniosków 
złożonych 

Liczba 
wniosków 

zrealizowanych  

Udział 
zrealizowanych 

w złożonych 

Liczba 
przedsiębiorców, 
którym udzielono 

wsparcie 

kwota wypłat 

  Ogółem 
art. 15 zzb 
dofinansowanie 
kosztów wynagrodzeń 
i składek ZUS 511 511 100 426 8 913 333,08 
art. 15 zzc 
Dofinansowanie 
kosztów 
jednoosobowej 
działalności 
gospodarczej  857 857 100 714 3 997 320,00 
art. 15 zzd i 15 zzda 
MIKROPOŻYCZKI 4829 4829 100 4301 21 487 967,83 
art. 15 zze 
dofinansowanie 
kosztów wynagrodzeń 
i ZUS w NGO 1 1 100 1       11 698,92 
art. 15zze4  Dotacje 
dla 
mikroprzedsiebiorców 
i małych 
przedsiębiorców 
określonych branż 296 296 100 205 1 025 000,00 
Dotacje dla 
mikroprzedsiebiorców 
i małych 
przedsiębiorców 
określonych branż - 
rozdział 3 
rozporządzenia 1081 1081 99 911 4 555 000,00 

Suma 7575 7575 - 6558 39 990 319,83 
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Cel operacyjny 
IV.2 

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

Zadanie IV.2.1 Akcje informacyjne i szkolenia Powiat, PUP 

 

Formy aktywizacji planowane są na podstawie zainteresowania osób bezrobotnych                            
i pracodawców, sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz udziału poszczególnych grup osób 
bezrobotnych  w ogóle osób zarejestrowanych w Urzędzie. 

W celu pozyskania pomocy pracodawców przy zatrudnianiu osób bezrobotnych 
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód współorganizował i/lub uczestniczył w Targach Pracy.  

Partycypacja PUP Łódź-Wschód w targach pracy, czy targach edukacyjnych zależy 
m.in.: od zgłoszeń, zainteresowania i gotowości do współpracy innych urzędów, jak również 
przedstawienia oferty edukacyjnej przez szkoły.  

Udział PUP Łódź-Wschód ww. wydarzeniach zaowocował nawiązaniem współpracy                          
z licznymi pracodawcami z terenu powiatu łódzkiego wschodniego oraz Łodzi w zakresie 
pozyskiwania ofert pracy oraz aktywizacji osób bezrobotnych.  
 
 
 
Tabela nr 40. Targi pracy, warsztaty i szkolenia w 2015 r.  
 

Rok  Rodzaj działania  Organizator  

 
 
 
Miesiąc 

Rola 
PUP/ 

Powiatu  

 

 

 

TARGI            
Targi Pracy  Ptak 

Fashion 
City III 
edycja  

III  Współ- 
organizator  60  500  

Targi Pracy  Ptak Expo, Targi 
„Super Senior”  

IV  Udział      

Targi Pracy  Ptak Fashion 
Outlet IV 
edycja  

X  Współ- 
organizator  

  1 000  
  

KONFERENCJE  
Innowacyjny system wsparcia 
procesu planowania   
kariery edukacyjno-zawod. 
jako przykład dobrej praktyki  

AHE w Łodzi, 
patronat:  
Obserwatorium Losów 
Zawodowych 
Absolwentów.  
  

III  Udział      

Rozwój 
przedsiębiorczości  
w nowej 
perspektywie 
finansowej UE  

Ptak Fashion Outlet  X  Udział      

Wystawcy 
  

Oferty   

20
15 
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SZKOLENIA i WARSZTATY  
Szkolenia i warsztaty Podczas IV edycji Targów Udział   prowadzone przez Pracy   
profesjonalistów w dziedzinie rozwoju osobistego  

SPOTKANIA INFORMACYJNE  
Ekonomia społeczna w 
biznesie  

Stowarzyszenie „Ja-
Ty_My” w 
partnerstwie z 
Centrum OPUS  

XI  Inicjator: 
Powiat   

    

 

 
Tabela nr 41. Targi pracy, warsztaty i szkolenia w 2016 r. 
  

Rok Rodzaj działania Organizator 

 

Rola PUP 
/Powiatu 

 

 

 

TARGI       

Targi Pracy i 
Edukacji  

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Łodzi  

IV  Udział      

Opoczyńskie 
Targi Pracy i 
Edukacji  

Powiat opoczyński, PUP 
Opoczno, ZSP nr 1 w 
Opocznie, Młodzieżowe 
Centrum Kariery w 
Opocznie  

IV   Udział 

62  

  

Targi Pracy  Ptak 
Outlet 
V 
edycja  

V  Współ 
organizator  40  1000  

Współpraca: urzędy 
racy z regionu 
łódzkiego, ZUS  

        

Łódzkie 
Regionalne  
Targi Pracy  

Oferta:  
PUP Łódź-Wschód, urzędy 
Pracy z powiatów 
łódzkiego  
i kutnowskiego  

XI  Udział      

KONFERENCJE       

Zaplanuj swoją 
karierę  

AHE w Łodzi, podczas 
Targów Pracy i Edukacji  

IV  Udział      

SZKOLENIA i 
WARSZTATY  

     

Profesjonalny 
sprzedawca  

Bezpłatne szkolenie 
podczas  
V edycji Targów Pracy Ptak 
Outlet  

V  Udział      

 
 
 
 
 

20
15 
  

Miesiąc 
  

Wystawcy 
  

Oferty 
  

20
16 
  

X   
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Tabela nr 42. Targi pracy, warsztaty i szkolenia w 2017 r.  
 

Rok  Rodzaj działania  Organizator  

 

Rola PUP  
/Powiatu  

 

 

2017  TARGI       

  Targi Pracy i Edukacji w 
Piotrkowie  

PUP w Piotrkowie, WUP w 
Łodzi, Centrum Informacji i 
Planowania  
Kariery Zawodowej w  
Piotrkowie, Centrum  
Edukacji i Pracy Młodzieży  
OHP, ZSP nr 4 w Piotrkowie  

IV  Udział  

60  

  

  Łódzkie regionalne Targi 
Prac  i Rozwoju Osobistego  

  IX  Udział  
80  

  

Targi Edukacji i Pracy  AHE w Łodzi   X  Udział      

KONFERENCJE       

Wsparcie 
przedsiębiorców w 
rozwiązywaniu 
problemów biznesowych  

Park Naukowo- 
Technologiczny Brukowa  
Busines Center  

VI  Udział      

Aktywne formy aktywizacji 
w Urzędzie Pracy. Jak 
podnosić  

Wykład 
pracownik
a  

    

 kwalifikacje, Środki  na 
zatrudnienie bezrobotnych  

  PUP Łódź 
- Wschód  

  

Doradztwo 
edukacyjnozawodowe w 
świetle zmian w ustawie o 
systemie o systemie oświaty  

AHE w Łodzi  X  Udział      

SZKOLENIA i 
WARSZTATY  

     

Praworządność w stosunkach 
pracy oraz aspekty poprawy 
poziomu bezpieczeństwa pracy 
w mikroprzedsiębiorstwach  

Okręgowy Inspektorat Pracy w 
Łodzi  

VI  Udział  34 przed 
sięb. I 20 
prac.  

  

Instrumenty rynku pracy 
wspierające działalność 
mikroprzedsiębiorców  

Wykład 
pracownik
a PUP 
Łódź -  
Wschód  

  

Zarządzanie zasobami ludzkimi  Warsztaty i szkolenia podczas 
Łódzkich  
Regionalnych Targów Pracy i 
Rozwoju osobistego  

IX        

Bezpłatne szkolenia w zakresie 
szeroko rozumianych finansów: 
ochrona konsumenta, 
oszczędzanie, zarządzanie 
budżetem osobistym, itp.  

Współpraca PUP Łódź- 
Wschód z Wydziałem  
Ekonomiczno- 
Socjologicznym UŁ  

  Inicjator 
współprac
y  

  Dwa 
szkolenia  

 
 

Miesiąc 
  

Wystawcy 
  

Oferty 
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Tabela nr 43. Targi pracy, warsztaty i szkolenia w 2018 r.  
 

Rok  Rodzaj działania  Organizator  

 

Rola PUP/ 
Powiatu  

 

 

 

TARGI            
III edycja Łódzkich 
Regionalnych Targów 
Pracy i Rozwoju 
Osobistego 

Miejska Arena Kultury 
i Sportu  we 
współpracy Z 
Urzędem Miasta w 
Łodzi, Urzędem 
Marszałkowskim i 
Powiatowym Urzędem 
Pracy w Łodzi 

IX Udział  

  

 

Tabela nr 44. Targi pracy, warsztaty i szkolenia w 2019 r.  

Rok  Rodzaj działania  Organizator  

 

Rola PUP/ 
Powiatu  

 

 

 

TARGI            
XXII edycja 
Łódzkich Targów 
Edukacyjnych 

Miejska Arena Kultury i 
Sportu  we współpracy z 
Wydziałem Edukacji 
Urzędu Miasta w Łodzi, 
Łódzkim Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia 
Praktycznego  

III Udział  

  

Targi Pracy i 
Edukacji 

Starostwo Powiatowe w 
Opocznie, Młodzieżowe 
Centrum Kariery OHP w 
Opocznie, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Opocznie, Specjalny 
Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy „centrum 
Edukacji i Rozwoju”  

IV  Udział      

V Powiatowe Targi 
Pracy  

PUP w Kutnie  VI Udział      
  

IV edycja Łódzkich 
Regionalnych 
Targów Pracy i 
Rozwoju Osobistego 

Miejska Arena Kultury i 
Sportu  we współpracy Z 
Urzędem Miasta w Łodzi, 
Urzędem Marszałkowskim 
i Powiatowym Urzędem 
Pracy w Łodzi 

X Udział   

SPOTKANIA INFORMACYJNE 
 Spotkanie 
informacyjne na 
temat lokalnego 
rynku pracy – Szkoła 
w Wiśniowej Górze   

PUP Łódź-Wschód  V  Organizator     

 

Miesiąc 
  

Wystawcy 
  

Oferty 
  

20
18 
  

Miesiąc 
  

Wystawcy 
  

Oferty 
  

20
19 
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Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 w 2020 r., targi pracy, 
konferencje i spotkania informacyjne zostały odwołane. Również w 2021 r. ze względu  
na pandemię nie były organizowane targi pracy, konferencje, ani spotkania informacyjne.  
Urząd bazował na kontaktach z pracodawcami zawartych podczas tego typu imprez 
realizowanych w latach ubiegłych. 

 

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) 

 
Głównym celem zadania było kreowanie pozytywnego, przyjaznego dla lokalnej 

społeczności, wizerunku Powiatu poprzez podejmowanie działań promocyjnych wspólnie  
z gminami z terenu Powiatu. 

Realizatorem zadania jest Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu  
w Starostwie Powiatowym w Łodzi, a od roku 2019 Referat Promocji Powiatu i Informacji  
w Starostwie Powiatowym w Łodzi. Realizacja celu opierała się na współpracy przy organizacji 
wydarzeń promocyjnych z Gminami wchodzącymi w skład Powiatu, Miejskimi i Gminnymi 
Ośrodkami Kultury z terenu Powiatu, placówkami oświatowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi.  
 
Efekty 

Zorganizowanie  wydarzeń  cyklicznych  i okazjonalnych  promujących  Powiat. 
Informacje o zorganizowanych imprezach budują pozytywny wizerunek Powiatu i jego 
rozpoznawalność na terenie województwa. 

Powiat Łódzki Wschodni realizował zadanie poprzez organizacje własnych wydarzeń 
(Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego) oraz udział w obcych wydarzeniach (imprezy 
cykliczne i inne). W ramach zadania przedstawiciele władz powiatowych uczestniczyli również 
w uroczystościach państwowych oraz jubileuszach. Powyższe aktywności miały na celu 
promocję 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. 

Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego organizowane jest rokrocznie  
od 2008 roku. Wydarzenie to odbywa się co roku w jednej z gmin należącej do Powiatu.  
Ma to na celu pogłębianie współpracy pomiędzy poszczególnymi gminami i Powiatem.  
W ramach Święta odbywały się również  różnego  rodzaju  imprezy,  konkursy  
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oraz  wydarzenia  o  charakterze  kulturalnym i sportowym. 
Powiat w ramach integracji działań promocyjnych Powiatu i gmin z terenu Powiatu 

włącza się w szereg różnego rodzaju imprez odbywających się na jego terenie poprzez 
Patronat Starosty Łódzkiego Wschodniego, organizację lub współorganizację imprez oraz 
umowy o świadczenie usług promowania lokalnej wspólnoty samorządowej. Nakłady 
finansowe na działania promocyjne podejmowane w latach 2015 – 2022, przedstawia poniższa 
tabela: 
 
Tabela nr 45. Nakłady finansowe na działania promocyjne 
 

Rok Nakłady finansowe na działania promocyjne 

2015 33 801,93 
2016 41 616,42 
2017 50 034,12 
2018 48 900,87 
2019 99 806,10 
2020 29 927,22 
2021 68 426,75 
2022 73 783,98 

Razem 446 297,39 
 
Do najbardziej rozpoznawanych imprez cyklicznych wydarzeń objętych patronatem Starosty 
należą m.in.: 

• Obchody Światowego i Europejskiego Dnia Inwalidy, 
• Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora, 
• Koluszkowski Przegląd Piosenki, 
• Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe  

w danym roku,  
• Nagrody dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki 

Wschodni, 
• Konkursy fotograficzne. 

 
Trafność 

Cel dobrze sformułowany, działania prowadzone w ramach zadania przyczyniły się  
do kreowania pozytywnego wizerunku Powiatu. 
 

Skuteczność 

Realizacja zadania doprowadziła do osiągnięcia wyznaczonego celu głównego. 
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Efektywność 

Realizacja zadania mieściła się w ramach budżetu Powiatu i środków pozyskanych 
od przedsiębiorców i firm z terenu Powiatu. Miernikiem efektywności jest ilość 
zorganizowanych wydarzeń, szacunkowa liczba biorących w nich udział uczestników  
oraz liczba osób przeglądających stronę internetową Powiatu lub profile w mediach 
społecznościowych. 
 

Rekomendacje 

Działania istotne z punktu widzenia wpływu współpracy Powiatu z Gminami  
na społeczny odbiór władz samorządowych i ich zaangażowanie w integrowanie lokalnej 
społeczności oraz budowanie jej lokalnej tożsamości. Należy je kontynuować. 
 
 

Zadanie V.1.2 Prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej JST (Powiat, 
Gminy) 

 
Głównym celem zadania było informowanie ogółu społeczeństwa, w tym szczególnie 

mieszkańców Powiatu o wydarzeniach ważnych dla lokalnej społeczności mających 
miejsce na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 
 

Powiat Łódzki Wschodni poprzez działania Referatu Promocji Powiatu i Informacji 
prowadził politykę informacyjną na własnych serwisie internetowym, w mediach 
społecznościowych : Facebook, Instagram i YouTube umieszczając informacje o wydarzeniach 
organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat, uczestnictwie władz Powiatu 
w uroczystościach ważnych dla lokalnej wspólnoty samorządowej oraz informacje 
o spotkaniach i szkoleniach dla ubiegających się o dotacje z Unii Europejskiej. Aktualne 
informacje na temat działań podejmowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi oraz Powiat 
są na bieżąco zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, do którego za pomocą linku 
możliwy jest bezpośredni dostęp ze strony internetowej Powiatu.  

 
Efekty 

Zamieszczanie informacji i relacji z wydarzeń umożliwia lokalnej społeczności  
i ogółowi społeczeństwa dostęp aktualności z bieżących wydarzeń z terenu Powiatu.  

Bieżąca praca urzędu oraz podejmowane przez Powiat działania znajdywały swoje 
odzwierciedlenie w zamieszczanych informacjach, które stanowiło podstawowe źródło wiedzy 
dla samych mieszkańców jak i również mediów, przedsiębiorców czy różnych innych 
podmiotów i grup działających na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  

Niezależnie od działań Powiatu, również inne jednostki organizacyjne Powiatu  
oraz służby i inspekcje działające na terenie Powiatu prowadziły swoją politykę informacyjną. 
Prezentowały swoją działalność, pokazywały ogółowi społeczeństwa swoją działania w tym 
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także, promowały lokalną kulturę, edukację i kreowały pozytywny wizerunek całego Powiatu 
łódzkiego Wschodniego. 
 

Trafność 

Cel dobrze sformułowany, działania prowadzone w ramach zadania przyczyniły się  
do kreowania pozytywnego wizerunku Powiatu. 
 

Skuteczność 

Realizacja zadania doprowadziła do osiągnięcia wyznaczonego celu głównego. 
 

Rekomendacje 

Kontynuować realizację zadania. 
 
 

Zadanie V.1.3 Wykorzystanie walorów przyrodniczo-
krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego Powiatu 

JST (Powiat, 
Gminy) 

 
Głównym  celem  zadania  było  budowanie  pozytywnego  wizerunku  

Powiatu poprzez promowanie jego walorów przyrodniczo - krajobrazowych i dziedzictwa 
kulturowego oraz aktywnego wypoczynku. 

Realizatorem działań jest Referat Promocji Powiatu i Informacji Starostwa 
Powiatowego w Łodzi, gminy powiatu oraz jednostki powiatowe z terenu Powiatu. 
 
Efekty 

Imprezy turystyczno - krajoznawcze, informacje o ich przebiegu zamieszczane  
na stronach internetowych Powiatu i współorganizatorów imprez, promowanie aktywnego 
wypoczynku. 

Na przestrzeni lat 2015 – 2022 Powiat Łódzki Wschodni promował walory 
przyrodnicze i krajobrazowe  swojego  terenu  oraz dziedzictwo  kulturowe  głównie  
współorganizując oraz udzielając patronatu rajdom turystyczno - krajoznawczym 
prowadzącym przez atrakcyjne szlaki rezerwatów przyrody położonych na terenie Powiatu, 
pozwalające również na poznawanie znajdujących się na trasie rajdów zasobów kulturowych 
Powiatu. Imprezy te miały także charakter sportowo-rekreacyjny.  

Powiat zachęcał do poznawania walorów przyrodniczych poprzez promocję szlaków 
turystycznych tworząc internetowe przewodniki i relację ich obecności na swoim terenie. 
Dodatkowo, Powiat prezentuje walory przyrodnicze, krajobrazowe, architektoniczne i swoje 
dziedzictwo kulturowe na realizowanych przez Referat filmach promocyjnych, wydawanych 
folderach lub rozstrzygając szereg konkursów fotograficznych w powyższej tematyce. 
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Trafność 

Cel dobrze sformułowany, działania prowadzone w ramach zadania przyczyniły się  
do kreowania pozytywnego wizerunku Powiatu. 
Skuteczność 

Realizacja zadania doprowadziła do osiągnięcia wyznaczonego celu głównego. 
Rekomendacje 

Działania należy kontynuować. 
 

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

JST (Powiat, 
Gminy) 

 
Głównym  celem  zadania  było  budowanie  pozytywnego  wizerunku  

Powiatu poprzez stosowanie ujednoliconej identyfikacji wizualnej Powiatu - logo Powiatu. 
Realizatorem zadania był Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu w Starostwie 

Powiatowym w Łodzi, który zamawiał materiały promocyjne, dba o umieszczanie logo Powiatu 
poczynając od wewnętrznych tablic informacyjnych, a kończąc na wykorzystaniu banerów 
promocyjnych podczas wydarzeń organizowanych przez Powiat.  

Promocja marki – loga Powiatu była kontynuowana do samego końca trwania 
obowiązującej Strategii Rozwoju Powiatu.  

 
Efekty 

Materiały  promocyjne,  gadżety  i promocyjne  materiały  odblaskowe   
i informacyjne z nadrukowanym logo Powiatu, stanowiącym znak identyfikacyjny Powiatu, 
kojarzący się odbiorcom jednoznacznie z Powiatem. 

Ujednolicona identyfikacja wizualna obecna w mediach, publikacjach i materiałach 
promocyjnych Powiatu jest stosowana od lipca 2016 r. na mocy Uchwały nr XXV/305/2016 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz zasad jego wykorzystania. Logo Powiatu zostało 
wyłonione w drodze konkursu na znak graficzny, oficjalną identyfikację graficzną Powiatu, 
rozstrzygniętego w końcu listopada 2015 r. Zwycięzca konkursu otrzymał nagrodę pieniężną  
w wysokości 1 000,00 zł. 

 
Trafność 

Cel dobrze sformułowany, działania zrealizowane w ramach zadania doprowadziły  
do ustanowienia znaku graficznego promującego i identyfikującego Powiat. 
 

Skuteczność 

Stosowanie logo prowadzi do osiągnięcia celu głównego. 
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Efektywność 

Zrealizowanie zadanie nie przekroczyło wyznaczonego na nie budżetu. Powiat 
posiada całość autorskich praw majątkowych do zwycięskiego projektu. 
Rekomendacje 

Zadanie zakończone. 
 

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) 

 
Głównym celem działań, realizowanych we współpracy z Gminami Powiatu, 

stowarzyszeniami i organizacjami z terenu Powiatu działającymi w dziedzinie kultury, 
turystyki, rekreacji i sportu, było umacnianie tożsamości mieszkańców Powiatu 
poprzez integrowanie lokalnej społeczności osiągane dzięki wspólnym przedsięwzięciom 
w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji. 

Realizatorem zadania był Referat Promocji Powiatu i Informacji oraz wcześniej 
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Łodzi współpracujący 
z Gminami Powiatu, stowarzyszeniami i organizacjami z terenu Powiatu działającymi  
w dziedzinie kultury, turystyki, rekreacji i sportu. 
 

Duże znaczenie przy wspieraniu działań służących umocnieniu tożsamości 
mieszkańców Powiatu poprzez rozwój sportu ma ustanowienie Nagrody Starosty Łódzkiego 
Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe, na mocy  Uchwały Nr VI/104/2011 z dnia  
20 kwietnia 2011 r. Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Na tej podstawie corocznie 
składane są wnioski o przyznanie takiej nagrody, które są analizowane pod względem osiągnięć 
zawodników w poprzednim roku kalendarzowym. W latach 2018-2022 na Nagrody Starosty 
Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe przeznaczono następujące kwoty 
pieniężne: 
 
Tabela nr 46. Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe 
 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Kwota 2 100,00 zł 2 100,00 zł 2 400,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

 
Nagroda cieszy się zainteresowaniem wnioskodawców (corocznie 6-8 wniosków), co obrazuje 
znaczną aktywność sportową mieszkańców Powiatu oraz ich coraz wyższe osiągnięcia 
w zawodach o zasięgu krajowym, ale również międzynarodowym w wielu dziedzinach sportu. 
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Imprezy sportowe  
 

Biorąc pod uwagę niską frekwencję uczestników niektórych imprez  
we wcześniejszych latach, zdecydowano o rezygnacji z organizacji imprez mniej popularnych, 
pozostawiając do organizacji te cieszące się największą popularnością i zainteresowaniem 
mieszkańców Powiatu. Zwrócono szczególną uwagę na fakt, żeby co najmniej jedna impreza 
odbywała się na terenie każdej gminy Powiatu. Wprowadzenie powyższych zasad pozwoliło 
na poprawę jakości i prestiżu organizowanych imprez oraz współpracy z organizacjami 
pozarządowymi współorganizującymi imprezy. 
 

W 2015 roku Powiat współorganizował lub objął patronatem 12 imprez sportowych. 
Biorąc pod uwagę niską frekwencję uczestników niektórych imprez, zdecydowano  
o rezygnacji z organizacji imprez mniej popularnych, pozostawiając do organizacji te cieszące 
się największą popularnością i zainteresowaniem mieszkańców Powiatu. Zwrócono szczególną 
uwagę na fakt, żeby co najmniej jedna impreza odbywała się na terenie każdej gminy Powiatu. 
W kolejnych latach zorganizowano: w 2016 r. - 5 imprez, w 2017 r. – 8 imprez, na 2018 r. 
zaplanowano 8 imprez (jednej nie zorganizowano z powodu rezygnacji współorganizatora). 
Włączano również imprezy sportowe w obchody Święta Powiatu: w 2015 r. 7 bieg Dycha 
Justynów – Janówka, w 2016 r. bieg 8 Dycha Justynów – Janówka, w 2017 r. Mistrzostwa 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, w 2018 r. Impreza 
Sportowo – Rekreacyjna dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego na Krytej Pływalni 
„Oceanik” w Tuszynie. Łączna kwota wydatków poniesionych na wspieranie statutowej 
działalności organizacji pozarządowych w latach 2015 – 2018 (do 30.06.2018 r.) wyniosła  
31 510,39 zł. 

Wprowadzenie powyższych zasad pozwoliło na poprawę jakości i prestiżu 
organizowanych imprez oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi 
współorganizującymi imprezy. Tę samą funkcję umacniania tożsamości pełniły imprezy 
kulturalne i sportowo-rekreacyjne o charakterze   ponadgminnym   współorganizowane   
corocznie   ze stowarzyszeniami lub obejmowane patronatem przez Starostę Łódzkiego 
Wschodniego, w których udział brali mieszkańcy Powiatu. 

Duże znaczenie przy wspieraniu działań służących umocnieniu tożsamości 
mieszkańców Powiatu poprzez rozwój sportu ma ustanowienie Nagrody Starosty 
Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe, na mocy Uchwały Nr VI/104/2011  
z dnia 20 kwietnia 2011r. Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Na tej podstawie 
corocznie składane są wnioski o przyznanie takiej nagrody, które są analizowane  
pod względem osiągnięć zawodników w poprzednim roku kalendarzowym.  
W latach 2015-2018 na Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia 
sportowe przeznaczono kwotę 2 100,00zł w każdym roku. Nagroda cieszy  
się zainteresowaniem wnioskodawców (corocznie 6-8 wniosków), co obrazuje znaczną 
aktywność sportową mieszkańców Powiatu oraz ich coraz wyższe osiągnięcia w zawodach  
o zasięgu krajowym, ale również międzynarodowym w wielu dziedzinach sportu. 
 

W 2018 r. na terenie powiatu łódzkiego wschodniego odbyło się 8 imprez o charakterze 
sportowo – rekreacyjnym, z czego Powiat był współorganizatorem 5 imprez, a 3 imprezy 
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zostały objęte patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego. Łącznie na realizację zadań  
z zakresu kultury fizycznej wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę w wysokości 9 137,37 zł 

W 2019 r. na terenie powiatu łódzkiego wschodniego odbyło się 6 imprez o charakterze 
sportowo – rekreacyjnym, z czego Powiat był współorganizatorem 4 imprez, a 2 imprezy 
zostały objęte patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego. Łącznie na realizację zadań  
z zakresu kultury fizycznej wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę w wysokości 6 152,54 zł 

W 2020 r. na terenie powiatu łódzkiego wschodniego odbyły się 3 imprezy 
o charakterze sportowo - rekreacyjnym, dla których Powiat Łódzki Wschodni był 
współorganizatorem.  
W związku z ogłoszonym w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego, nie odbyło się pięć 
z zaplanowanych do realizacji w 2020 r. w harmonogramie imprez sportowych i sportowo-
rekreacyjnych imprez (w tym jedna do współorganizacji przez Powiat Łódzki Wschodni  
i cztery pod Patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego). Łącznie na realizację zadań  
z zakresu kultury fizycznej wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę w wysokości 5 981,57 zł 

W 2021 r. na terenie powiatu łódzkiego wschodniego odbyły się 3 imprezy 
o charakterze sportowo - rekreacyjnym, z czego Powiat był współorganizatorem 1 imprezy, 
a 2 imprezy zostały objęte patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego. 

W związku ze stanem epidemicznym i obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi,  
ze względu na bezpieczeństwo uczestników i organizatorów, zaplanowane w I półroczu 2021 
r. w harmonogramie imprez sportowo – rekreacyjnych do realizacji na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego 3 imprezy o charakterze sportowo – rekreacyjnym (z czego Powiat 
miał być współorganizatorem 1 imprezy, a 2 imprezy miały zostać objęte patronatem Starosty 
Łódzkiego Wschodniego) nie odbyły się. Łącznie na realizację zadań z zakresu kultury 
fizycznej wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę w wysokości  4 950,51 zł.  

W 2022 r. na terenie powiatu łódzkiego wschodniego odbyło się 5 imprez o charakterze 
sportowo – rekreacyjnym, z czego Powiat był współorganizatorem 3 imprez, a 2 imprezy 
zostały objęte patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego.  Łącznie na realizację zadań  
z zakresu kultury fizycznej wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę w wysokości 14 469,05 zł. 

W poniższej tabeli przedstawione są kwoty wydatków poniesione przez Powiat  
na współorganizację i objęcie patronatem Starosty imprez sportowych. 

Tabela nr 47. Współorganizacja i patronat imprez sportowych 

 
 
 
 
 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 
Kwota 9 137,37 zł 6 152,54 zł 5 981,57 zł 4950,51 zł 14 469,05 zł 
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Imprezy kulturalne 
 

Na przestrzeni lat 2015 – 2022 Powiat Łódzki Wschodni był inicjatorem  
lub współorganizatorem ponad 200 wydarzeń o charakterze kulturalnym. Wiele wydarzeń 
organizowanych na terenie Powiatu zostało również objętych Patronatem honorowym Starosty 
Łódzkiego Wschodniego. Do najważniejszych imprez na stałe zapisanych w powiatowym 
kalendarzu wydarzeń kulturalnych  w możemy zaliczyć: 

− Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
− Dożynki Powiatowo-Gminne,  
− Przeglądy piosenek: Przegląd Artystyczny Ruchu Seniora, Koluszkowski Przegląd 

Piosenki, 
a także liczne pikniki i koncerty odbywające się na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  
 

Wydarzenia kulturalne w omawianym czasie były również niekiedy współfinasowane  
z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.   

 
Tabela nr 48. Wydatki Powiatu w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

 

 
Efekty 

Imprezy kulturalne i sportowe współorganizowane przez Powiat z Gminami, 
stowarzyszeniami i organizacjami z terenu Powiatu. Miernikiem była ilość imprez 
zorganizowanych w ciągu roku. 

 
Trafność 

Cel dobrze sformułowany. 
 
Skuteczność 

Zrealizowane działania doprowadziły do osiągnięcia wyznaczonego celu. 
 
Rekomendacje 

Kontynuować prowadzone działania. 
 
 

 
 
 
 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Kwota 5 796,55 6 110,71 7 173,08 22 156,56 6 285,25 0 0 839,00 
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Zadanie V.2.2 Promowanie produktów tradycyjnych i lokalnej 
kultury 

JST (Powiat, 
Gminy) 

 
Głównym celem zadania było umacnianie tożsamości mieszkańców Powiatu, 

budowanie ich dumy z lokalnej tradycji i kultury poprzez tworzenie warunków do ich 
prezentacji poza lokalnym obszarem. Powiat współpracuje z Gminami, stowarzyszeniami  
i  organizacjami z terenu Powiatu działającymi w dziedzinie kultury. 
 
Efekty 

Imprezy kulturalne współorganizowane przez Powiat z Gminami, stowarzyszeniami  
i organizacjami z terenu Powiatu, podczas których prezentowana jest lokalna kultura  
i tradycyjne produkty. Miernikiem jest ilość imprez zorganizowanych  
w ciągu roku. Powiat Łódzki Wschodni, w latach 2015 – 2022, promował produkty tradycyjne 
i lokalne regionu łódzkiego w trakcie obchodów Święta Powiatu, którego integralną częścią 
była Biesiada Powiatowa podczas Święta Powiatu z degustacją typowych dla obszaru Powiatu 
staropolskich, tradycyjnych mięs, wędlin, i wypieków. Biesiadzie towarzyszyły występy 
lokalnych artystów oraz tradycyjne przyśpiewki biesiadne. Wystawione do degustacji potrawy 
sporządzone były według lokalnych przepisów kulinarnych przez Koła Gospodyń Wiejskich 
z terenu Gminy, z którą Powiat współorganizował. 
 

Rekomendacje 

Działania należy kontynuować. 
 

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. 
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Wskutek przeprowadzonego w listopadzie 2015 roku postępowania o zamówienie 
publiczne w przedmiocie „Zakupu usługi prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w 2016 r.” wyłoniono firmę, z którą podpisano umowę 
dotycząca wykonania i utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej. 10 grudnia 2015 roku  
w oparciu o dostarczony szablon rozpoczęto budowę nowej strony BIP. W proces ten zostały 
zaangażowane wszystkie wydziały/referaty Starostwa. 

1 stycznia 2016 roku została uruchomiona nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej. 
Od tego momentu strona BIP jest regularnie uaktualniana i ulepszana  
na bardziej przyjazną użytkownikowi. Strona daje możliwość korzystania z publikatora poprzez 
urządzenia mobilne oraz spełnia wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych dla osób 
niepełnosprawnych W3C WCAG 2.1 na poziomie AA (m.in. zmiana wielkości czcionki, 
wariant wizualizacji o wysokim poziomie kontrastu) wskazane w ustawie z dnia 4 kwietnia 
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych. Realizacja tych zadań przyczyniła się do wzrostu jakości zarządzania zasobami 
informacyjnymi, a pośrednio do wzrostu znajomości procedur administracyjnych obywateli. 

Ponadto informacje dla mieszkańców przekazywane były za pośrednictwem portalu 
społecznościowego Facebook, gdzie prowadzone jest konto „Starostwo Powiatowe w Łodzi” 
oraz „Promocja Powiatu Łódzkiego Wschodniego”. Powiat posiada także konto na Instagramie, 
na którym znajdują się zdjęcia najciekawszych miejsc w Powiecie oraz informacje dotyczące 
bieżących wydarzeń w Powiecie. 

 

Zadanie VI.1.2 Upowszechnianie znajomości procedur 
administracyjnych 

JST (Powiat, 
Gminy) 

 

W ramach realizacji tego zadania aktualizowano oraz dostosowywano stronę Biuletynu 
Informacji Publicznej na bardziej przyjazną użytkownikowi, umożliwiając korzystanie  
z publikatora poprzez urządzenia mobilne oraz spełniającą wytyczne dotyczące dostępności 
stron internetowych dla osób niepełnosprawnych W3C WCAG 2.1 na poziomie AA  
(m.in. zmiana wielkości czcionki, wariant wizualizacji o wysokim poziomie kontrastu) 
wskazane w treści ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W związku z tym dostęp do bazy elektronicznej 
dokumentów, w zakresie spraw realizowanych w Starostwie Powiatowym w Łodzi, przekłada 
się na upowszechnienie znajomości procedur administracyjnych. 
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Cel operacyjny 
VI.2 Rozwój instytucji samorządu społecznego i gospodarczego 

Zadanie VI.2.1 Akcje informacyjne i szkolenia dla lokalnych 
przedsiębiorców i rolników 

JST 
(Powiat, 
Gminy) 

 
 Realizując wyżej określone zadanie Powiat Łódzki Wschodni umieszczał  

na przestrzeni lat 2015 - 2022 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: 

− Spotkania informacyjne w zakresie m. in. budowania społecznego wizerunku firmy, 
umacniania pozycji na rynku poprzez nawiązywanie partnerstwa  
z podmiotami ekonomii społecznej, korzyści płynących ze współpracy partnerskiej  
z przedsiębiorstwami społecznymi, pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych. 
Spotkania informacyjne z zakresu funduszy europejskich  w ramach  Mobilnego  
Centrum  Informacji,  formy  szkoleń,  warsztatów i udzielania informacji 
adresowanych do osób i instytucji zainteresowanych pozyskaniem środków  
na planowanie przedsięwzięcia. Prezentacja możliwości pozyskania środków 
zewnętrznych na rozwój firm oraz procedur ich pozyskiwania. Pozyskanie 
informacji z  zakresu  wsparcia  na rozwój  firmy  w ramach  Programu  
Inteligentny  Rozwój dla innowacyjnych inwestycji na każdym etapie rozwoju firmy. 

− Konkursy, których celem była m. in. promocja zasad ochrony zdrowia i życia  
w środowisku pracy rolnika oraz popularyzowanie przyjaznych i bezpiecznych 
gospodarstw rolnych dla właścicieli i członków ich rodzin. 

− Fora i Targi Inwestycyjne umożliwiające przedstawicielom przedsiębiorstw sektora 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) nawiązanie współpracy i pozyskanie 
partnerów biznesowych z branż takich jak: budownictwo, innowacyjne rolnictwo  
i przetwórstwo, logistyka, energetyka i odnawialne źródła energii oraz informatyka  
i telekomunikacja. 

− Warsztaty i szkolenia z zakresu eksportu, mające na celu przekazanie przedsiębiorcom 
sektora MŚP, aktualnym i potencjalnym eksporterom, praktycznych informacji 
związanych z rozszerzaniem działalności poza granice kraju oraz pokazanie możliwości 
pozyskania dofinansowania unijnego: które branże mogą liczyć na wsparcie, jakie 
zmiany zaszły w zasadach finansowania i jak się do nich przygotować. 

− Działania mające na celu wyrównywanie różnic między regionami w obszarze 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym na likwidację barier w urzędach  
i placówkach edukacyjnych, w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym 
poruszania się i komunikowania, likwidację barier transportowych oraz aktywizacje 
zawodową tych osób. 

− Informacje o projektach prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 
polegających na aktywizacji zawodowej osób młodych pozostających bez pracy  
w Powiecie Łódzkim Wschodnim. 

− Informacje o Strefie Wsparcia – portalu ŁSSE dla przedsiębiorców. 
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− Informacje o możliwości wnioskowania o wsparcie dla rolników poszkodowanych 
przez Covid-19 oraz suszę. 

− Informacje i spotkaniach organizowanych przez Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich. 

 

Zadanie VI.2.2 Pomoc w realizacji programów i projektów o 
charakterze społecznym 

JST (Powiat, 
Gminy) 

 

Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) od stycznia  
2016 roku na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej. 
pomocy prawnej. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1467) 
wprowadził do systemu nieodpłatnej pomocy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  
oraz nieodpłatną mediację. 

W chwili obecnej w Powiecie Łódzkim Wschodnim funkcjonują dwa punkty 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 
które są zlokalizowane w 4 gminach: Andrespol, Koluszki, Rzgów i Tuszyn oraz w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej do uzyskania pomocy 
uprawniona jest osoba fizyczna, w tym również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową. 
działalność gospodarczą niezatrudniająca w ciągu ostatniego roku innych osób, która złoży 
oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej  
oraz w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oświadczenia o niezatrudnianiu 
innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

 
Tabela 49. Liczba udzielonych porad prawnych w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej 
 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (stan 
na dzień 
30.11.2022) 

Liczba 
porad 

ogółem 

377 464 545 517 303 356 359 

 
Analiza porad prawnych i obywatelskich wg dziedzin prawa wykazała, że najwięcej 

mieszkańców skorzystało z porad w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, karnego oraz prawa 
pracy. 
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Zakres świadczonej pomocy dotyczył najczęściej poinformowania osoby uprawnionej 
o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o jej obowiązkach 
oraz wskazaniu osobie rozwiązania jej problemu prawnego. 

W związku z wprowadzonym od marca 2020 r. roku stanem epidemii na terenie kraju. 
spadła liczba porad prawnych i obywatelskich udzielanych w punktach pomocy prawnej  
w latach 2020-2021. 

Zadanie VI.2.3 Wsparcie dla partnerstwa publiczno-prywatnego JST (Powiat, 
Gminy) 

 

Powiat Łódzki Wschodni nie podejmował w okresie objętym ewaluacją wspólnych 
działań z podmiotem prywatnym w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. 

PPP to przedsięwzięcia realizowane w oparciu o umowę długoterminową zawartą 
pomiędzy podmiotem publicznym a podmiotem prywatnym, której celem jest stworzenie 
składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym. 
Zakres współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego definiuje się jako   
partnerstwo, w którym administracja rządowa lub samorządowa oraz sektor prywatny realizują 
wspólne przedsięwzięcia,  dzieląc  się  zarówno  zyskiem,  jak  i  ryzykiem   
oraz  odpowiedzialnością za podejmowaną działalność. Powiat Łódzki Wschodni, w okresie 
objętym ewaluacją, nie widział potrzeby podejmowania dodatkowego ryzyka  
i odpowiedzialności związanych z PPP przy realizacji i eksploatacji przedsięwzięć 
inwestycyjnych posiadając zarówno wymagane zabezpieczenie finansowe jak i przygotowane 
kadry do wdrożenia projektów na wszystkich etapach realizacji inwestycji.  
Powiat nie wyklucza jednak w kolejnych latach podjęcia współpracy w ramach partnerstwa 
publiczno – prywatnego. 
 

Cel operacyjny 
VI.3 

Wspieranie rozwoju i działalności organizacji pozarządowych 

Zadanie VI.3.1 Pomoc w realizacji działań statutowych organizacji 
pozarządowych 

JST (Powiat, 
Gminy) 

 
Powiat Łódzki Wschodni prowadzi ewidencję oraz nadzór nad organizacjami 

pozarządowymi.  
W latach 2015-2022 Powiat wspierał organizacje w przygotowaniu dokumentów, 

przekazywanych stosownym organom administracji publicznej, pod względem formalnym. 
Udzielał informacji, ukierunkowywał i wspierał organizacje merytorycznie. Ponadto udzielał 
organizacjom pozarządowym wsparcia w związku ze współorganizacją imprez o charakterze 
sportowym i sportowo – rekreacyjnym. Na bieżąco była również aktualizowana witryna 
internetowa Starostwa, na której zamieszczano ważne dla organizacji pozarządowych 
informacje. 
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Zadanie VI.3.2 
Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi  
w zakresie realizacji zadań publicznych 

JST (Powiat, 
Gminy) 

 

Ramy współpracy powiatu łódzkiego wschodniego z organizacjami pozarządowymi 
corocznie określane są w Programie współpracy powiatu łódzkiego wschodniego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Zgodnie z tym dokumentem w latach 2015 - 2022 współpraca odbywała się w następujących 
formach: 

1) zlecenia realizacji zadania publicznego na podstawie przepisów ustawy  
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, polegającego na tym, że Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Razem” w Koluszkach, ul. Pomorska 5, prowadzi dla osób 
niepełnosprawnych z terenu powiatu łódzkiego wschodniego oraz tomaszowskiego 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach; 

2) współpracy ze Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach – na mocy 
zawartej umowy Stowarzyszenie realizowało zadanie: „Organizacja całodobowej 
opieki nad osobami w podeszłym wieku oraz osobami przewlekle somatycznie 
chorymi w formie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym”; 

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 są przedstawiane w sprawozdaniu Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z realizacji Programu współpracy Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego 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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7. Wnioski końcowe 
 

W wyniku przeprowadzonej ewaluacji ex-post Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2015 – 2022 formułuje się następujące wnioski końcowe: 

 
1) Strategia zawierała gruntowną diagnozę społeczno-gospodarczą i właściwe określone 

cele strategiczne i operacyjne.  
2) Cele Strategii odpowiadały potrzebom mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  
3) Realizując politykę rozwoju Powiat Łódzki Wschodni efektywnie korzystał  

z dofinasowania ze środków zewnętrznych, w tym programów operacyjnych 
perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego 
Programu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład – Program 
Inwestycji Strategicznych oraz środków z budżetu Województwa Łódzkiego, 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,  Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach partnerstwa 
lokalnych samorządów wchodzących w skład Powiatu zrealizowano wiele zadań 
inwestycyjnych służących zrównoważonemu rozwojowi całego Powiatu.  

4) Realizacja zapisanych zadań wynikających z przyjętych celów operacyjnych  
w Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022 przyczyniły 
się do znaczącej poprawy w obszarach: 

− infrastrukturalnym tzn. znacząca poprawa stanu dróg powiatowych, 
− edukacyjnym tzn. modernizowanie i rozwijanie bazy edukacyjnej, podnoszenie 

poziomu edukacji, dopasowywanie edukacji do potrzeb rynku pracy, 
− społecznym tzn. rozwijanie ogólnej polityki społecznej na terenie Powiatu 

poprzez tworzenie i podnoszenie warunków pomocy i opieki osób z różnymi 
niepełnosprawnościami.  

5) Realizacja celów Strategii przyczyniła się do poprawy stanu i struktury rynku pracy, 
przede wszystkim poprzez działania racjonalizujące szkolnictwo zawodowe  
oraz działania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 

6) Liczne imprezy kulturalne, sportowe i sportowo - rekreacyjne przyczyniły  
się do integracji społecznej mieszkańców Powiatu. 

7) Sposób świadczenia usług administracyjnych m.in.: zamiejscowe stanowiska pracy, 
dopasowanie struktury administracyjnej wpisało się w misję Powiatu jako inicjatora  
i koordynatora działań służących zrównoważonemu rozwojowi całego Powiatu  
w partnerstwie z Gminami wchodzącymi w jego skład oraz w filozofię Powiatu 
przyjaznego dla ludzi. 
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8. Podsumowanie 
 
Strategia Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022 była  

dokumentem diagnozowanym zgodnie z jego zapisami w punkcie 6. „Wdrażanie, monitoring, 
ewaluacja Strategii”. W podsumowaniu możemy stwierdzić, iż Strategia była dokumentem 
trafnym i konsekwentnie realizowanym, choć wdrażanym z różną intensywnością w zależności 
od uwarunkowań, głównie zewnętrznych np. czas pandemii Covid-19 lub kryzys migracyjny 
wywołany konfliktem zbrojnym w sąsiednim kraju.  

 
Misja i wizja strategiczna Powiatu Łódzkiego Wschodniego są nadal aktualne.  

Wizja rozwoju podkreśla główne atuty Powiatu, jego korzystne położenie, walory 
przyrodniczo-krajobrazowe i odwołuje się do partnerstwa i współpracy lokalnych samorządów 
w celu budowania konkurencyjności społeczno-gospodarczej i wzrastającego poziomu życia 
mieszkańców Powiatu. 

 
Analiza  prowadzonych  działań  w  ramach  celów  określonych  w  Strategii  

skłania do następujących rekomendacji: 
 

1) Określona w dokumencie wizja i cele strategiczne pozostają dalej aktualne. 
 

2) Powiat Łódzki Wschodni konsekwentnie powinien nadal realizować swoją politykę 
rozwoju, również w oparciu o inne dokumenty strategiczne i programowe. 
 

3) Ewentualna modyfikacja strategii może dotyczyć celów strategicznych i operacyjnych  
w oparciu o dopasowanie do aktualnie obowiązującego prawa, panujących 
ogólnoświatowych, krajowych i regionalnych trendów panujących w poszczególnych 
sferach funkcjonowania mieszkańców Powiatu jak i samej jednostki samorządowej jakim 
jest Powiat Łódzki Wschodni.  
 

4) Zgodność celów trafnie określonych z lokalnymi oczekiwaniami powinna zostać 
przeniesiona na nową perspektywę programowania Strategii. 
 

5) Rekomenduje się podkreślenie ważności w przyszłej perspektywie zagadnień 
związanych m.in. z ochroną środowiska oraz dostępnością architektoniczną, cyfrową  
i informacyjno – komunikacyjną. 
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