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I. Wstęp
Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd
Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport
obejmuje podsumowanie działalność organów powiatu w roku poprzednim. Zakres
opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii,
uchwał rady powiatu.
Rada Powiatu Łowickiego na dzień opracowania Raportu o stanie powiatu, dalej jako
,,Raport” nie określiła szczegółowych wymogów dotyczących raportu.
Raport podlega rozpatrzeniu przez Radę Powiatu Łowickiego podczas sesji, na której
podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi
absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym Raportem
przeprowadza się debatę.
W debacie nad Raportem radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie mogą
zabierać głos również mieszkańcy powiatu, którzy złożyli do przewodniczącego rady pisemne
zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób, nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport.
Po zakończeniu debaty nad Raportem rada powiatu przeprowadza głosowanie nad
udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu
wotum zaufania, rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu
rady powiatu. Niepodjęcie uchwały o udzielenie zarządowi powiatu wotum zaufania jest
równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania.
Nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest równoznaczne ze
złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.

I. Ogólna charakterystyka Powiatu Łowickiego
Powiat Łowicki położony jest na Mazowszu, pomiędzy dwoma miastami Polski -Warszawą
i Łodzią, w rejonie skrzyżowania obecnych dróg krajowych i autostrad. Powiat przecina
magistrala kolejowa z Zachodu na Wschód. Położenie Powiatu Łowickiego na skrzyżowaniu
głównych szlaków komunikacyjnych Polski pozwala na realizację wszelkich planów
inwestycyjnych i przedsięwzięć gospodarczych.
Powiat Łowicki zajmuje powierzchnię 988,17 km2 i jest zamieszkiwany przez 78 616 osób
(stan na 31.12.2018 r.). W całości leży w dzielnicy rolniczo-klimatycznej środkowej,
zdecydowały o tym warunki fizjogeograficzne, a szczególnie wysokość nad poziomem morza
(80 – 180 m n.p.m.). Cechą charakterystyczną tej dzielnicy klimatycznej są jedne z najniższych
wartości atmosferycznych opadów w skali kraju oraz ich zmienność.
Powiat Łowicki to rejon o nasilonej specjalizacji rolniczej zwłaszcza w zakresie
warzywnictwa, sadownictwa, hodowli żywca wieprzowego oraz produkcji mlecznej.
W strukturze branżowej przeważa przetwórstwo owoców i warzyw oraz mleka co czyni region
liderem na rynku przetwórstwa owoców i warzyw oraz produkcji mleka.
Niezależnie od koniunktury, łowicki rynek gospodarczy jest stabilny. Sukcesywnie rośnie
liczba podmiotów gospodarczych, które tworzą nowe miejsca pracy i jednocześnie
są „lokalnymi zwiastunami” nowoczesnej technologii. Największe przedsiębiorstwa,
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funkcjonujące na terenie powiatu, wyróżniają się wzrostem produkcji i podnoszeniem jakości
oferowanych usług i towarów.
Znakomite położenie, duża aktywność samorządów, bliskość dużych i zasobnych rynków
zbytu, korzystny klimat dla biznesu – wszystko to stanowi o atrakcyjności Ziemi Łowickiej.

II.

Finanse Powiatu Łowickiego

Budżet Powiatu Łowickiego na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr XLIII/261/2017
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 r. W ciągu roku następowały zmiany
w budżecie przyjęte Uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Łowickiego.
Plan wg uchwały budżetowej
73.186.850,66 zł
78.140.805,59 zł
7.000.000,00 zł
2.046.045,07 zł

Dochody
Wydatki
Przychody
Rozchody

Plan na dzień 31.12.2018 r.
84.271.508,81 zł
95.623.069,41 zł
13.371.433,67 zł
2.019.873,07 zł

Porównanie Planu wg. Uchwały budżetowej i Planu na dzień 31.12.2018 r.
110 000 000,00
100 000 000,00
90 000 000,00
80 000 000,00
70 000 000,00
60 000 000,00
50 000 000,00
40 000 000,00
30 000 000,00
20 000 000,00
10 000 000,00
0,00
Dochody
Wydatki
Plan wg uchwały budżetowej

Przychody
Rozchody
Plan na dzień 31.12.2018 r.

Ogółem dochody wzrosły o 11.084.658,15 zł, tj. o 15,15% w stosunku do dochodów
ustalonych w uchwale budżetowej, zaś planowane wydatki o 17.482.263,82 zł, tj. o 22,37%
w stosunku do pierwotnie zaplanowanych. Po zmianach powstał deficyt w wysokości
11.351.560,60 zł.
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Dochody Powiatu Łowickiego w 2018 roku w podziale na dochody bieżące i majątkowe.
Dochody bieżące i majątkowe
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50 000 000,00

40 000 000,00

30 000 000,00

20 000 000,00

10 000 000,00

0,00
Plan
dochody bieżące

Wykonanie
dochody majątkowe

Plan dochodów wynosił 84.271.508,81 zł: dochody bieżące – 76.549.532,03 zł, dochody
majątkowe – 7.721.976,78 zł. Wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie
82.010.806,82 zł i stanowiło 97,3% planu. Dochody bieżące zostały wykonane w 100,7%,
zaś majątkowe w 63,5%. Wykonanie dochodów bieżących stanowiło 94% dochodów ogółem,
a wykonanie dochodów majątkowych stanowiło 6% dochodów ogółem.
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Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
Dz.

Nazwa

1
020 Leśnictwo

2

600 Transport i łączność
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa
750 Administracja publiczna
751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
752 Obrona narodowa
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
755 Wymiar sprawiedliwości
756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
758 Różne rozliczenia
801 Oświata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
855 Rodzina
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Razem

Plan

Wykonanie
na dzień
wg uchwały
na dzień
budżetowej 31.12.2018 r. 31.12.2018 r.
3
186 606,12

Struktura
5:4
wykonania
[%]
[%]

4
186 606,12

5
6
186 152,08 99,76

7

31 999,56 3 999 113,56
1 425 088,86 1 226 596,86

4 120 574,48 103,04
847 983,86 69,13

5,02
1,03

887 803,00 1 162 137,00
177 754,00
186 833,00

1 178 325,38 101,39
214 265,90 114,68

1,44
0,26

0,23

0,00

57 034,00

53 573,02 93,93

0,07

4 000,00

87 223,00

87 149,73 99,92

0,11

4 695 610,00 5 154 283,00

5 154 605,71 100,01

6,29

185 290,72 98,66

0,23

17 635 927,00 17 710 627,00 18 714 657,30 105,67

22,82

35 479 488,00 36 574 212,00 36 661 178,97 100,24

44,70

187 812,00

187 812,00

3 416 587,52 6 568 925,12
1 350 400,00 1 229 678,00
4 872 334,03 5 440 801,03
123 040,00
690 021,00

3 735 829,19 56,87
1 188 409,19 96,64
5 663 183,54 104,09
680 276,14 98,59

4,56
1,45
6,91
0,83

1 572 533,57 2 644 352,69
919 867,00
945 253,43

2 232 783,06 84,44
924 271,89 97,78

2,72
1,13

182 296,66 82,86

0,22

73 186 850,66 84 271 508,81 82 010 806,82 97,32

100,00

220 000,00
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220 000,00

Struktura wykonania dochodów

1,13%

2,72%

0,22%

0,83%

0,23%
1,03%

1,44%
0,26%
0,11%

5,02%

1,45%

6,91%

4,56%

0,07%

6,29%

0,23%

22,82%

44,70%

Leśnictwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wymiar sprawiedliwości
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Najwyższe dochody zrealizowane zostały w działach:
1. 758 – Różne rozliczenia (subwencje ogólne) – 44,70% dochodów ogółem;
2. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 22,82% dochodów ogółem;
3. 852 – Pomoc społeczna – 6,91%;
4. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6,29% dochodów ogółem.
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Wydatki Powiatu Łowickiego kształtowały się następująco:
Plan
Wykonanie
Wydatki ogółem
z tego:

95.623.069,41 zł

86.661.859,48 zł

(90,63% planu)

wydatki bieżące
wydatki majątkowe

75.856.777,37 zł
19.766.292,04 zł

71.146.844,87 zł
15.515.014,61 zł

(93,79% planu)
(78,49% planu)

Wydatki bieżące i majątkowe
80 000 000,00

70 000 000,00

60 000 000,00

50 000 000,00

40 000 000,00

30 000 000,00

20 000 000,00

10 000 000,00

0,00
Plan
wydatki bieżące

Wykonanie
wydatki mjątkowe

Plan wydatków wynosił 95.623.069,41 zł: wydatki bieżące – 75.856.777,37 zł, wydatki
majątkowe – 19.766.292,04 zł. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie
86.661.859,48 zł i stanowiło 90,6% planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w 93,8%,
zaś majątkowe w 78,5%. Wykonanie wydatków bieżących stanowiło 82,1% wydatków ogółem,
a wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 17,9% dochodów ogółem.
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Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
Dz.

Nazwa

Plan
wg uchwały
budżetowej

1
2
020Leśnictwo
600Transport i łączność
630Turystyka
700Gospodarka mieszkaniowa
710Działalność usługowa
750 Administracja publiczna
751Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
752Obrona narodowa
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
755Wymiar sprawiedliwości
757Obsługa długu publicznego
758Różne rozliczenia
801Oświata i wychowanie
851Ochrona zdrowia
852Pomoc społeczna
853Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
855Rodzina
900Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926Kultura fizyczna
Razem

3
192 592,12
9 303 301,00
13 000,00
233 360,00
877 803,00
8 754 447,93
0,00

4 600,00
4 830 160,00

Struk
tura
5:4
wyko
[%]
nania
[%]
4
5
6
7
189 592,12 188 479,63 99,41 0,22
16 557 655,00 16 218 679,26 97,95 18,71
13 000,00
8 000,00 61,54 0,01
1 081 953,00 937 539,26 86,65 1,08
1 155 137,00 1 010 292,18 87,46 1,17
9 165 586,93 8 536 255,66 93,13 9,85
57 034,00
53 573,02 93,93 0,06

Wykonanie
na dzień
na dzień
31.12.2018
r.
31.12.2018 r.

87 823,00
87 149,73
5 335 783,00 5 224 389,41

187 812,00
187 812,00 185 290,72
430 551,73
330 551,73 279 282,69
119 800,00
38 060,00
0,00
29 550 338,96 34 476 929,50 29 804 538,55
2 450 400,00 3 924 678,00 2 573 988,92
5 904 017,03 6 580 896,45 6 141 432,36
2 088 859,74 2 376 840,74 2 278 710,00
7 026 427,08
3 629 835,00
220 000,00

7 595 061,74 7 172 114,32
3 439 661,43 3 097 308,58
220 000,00 110 420,37

2 213 500,00 2 688 013,77 2 654 714,58
110 000,00
121 000,00
99 700,24
78 140 805,59 95 623 069,41 86 661 859,48

Najwyższe wydatki powiatu zrealizowane zostały w działach:
1. 801 – Oświata i wychowanie – 34,39% wydatków ogółem;
2. 600 – Transport i łączność – 18,71% wydatków ogółem;
3. 750 – Administracja publiczna – 9,85% wydatków ogółem;
4. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 8,28% wydatków ogółem.
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99,23
97,91

0,10
6,03

98,66 0,21
84,49 0,32
0,00 0,00
86,45 34,39
65,58 2,97
93,32 7,09
95,87 2,63
94,43
90,05
50,19

8,28
3,57
0,13

98,76 3,06
82,40 0,12
90,63 100,00

Struktura wykonania wydatków
0,13%

3,06%

0,12%

0,22%

3,57%

18,71%

8,28%
2,63%

0,01%
1,08%
1,17%

7,09%
9,85%

2,97%

0,06%
6,03%

0,10%

0,21%

34,39%

0,32%
0,00%
Leśnictwo
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wymiar sprawiedliwości
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
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Wykonanie wydatków Powiatu Łowickiego w 2018 roku w podziale na wydatki bieżące
i majątkowe przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie

1
Wydatki ogółem
1) wydatki bieżące, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
b) dotacje na zadania bieżące
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
d) wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
f) obsługa długu
2) wydatki majątkowe:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
b) zakup i objęcie akcji i udziałów
c) wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego

Plan
Wykonanie 4:3 Struktura
na dzień [%] wykonania
wg uchwały
na dzień
[%]
budżetowej
31.12.2018 r. 31.12.2018 r.
2
3
4
5
6
78 140 805,59 95 623 069,41 86 661 859,48 90,63
100,00
65 094 761,54 75 856 777,37 71 146 844,87 93,79
82,10
54 864 072,79 61 943 053,34 60 395 706,28 97,50
69,69
43 026 563,61 45 118 545,61 44 471 894,38 98,57
51,32
11 837 509,18 16 824 507,73 15 923 811,90 94,65
18,37
5 295 042,88
2 962 371,12
1 542 723,02

5 601 181,51 5 201 001,34 92,86
2 808 611,12 2 746 772,15 97,80
5 173 379,67 2 524 082,41 48,79

6,00
3,17
2,91

0,00
0,00
0,00
430 551,73
330 551,73 279 282,69 84,49
13 046 044,05 19 766 292,04 15 515 014,61 78,49
13 046 044,05 19 766 292,04 15 515 014,61 78,49
5 509 488,05 5 739 539,02 3 282 120,42 57,18

0,00
0,32
17,90
17,90
3,79

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

0,00
0,00

W wydatkach budżetowych Powiatu Łowickiego w 2018 roku dominowały wydatki bieżące,
w tym wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich, które stanowiły 51,32% wydatków ogółem.
Wydatki bieżące stanowiły 82,10% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,90%. Wydatki
bieżące zostały zrealizowane w wysokości 71.146.844,87 zł, tj. w 93,79% w stosunku do planu,
a wydatki majątkowe w wysokości 15.515.014,61 zł, tj. w 78,49% w stosunku do planu.

Wynik budżetu i zadłużenie Powiatu Łowickiego
Wynik budżetu Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższa
tabela:
Lp.

Wyszczególnienie

1
2
1. Dochody ogółem (a+b)
a) dochody bieżące
b) dochody majątkowe
2. Wydatki ogółem (a+b)
a) wydatki bieżące

Wykonanie
2015 r.

3
70 060 787,28
64 614 880,83
5 445 906,45
69 348 871,99
60 190 803,99

Wykonanie
2016 r.

4
69 064 509,59
67 550 835,88
1 513 673,71
69 274 332,81
62 554 003,45
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Wykonanie
2017 r.

5
75 064 670,85
71 568 610,40
3 496 060,45
75 534 863,47
66 065 784,81

31.12.2018 r.
Plan po
Wykonanie
%
zmianach
6
7
8
84 271 508,81 82 010 806,82 97,32
76 549 532,03 77 104 021,81 100,72
7 721 976,78 4 906 785,01 63,54
95 623 069,41 86 661 859,48 90,63
75 856 777,37 71 146 844,87 93,79

b) wydatki majątkowe
9 158 068,00 6 720 329,36 9 469 078,66
3. Nadwyżka/deficyt (1711 915,29
-209 823,22
-470 192,62
2)
4. Finansowanie (a-b)
2 458 455,28 3 115 792,91 4 841 626,29
a) przychody ogółem,
5 266 305,01 4 530 698,39 6 437 099,69
w tym:
– kredyty i pożyczki 2 707 849,73 1 360 327,82 3 531 130,00
– nadwyżka z lat
0,00
0,00
0,00
ubiegłych
– inne źródła (wolne 2 558 455,28 3 170 370,57 2 905 969,69
środki)
– spłata pożyczek
0,00
0,00
0,00
udzielonych
b) rozchody ogółem, w 2 807 849,73 1 414 905,48 1 595 473,40
tym:
– spłaty kredytów i
2 807 849,73 1 034 905,48 1 195 473,40
pożyczek
– wykup papierów
0,00
380 000,00
400 000,00
wartościowych
5. Poziom długu
11 089 409,05 11 034 831,39 12 970 487,99
a) kredyty i pożyczki
11 089 409,05 11 034 831,39 12 970 487,99
6. Poziom obsługi
3 063 166,92 1 667 580,47 1 849 372,04
zadłużenia, w tym:
a) odsetki i prowizje
255 317,19
252 674,99
253 898,64
b) spłata rat kredytów i 2 807 849,73 1 034 905,48 1 195 473,40
pożyczek
c) wykup obligacji
0,00
380 000,00
400 000,00
7. Wskaźnik poziomu
15,83
15,98
17,28
długu (%)

19 766 292,04 15 515 014,61 78,49
-11 351 560,60 -4 651 052,66 40,97
11 351 560,60 11 351 560,60 100,00
13 371 433,67 13 371 433,67 100,00
9 000 000,00 9 000 000,00 100,00
0,00
0,00
4 371 433,67 4 371 433,67 100,00
0,00

0,00

-

2 019 873,07 2 019 873,07 100,00
1 474 873,07 1 474 873,07 100,00
545 000,00

545 000,00 100,00

19 924 442,92 19 924 442,92
19 924 442,92 19 924 442,92
2 350 424,80 2 299 155,76
330 551,73 279 282,69
1 474 873,07 1 474 873,07
545 000,00
23,64

545 000,00
24,29

W dniu 10.05.2018 r. została podpisana umowa nr U198005/17225 o umorzenie pożyczki
nr 255/OW/P/2017 z dnia 09.08.2017 r. - kwota umorzenia wynosi 26.172,00 zł.
Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2018 roku w porównaniu do roku 2015, 2016 i 2017
przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie

1
Zobowiązania według tytułów dłużnych
ogółem, z tego:
a) papiery wartościowe
- obligacje (2013 r.)
b) kredyty i pożyczki, z tego:
- kredyt w BRE BANK (2011 r.)
- kredyt w BS (2012 r.)

Zadłużenie Zadłużenie Zadłużenie
Spłaty
Zadłużenie
na koniec
na koniec
na koniec
na dzień
na dzień
2015 r.
2016 r.
2017 r.
31.12.2018 31.12.2018 r.
ogółem
ogółem
ogółem
r.
ogółem
ogółem
2
3
4
5
6
11 089
11 034
12 970
2 019
19 924
409,05
831,39
487,99
873,07
442,92
4 100 000,00 3 720 000,00 3 320 000,00 545 000,00 2 775 000,00
4 100 000,00 3 720 000,00 3 320 000,00 545 000,00 2 775 000,00
6 989 409,05 7 314 831,39 9 650 487,99
1 474
17 149
873,07
442,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 883 210,19 1 922 140,27 961 070,35 961 070,35
0,00
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- kredyt w BS (2013 r.)
291 495,13 262 345,57 233 196,01 29 149,56 204 046,45
- kredyt w BSZŁ (2014 r.)
1 000 000,00 1 000 000,00 875 000,08 124 999,92 750 000,16
- kredyt w BSZŁ (2015 r.)
2 707 849,73 2 707 849,73 2 707 849,73 338 481,24 2 369 368,49
- kredyt w PA-CO BANK (2016 r.)
0,00 1 360 327,82 1 360 327,82
0,00 1 360 327,82
- kredyt w BSZŁ (2017 r.)
0,00
0,00 3 465 700,00
0,00 3 465 700,00
- kredyt w BPS S.A. (2018 r.)
0,00
0,00
0,00
0,00 9 000 000,00
- kredyt w rachunku bieżącym
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- pożyczka z WFOŚiGW (2012 r.)
106 854,00
62 168,00
17 482,00 17 482,00
0,00
- pożyczka z WFOŚiGW (2017 r.)
0,00
0,00
29 862,00
3 690,00
0,00
c) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- dostaw towarów i usług
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Zestawienie zadań
poniższa tabela:
Dział Rozdział

inwestycyjnych

zrealizowanych

Wyszczególnienie

w

2018

roku

przedstawia

Plan
Wykonanie
na dzień
na dzień
%
31.12.2018 r. 31.12.2018 r.
9 721 212,00 9 544 547,09 98,18
9 721 212,00 9 544 547,09 98,18
9 703 008,00 9 526 343,09 98,18
220 172,00 220 171,23 100,00
406 751,00 406 750,18 100,00
525 598,00 525 597,79 100,00

600

Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne:
Droga powiatowa nr 2703E odc. Mysłaków - chodnik
Droga powiatowa nr 2705E Piaski - nakładka i przebudowa
Droga powiatowa nr 2709E Kiernozia - Witusza przebudowa i nakładka
Droga powiatowa nr 2714E odc. Nieborów - Bednary 775 039,00 775 038,05 100,00
chodnik
Droga powiatowa nr 2727E odc. w m. Mastki - nakładka
295 779,00 295 778,86 100,00
Droga powiatowa nr 2750E odc. Zawady - Parma 182 874,00 182 873,27 100,00
rozbudowa
Modernizacja drogi nr 2738E dojazdowej do gruntów rolnych 348 573,00 348 571,68 100,00
odc. Wola Gosławska - Stary Waliszew
Modernizacja drogi powiatowej nr 2714E Ruszki - Kompina - 3 532 427,00 3 525 355,61 99,80
Nieborów
Modernizacja drogi powiatowej nr 2738E odc. w m.
121 164,00 121 163,76 100,00
Oszkowice
Modernizacja drogi powiatowej nr 5114E m. Domaniewice 524 993,00 524 992,96 100,00
Długa Wieś
Przebudowa drogi powiatowej nr 1310E odcinek Łyszkowice
629 638,00 629 637,77 100,00
- Pszczonów
Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej
2 090 000,00 1 970 411,93 94,28
nr 2734E km 9+783 w m. Bąków Górny wraz z drogą
dojazdową
Utworzenie szlaku turystyczno-rowerowego „Perły Księstwa
50 000,00
0,00 0,00
Łowickiego”
Wydatki na zakupy inwestycyjne:
18 204,00
18 204,00 100,00
Zakup zamiatarki ciągnikowej
18 204,00
18 204,00 100,00

700

Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne:
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590 000,00
590 000,00
590 000,00

550 000,00 93,22
550 000,00 93,22
550 000,00 93,22

Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac
termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności
publicznej na terenie Powiatu Łowickiego
Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu
klimatyzatorów do pomieszczeń w budynku
administracyjnym siedziby Powiatowego Urzędu Pracy
w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28

550 000,00

550 000,00 100,00

40 000,00

0,00

Administracja publiczna
75020 Starostwa powiatowe
Wydatki inwestycyjne:
Przebudowa schodów wejściowych i podjazdu dla osób
niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego
w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 28
Renowacja budynku siedziby Starostwa Powiatowego
w Łowiczu
Wydatki na zakupy inwestycyjne:
Zakup systemu do głosowania i debat oraz transmisji z obrad

180 172,00
180 172,00
106 472,00
50 000,00

122 638,20 68,07
122 638,20 68,07
49 018,20 46,04
0,00 0,00

56 472,00

49 018,20 86,80

73 700,00
73 700,00

73 620,00 99,89
73 620,00 99,89

752

Obrona narodowa
75295 Pozostała działalność
Wydatki na zakupy inwestycyjne:
Zakup sprzętu informatyki i łączności w ramach „Programu
modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”

50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00

49 926,73
49 926,73
49 926,73
49 926,73

99,85
99,85
99,85
99,85

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne:
Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego,
w tym oprogramowania i licencji, transportowego,
pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej,
kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego
i sportowego, medycznego oraz pozostałego

16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00

15 867,00
15 867,00
15 867,00
15 867,00

99,17
99,17
99,17
99,17

801

Oświata i wychowanie
80195 Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne:
Budowa sali gimnastycznej ZSP Nr 4 w Łowiczu
W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej
kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów

3 580 146,82
3 580 146,82
3 580 146,82
100 000,00
3 480 146,82

1 400 363,25
1 400 363,25
1 400 363,25
14 760,00
1 385 603,25

39,11
39,11
39,11
14,76
39,81

851

Ochrona zdrowia
85111 Szpitale ogólne
Wydatki inwestycyjne:
Roboty budowlane polegające na przebudowie Izby Przyjęć
oraz III piętra budynku szpitala ZOZ w Łowiczu
Roboty budowlane związane z przebudową oddziału
położniczego, ginekologicznego oraz neonatologicznego
Szpitala ZOZ w Łowiczu

2 462 453,02 1 153 042,38 46,82
2 462 453,02 1 153 042,38 46,82
2 462 453,02 1 153 042,38 46,82
1 362 453,02
95 694,00 7,02

750
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0,00

1 100 000,00 1 057 348,38 96,12

852

Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy społecznej
Wydatki inwestycyjne:
Kompensacja mocy biernej w instalacji elektrycznej DPS
"Borówek"
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w DPS "Borówek",
dostosowująca je do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz
utworzenie dodatkowego pomieszczenia sanitarnego
i pomieszczenia palenia tytoniu

196 000,00
31 000,00
31 000,00
11 000,00

164 515,50
5 535,00
5 535,00
5 535,00

83,94
17,85
17,85
50,32

20 000,00

0,00

0,00

85295 Pozostała działalność
Wydatki na zakupy inwestycyjne:
Zakup samochodu typu "bus" dla DPS "Borówek" przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

165 000,00
165 000,00
165 000,00

158 980,50 96,35
158 980,50 96,35
158 980,50 96,35

854

Edukacyjna opieka wychowawcza
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
Wydatki inwestycyjne:
Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi
(Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna
kluczem do rozwoju młodego człowieka)

2 259 392,20
2 259 392,20
2 259 392,20
2 259 392,20

1 896 517,17
1 896 517,17
1 896 517,17
1 896 517,17

83,94
83,94
83,94
83,94

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska
Wydatki inwestycyjne:
Budowa instalacji kanalizacji deszczowej kompleksu
budynków ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu, ul. Blich 10
Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac
termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności
publicznej na terenie Powiatu Łowickiego
Razem

148 556,00
148 556,00

68 513,16 46,12
68 513,16 46,12

148 556,00
78 556,00

68 513,16 46,12
0,00 0,00

70 000,00

68 513,16 97,88

19 203
932,04

14 965 77,93
930,48

Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych przez Powiat Łowicki
przedstawia się następująco:
1. Program „Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej
i samochodowej wśród uczniów” realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Program realizowany jest przez ZSP Nr 1 w Łowiczu w latach 2017-2019. Łączne nakłady
finansowe wynoszą 326.951,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości 123.167,06 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki bieżące
w wysokości 107.619,09 zł, co stanowiło 87,38% realizacji planu na 2018 rok. Program
zrealizowano w 95,23%.
2. Program „Umiem więcej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu
w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 902.010,63 zł. Na 2018 rok
zaplanowano wydatki w wysokości 835.102,45 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano
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wydatki bieżące w wysokości 491.451,51 zł, co stanowiło 58,85 % realizacji planu na 2018 rok.
Program zrealizowano w 57,57%.
3. Program „Staże zawodowe uczniów ZSP Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w
Łowiczu szansą na rozwój agroturystyki w Powiecie Łowickim” realizowany
w ramach programu ERASMUS +.
Program realizowany jest przez ZSP nr 3 w Łowiczu w latach 2017-2019. Łączne nakłady
finansowe wynoszą 263.762,55 zł. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości
206.996,58 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości
126.542,62 zł, co stanowiło 61,13% realizacji planu na 2018 rok. Program zrealizowano
w 49,50%.
4. Program „Kształcenie zawodowe i staże - drogą do sukcesu uczniów ZSP Nr 3
w Łowiczu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.
Program realizowany jest przez ZSP nr 3 w Łowiczu w latach 2018-2020. Łączne nakłady
finansowe wynoszą 799.615,83 zł. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 410.766,95
zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 127.552,64 zł, co
stanowiło
31,05%
realizacji
planu
na
2018
rok.
Program
zrealizowano
w 15,95%.
5. Program „Eurostart- praktyki zawodowe uczniów” realizowany w ramach programu
ERASMUS+.
Program realizowany jest przez ZSP nr 2 w Łowiczu w latach 2018-2020. Łączne nakłady
finansowe wynoszą 467.106,82 zł. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 373.685,46
zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 206.099,66 zł, co
stanowiło
55,15%
realizacji
planu
na
2018
rok.
Program
zrealizowano
w 44,12%.
6. Program „Kształcimy zawodowo” realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Program realizowany jest przez ZSP nr 1 w Łowiczu w latach 2019-2020. Łączne nakłady
finansowe wynoszą 983.667,50 zł. Na 2018 rok nie zaplanowano żadnych wydatków.
7. Program „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
im. Wł. Grabskiego w Łowiczu” realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Program realizowany jest przez ZSP nr 4 w Łowiczu w latach 2018-2020. Łączne nakłady
finansowe wynoszą 1.631.451,96 zł. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 629.095,78
zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie wykonano żadnych wydatków.
8. Program „Staże zawodowe w Europie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego
POWER.
Program realizowany jest przez ZSP nr 4 w Łowiczu w latach 2018-2019. Łączne nakłady
finansowe wynoszą 455.989,28 zł. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 364.791,42
zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 224.097,30 zł, co
stanowiło
61,43%
realizacji
planu
na
2018
rok.
Program
zrealizowano
w 49,15%.
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9. Program „Europejskie doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy” realizowany w
ramach Programu Operacyjnego POWER.
Program realizowany jest przez ZSP nr 1 w Łowiczu w latach 2018-2019. Łączne nakłady
finansowe wynoszą 455.989,28 zł. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 364.791,42
zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 200.959,13 zł, co
stanowiło
55,09%
realizacji
planu
na
2018
rok.
Program
zrealizowano
w 44,07%.
10. Program „Moje kompetencje - moja przyszłość” realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Program realizowany jest przez ZSP nr 2 w Łowiczu w latach 2018-2020. Łączne nakłady
finansowe wynoszą 1.562.466,19 zł. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 725.812,66
zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 16.209,12 zł, co
stanowiło
2,23%
realizacji
planu
na
2018
rok.
Program
zrealizowano
w 1,04%.
11. Program „Weryfikacja i aktualizacja baz danych EGiB w latach 2018-2019”
Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2018-2019. Łączne
nakłady finansowe wynoszą 400.000,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano wydatki
w wysokości 320.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki bieżące
w wysokości 314.880,00 zł, co stanowiło 98,40 % realizacji planu na 2018 rok. Program
zrealizowano w 78,72%.
12. Program „Droga powiatowa nr 1310E, odc. Łyszkowice -Pszczonów - przebudowa”
Program realizowany jest przez Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu w latach
2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 829.638,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano
wydatki majątkowe w wysokości 629.638,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano
wydatki w wysokości 629.637,77 zł, co stanowiło 100% realizacji planu na 2018 rok. Program
zrealizowano w 75,89%.
13. Program „Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi (projekt
Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego
człowieka)” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020
Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2016-2019. Łączne
nakłady finansowe wynoszą 4.850.357,48 zł. Na 2018 rok zaplanowano wydatki majątkowe w
wysokości 2.259.392,20 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki w wysokości
1.896.517,17 zł, co stanowiło 83,94% realizacji planu na 2018 rok. Program zrealizowano w
81,18%.
14. Program „W szkole jak w pracy- rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia
kwalifikacji zawodowych uczniów” realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2017-2019. Łączne
nakłady finansowe wynoszą 5.871.630,74 zł. Na 2018 rok zaplanowano wydatki majątkowe w
wysokości 3.480.146,82 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki w wysokości
1.385.603,25 zł, co stanowiło 39,81% realizacji planu na 2018 rok. Program zrealizowano w
25,09%.
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15. Program Edukacji Ekologicznej pn. „WODA WSZECHOBECNA”
Program realizowany jest przez I LO w Łowiczu w latach 2018-2019. Łączne nakłady
finansowe wynoszą 23.170,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości
15.621,00
zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 12.779,85 zł, co
stanowiło
81,81%
realizacji
planu
na
2018
rok.
Program
zrealizowano
w 55,16%.
16. Program Edukacji Ekologicznej pn. „Eko-logiczni dla atmosfery”
Program realizowany jest przez II LO w Łowiczu w latach 2018-2019. Łączne nakłady
finansowe wynoszą 22.778,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 9.359,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 9.359,00 zł,
co
stanowiło 100% realizacji planu na 2018 rok. Program zrealizowano w 41,09%.
Sytuację finansową Powiatu Łowickiego w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku obrazują
wskaźniki:
LP

SYMBOL I NAZWA WSKAŹNIKA
WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

ROK OBROTOWY
2017

2018
w%

1. WB1 udział dochodów bieżących w dochodach ogółem

95,34

94,02

2. WB3 udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem

7,33

7,26

12,54

17,90

3. WB4 udział wydatków majątkowych w dochodach ogółem

4. WB5

obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń

64,08

62,51

5. WB6

udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku
w dochodach ogółem

11,10

7,41

95,03

70,02

6. WB7 wskaźniki samofinansowania

Wskaźnik WB1 – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem
Db
WB1 =
Do
Db – dochody bieżące
Do – dochody ogółem
W 2018 roku wskaźnik wynosił 94,02 % i był niższy od tego z 2017 roku.
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Wskaźnik WB3- udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem
No
WB3 =
Do
No – nadwyżka operacyjna (No= Db - Wb)
Do – dochody ogółem
Wb – wydatki bieżące
Db - dochody bieżące
Wskaźnik ten określa stopień możliwości zwiększenia wydatków w stosunku do osiągniętych
dochodów. W 2018 roku udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wynosił 7,26% i
zmniejszył się w stosunku do 2017 roku.
Wskaźnik WB4 – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
Wm
WB4 =
Wo
Wm – wydatki majątkowe
Wo – wydatki ogółem
Wskaźnik ten w roku 2018 kształtował się na poziomie 17,90 % i był wyższy od tego
z 2017 roku.
Wskaźnik WB5- obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia
Ww
WB5 =
Wb
Ww – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Wb – wydatki bieżące
W roku 2018 wskaźnik wynosił 62,51% i utrzymywał się na zbliżonym poziomie
do 2017 roku.
Wskaźnik WB6 – udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku
w dochodach ogółem
No + Sm
WB6 =
Do
No- nadwyżka operacyjna
Sm – dochody ze sprzedaży majątku
Do – dochody ogółem
Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem
w 2018 roku wynosił 7,41% i był niższy niż w 2017 roku.
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Wskaźnik WB7 – wskaźnik samofinansowania
No + Dm
WB7 =
Wm
No- nadwyżka operacyjna
Dm – dochody majątkowe
Wm- wydatki majątkowe
Wskaźnik w 2018 roku wynosił 70,02% i uległ zmniejszeniu o 25,01 p.p. w stosunku do roku
2017. Wartość tego wskaźnika wskazuje w jakim stopniu jednostka samorządu terytorialnego
finansuje inwestycje środkami własnymi.
Sytuację finansową Powiatu Łowickiego w odniesieniu do liczby mieszkańców
charakteryzują poniższe wskaźniki:
LP

SYMBOL I NAZWA WSKAŹNIKA
WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

ROK OBROTOWY
2017

2018
w zł

1. WL1 transfery bieżące na mieszkańca

633,86

672,58

2. WL2 nadwyżka operacyjna na mieszkańca

69,66

75,78

3. WL3 zobowiązania ogółem na mieszkańca

164,20

253,44

4. WL4 zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne na mieszkańca

164,20

253,44

Wskaźnik WL1 – transfery bieżące na mieszkańca
Tb
WL1 =
L
Tb – transfery bieżące (subwencja ogólna i dotacje bieżące),
L – liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego (w 2017 roku – 78 994
mieszkańców, w 2018 roku – 78 616 mieszkańców).
W roku 2018 transfer bieżący na mieszkańca wynosił 672,58 zł i był wyższy od tego
z 2017 roku, który wyniósł 633,86 zł.
Wskaźnik WL2 – nadwyżka operacyjna na mieszkańca
No
WL2 =
L
No – nadwyżka operacyjna,
L - liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego (jak wyżej).
Nadwyżka operacyjna na mieszkańca wykazywała tendencję wzrostową osiągając
w poszczególnych latach następujące wartości: w 2017 roku – 69,66 zł a w roku 2018
– 75,78 zł.
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Wskaźnik WL3 – zobowiązania ogółem na mieszkańca
Zo
WL13 =
L
Zo – zobowiązania ogółem,
L – liczba mieszkańców (jak wyżej).
W 2018 roku zobowiązania ogółem na mieszkańca wzrosły o 89,24 zł w porównaniu
do 2017 roku.
Wskaźnik WL4 – zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne na mieszkańca
Zo_UE
WL4 =
L
Zo_UE – zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty finansowane ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
L – liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego
W analizowanym okresie wskaźnik wykazywał wartości tożsame ze wskaźnikiem WL3,
co wskazuje na nie zaciąganie przez jednostkę w ww. latach zobowiązań z tytułu umów
zawartych na realizację projektów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5
ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Zestawienie wskaźników charakteryzujących zobowiązania Powiatu Łowickiego w 2018
roku w porównaniu do 2017 roku przedstawiono w poniższej tabeli:
LP

SYMBOL I NAZWA WSKAŹNIKA
WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ

ROK OBROTOWY
2017

2018
w%

1. WZ1

udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem

17,28

24,29

2. WZ3 obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia

2,46

2,80

94,90

95,26

3. WZ6 obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącym i obsługą zadłużenia

Wskaźnik WZ1 – udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem
Zo
WZ1 =
Do
ZO – zobowiązania ogółem
Do – dochody ogółem
Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem wzrósł w 2018 roku w stosunku do 2017.
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Wskaźnik WZ3 – obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia
O+R
WZ3 =
Do
O – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
R – spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek
Do – dochody ogółem
Wskaźnik osiągnął wartość 2,80 % w roku 2018 i wzrósł w stosunku do wartości
w roku 2017.
Wskaźnik WZ6 – obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą
zadłużenia
Wb +R+ O
WZ6 =
Db
Wb – wydatki bieżące,
R – spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów
wartościowych
O – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
Db - dochody bieżące.
W 2018 roku obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia
wzrosło do poziomu 95,26%.

IV. Informacja o stanie mienia Powiatu Łowickiego
Majątek Powiatu będący w trwałym zarządzie
Lp.

Trwały zarządca

1. I Liceum
Ogólnokształcące
im. J. Chełmońskiego
ul. Bonifraterska 3

2. Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii 99-412
Kiernozia ul. Sobocka

Opis nieruchomości/nr
działek / powierzchnia
(ha)

Informacja
o
wpisie do rejestru
zabytków

Nieruchomość
Nie dot.
zabudowana Łowicz,
obręb Bratkowice
dz. nr: 3002/4,
3002/5, 3003/3 i 3003/4
Pow. 1,1203
Nie dot.
Nieruchomość
zabudowana obręb
Kiernozia dz. nr 240
pow. 0,3300
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Sposób wykorzystania

Nieruchomość w trwałym
zarządzie I Liceum
Ogólnokształcącego
im.
J. Chełmońskiego

Nieruchomość w trwałym
zarządzie Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii
w
Kiernozi

3. Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr
3 im. Władysława
Stanisława Reymonta
ul. Powstańców 1863 r.
nr 12D
4. Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
Nr 2 Rolnicze Centrum
Kształcenia
Ustawicznego
im. Tadeusza
Kościuszki
Łowicz ul. Blich 10

5. Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 4 im. Władysława
Grabskiego ul. Kaliska
5a
6. Powiatowy Zarząd
Dróg i Transportu
w Łowiczu
ul. Jana Pawła II

7. Dom Pomocy
Społecznej
,,Borówek” w
Borówku

Nieruchomość
zabudowana Łowicz,
obręb Kostka
dz. nr: 4667/52, 4667/53,
4667/77 pow. 0,7071

Nieruchomości
zabudowane i grunty
rolne położone
na terenie m. Łowicza
i gm. Łowicz,
pow. 74,8169

Nie dot.

Nieruchomość w trwałym
zarządzie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3 im.
Władysława Stanisława
Reymonta

Wpisane do rejestru
zabytków pod poz.
634 z dnia
29.09.1983r., Wpis
obejmuje : zespół
budynków:
mieszkalny z
warsztatem szkolnym,
budynek mieszkalny,
magazyn zbożowy,
chlewnia, obora
i stajnia
Nie dot.

Nieruchomości w trwałym
zarządzie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2
Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego
im. Tadeusza Kościuszki;
grunty rolne wykorzystywane
do działalności statutowej
szkoły

Nieruchomości
zabudowane położone
w Łowiczu, obręb
Zielkówka,
dz.
nr 2959/2 i 2960/6 o
pow. 0,4789
Nieruchomość
Nie dot.
zabudowana położona
w Łowiczu, obręb
Łowicka Wieś, dz. ozn.
nr 4023/9, 4024/3,
4025/5 oraz 1/3 udziału
w dz. nr 4025/6 i 4024/7
o łącznej pow. 0,1537

Nieruchomość
zabudowana położona
w obrębie Borówek,
gm. Bielawy, dz. nr 256,
257, 258, 382 o łącznej
pow. 9,2000

Nieruchomość w trwałym
zarządzie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4 im.
Władysława Grabskiego

Nieruchomości w trwałym
zarządzie PZDiT
w
Łowiczu, stanowią jego
siedzibę

Wpisany do rejestru
Nieruchomość w trwałym
zabytków poz. 613
zarządzie DPS w Borówku
z 28.07.1983 r. (budynek tzw. „dwór”)
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Majątek Powiatu będący w zasobie

Lp.

Wyszczególnienie

Informacja
Opis
o
wpisie
nieruchomości/nr
do
rejestru
działek / powierzchnia
zabytków /
(ha)

1.

Ośrodek Zdrowia w Nieruchomość
Nie dot.
Sobocie
zabudowana położona
w Sobocie,
gm. Bielawy dz. nr 318,
319 i 320/4 o pow.
0,3351

2.

Starostwo
Powiatowe w
Łowiczu
ul. Stanisławskiego
30 i 30a
ul. Stanisławskiego
28

3.

4.

Nieruchomość
zabudowana
(Łowicz
ul.Świętojańska 1/3
i 5/7

Nieruchomość w
Łowiczu przy ul.
Podrzecznej 28a

Nieruchomości
zabudowane położone
w Łowiczu, obręb
Bratkowice
dz. nr 3182/4, 3182/6
i 3182/7 o łącznej
pow. 0,7949

Nieruchomości
zabudowane położone
w Łowiczu, obręb
Bratkowice , dz. nr
3002/6, 3002/8, 3003/1
o łącznej pow. 0,4080

Budynek Starostwa
przy ul.
Stanisławskiego 30
wpisany do rejestru
zabytków pod poz.
578 z dnia
19.08.1967r.

Budynki wpisane
do rejestru
zabytków pod poz.
610/178 z dnia
24.08.1967r. i pod
poz. 611/179
i z dnia 24.08.1967r.

Nieruchomość
Nie dot.
zabudowana położona
w Łowiczu, obręb
Śródmieście, działka nr
2060/3 o pow. 0,1391
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Sposób wykorzystania

Nieruchomość
wydzierżawiona na rzecz
NZOZ w Sobocie
sp. z o.o.

Nieruchomości stanowią siedzibę
Starostwa Powiatowego,
Powiatowego Urzędu Pracy
(na podstawie umowy użyczenia);
lokale użytkowe wynajmowane na
rzecz: Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego,
Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
Orange Polska S.A.
Budynek przy ul.
Ul. Świętojańskiej 5/7
wynajmowany na rzecz ARiMR
w Łowiczu.
Budynek przy ul. Świętojańskiej 1/3
wynajmowany na rzecz:
1/ Stowarzyszenie Centrum
Inicjatyw Obywatelskich Ziemi
Łowickiej
2/ Centrum Pediatryczne sp. z o.o.
3/NZOZ Przychodnia Lekarska
spółka cywilna

zabudowana budynkiem
przeznaczonym do rozbiórki

5.

Grunty rolne
położone na terenie
gm. Zduny

Nie dot.
Nieruchomości rolne
położone na terenie gm.
Zduny o łącznej pow.
22,5229

6.

Działka położona w
Nieruchomość rolna
Bąkowie Górnym
położona w obrębie
Bąków Górny nr 576
o pow. 2,04

7.

Działka położona w Działka położona
Nie dot.
Nowych Zdunach
w obrębie Nowe Zduny
nr 38/5 o pow. 0,0308
Działka położona w Działka położona
Nie dot.
Łowiczu przy ul.
w Łowiczu w obrębie
Powstańców –
Kostka nr 4667/68
0,0526
Nieruchomość
Nieruchomość rolna
Nie dot.
położona w
położona w Łowiczu,
Łowiczu, obręb
obręb Górki dz. nr
Górki
5624/1 i 5625/1
1,6818, 1,1004

8.

9.

10.
Nieruchomość
położona
w Łowiczu, obręb
Bolimowska

Nieruchomość rolna
położona w Łowiczu
obręb Bolimowska
dz. nr 2767/2 o pow.
4,94

11. Zabudowana
Nieruchomość po
nieruchomość poł.
byłym LO w Zdunach
w Nowych Zdunach
położona w Nowych
70B
Zdunach dz. nr 1,1295
12. Łowicz, obręb
Łowicka Wieś,
ul. Jana Pawła II
171,

Nieruchomości
położone w Łowiczu,
obręb Łowicka Wieś,
dz. 4024/5, 4023/11, ½
część 4023/10, ½ część
4024/4, 1/3 część
4025/6 i 4024/7 o
łącznej pow. 0,5055

Nie dot.

Grunty rolne o pow.
18,9029 ha użyczone
Zespołowi Szkół Centrum
Kształcenia
Rolniczego
im. Jadwigi Dziubińskiej
w Zduńskiej Dąbrowie;
Grunty rolne o pow.3,62 ha
wydzierżawione na rzecz osoby
fizycznej
Grunty rolne o pow.2,04 ha
wydzierżawione na rzecz osoby
fizycznej

Działka zabudowana
budynkiem usługowym
Droga dojazdowa
do SOSzW, do ZSP Nr 3
i do garaży
Grunty rolne, obecnie
użytkowane przez
ZSP Nr 2

Nie dot.

Grunty rolne, obecnie
użytkowane przez
ZSP Nr 2

Nie dot.

Zabudowana budynkiem szkoły
i budynkiem politechnicznym,
obecnie nieużytkowane

Nie dot.

Nieruchomość zabudowana
użyczeniu PZDiT w Łowiczu
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w

Majątek Powiatu będący w odpłatnym bądź nieodpłatnym użytkowaniu
Lp.

Wyszczególnienie

1. Oddział Fizjoterapii
i Rehabilitacji
Stanisławów
2. Szpital Powiatowy
w Łowiczu

3. Centrum Kultury,
Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej w
Łowiczu
Stary Rynek 17

Opis nieruchomości/nr
działek / powierzchnia
(ha)

Informacja o wpisie
do rejestru zabytków
/

Sposób wykorzystania

Nieruchomość położona
w obrębie Rulice, gm.
Bielawy o pow. 2,7900

Wpisany do rejestru
zabytków (budynek tzw.
„dwór”) pod poz. 523 z
dnia 27.12.1979r.

Nieruchomość zabudowana
w nieodpłatnym
użytkowaniu ZOZ-u
w
Łowiczu
Nieruchomość zabudowana
w nieodpłatnym
użytkowaniu ZOZ-u
w
Łowiczu
Nieruchomość zabudowana
w odpłatnym użytkowaniu
Centrum Kultury,
Turystyki i Promocji Ziemi
Łowickiej
w
Łowiczu

Nieruchomość położona
w Łowiczu, obręb
Nie dot.
Bratkowice dz. nr 8516/7
i 8516/8 o pow. 1,5706
Nieruchomość położona
w Łowiczu, obręb
Śródmieście dz. nr
2301/1 o pow. 0,0564

Obszar nadzoru
konserwatorskiego

Majątek Powiatu (grunt) w użytkowaniu wieczystym
Opis nieruchomości/nr
Użytkownik
Lp.
działek / powierzchnia
wieczysty
(ha)
1. Muzeum
w Łowiczu
Stary Rynek
5/7
Maurzyce
(Skansen)

Nieruchomość położona
w Łowiczu, obręb
Śródmieście dz. nr 2390
o pow. 0,8251
Nieruchomość położona
w Maurzycach dz. nr 301,
310/2, 314, 317/2, 321/2
o pow. 6,43

Informacja o wpisie do
rejestru zabytków /

Sposób wykorzystania

Do rejestru zabytków wpisane
są naniesienia, które stanowią
własność Muzeum w Łowiczu.
Skansen w Maurzycach
wpisany do rejestru zabytków
pod poz. 997A z 23.02.1996 r.

Grunty stanowią
własność Powiatu,
są w użytkowaniu
wieczystym
Muzeum.

Dochody z tytułu dzierżawy i najmu w roku 2018 wyniosły: 283 420,03 zł.
Dochody ze sprzedaży nieruchomości w roku 2018 wyniosły: 91 631,00 zł.

V. Struktura organizacyjna Powiatu Łowickiego
Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Zarząd
Powiatu Łowickiego jako organ wykonawczy wykonuje określone ustawami zadania publiczne
powiatu w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przy pomocy Starostwa Powiatowego
oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.

1. Starostwo Powiatowe w Łowiczu
Starostwo jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd i Starosta wykonują
zadania Powiatu:
1. własne określone w ustawie ustrojowej i właściwych przepisach;

26

2. zlecone z zakresu administracji rządowej w granicach upoważnień ustawowych;
3. powierzone na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej
i samorządowej;
4. określone uchwałami Rady i Zarządu;
5. inne, wynikające z właściwych przepisów.
Strukturę organizacyjną Starostwa w 2018 roku tworzyły następujące komórki organizacyjne:
1. Wydział Organizacyjny, w skład którego wchodzi Biuro Rady Powiatu;
2. Wydział Finansowy;
3. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych;
4. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
5. Wydział Geodezji i Kartografii, w skład którego wchodzi Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej;
6. Wydział Komunikacji;
7. Wydział Architektoniczno-Budowlany;
8. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych;
9. Biuro Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych;
10. Biuro Gospodarki Nieruchomościami;
11. Zespół Radców Prawnych;
12. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
13. Powiatowy Rzecznik Konsumentów;
14. Audytor Wewnętrzny;
15. Inspektor Ochrony Danych.
Do zakresu działania Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych należała realizacja zadań
z zakresu oświaty, kultury, sportu, kultury fizycznej, turystyki, promocji, ochrona zdrowia, spraw
społecznych oraz prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
w szczególności:
1. w zakresie oświaty:
- wykonywanie zadań należących ustawowo do Powiatu jako organu prowadzącego szkoły oraz
placówki oświatowe, m.in.: zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, ustalanie
potrzeb w zakresie remontów i zadań inwestycyjnych szkół i placówek, zapewnienie obsługi
organizacyjnej szkół i placówek, pomoc w realizacji innych zadań statutowych szkół
i placówek, sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem szkół i placówek;
- zakładanie, prowadzenie, przekształcanie i likwidacja publicznych szkół podstawowych
specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami
integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz innych placówek oświatowych;
- ustalania planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych;
- koordynowanie spraw związanych z przeprowadzeniem naboru do szkół ponadgimnazjalnych;
- opiniowanie projektów organizacyjnych szkół i placówek oświatowych;
- opracowywanie regulaminów: wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach, regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród,
innych regulaminów w zakresie spraw należących ustawowo do organu prowadzącego;
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- prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydawania decyzji o odmowie wpisu
do tej ewidencji, nadawania i cofania szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
- dotowanie niepublicznych szkół i placówek wraz z określeniem szczegółowych zasad
udzielania i rozliczania dotacji;
- dotowanie publicznych szkół prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu
terytorialnego wraz z określeniem szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji;
- realizacja zadań należących do właściwości Starosty określonych w ustawie o systemie
informacji oświatowej (SIO);
- weryfikacja zadań edukacyjnych (rzeczowych) realizowanych przez Powiat;
- opracowywanie algorytmu subwencji oświatowej;
- przeprowadzenie procedury powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki;
- opiniowanie powierzania lub odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska
kierowniczego;
- prowadzenie spraw związanych z ocenianiem pracy i dorobku zawodowego dyrektorów szkół
i placówek oświatowych, współdziałanie z organem nadzoru pedagogicznego;
- współdziałanie ze szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie związanym
z wykonywaniem przez Starostę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec dyrektorów
tych jednostek;
- prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi i resortowymi
oraz nagrodami Starosty, Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej;
- przeprowadzanie procedury umieszczania uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego
w szkołach specjalnych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii w innych powiatach oraz
w centralnym systemie kierowania nieletnich na podstawie postepowania sądu;
- koordynowanie zadań związanych z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli;
- opracowywanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Powiat Łowicki;
- realizacja zadań związanych z przyznawaniem uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendiów
o charakterze naukowym;
- przygotowanie posiedzeń i udział w pracach komisji egzaminacyjnej nadającej nauczycielom
awans zawodowy nauczyciela mianowanego;
- prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń i przygotowywanie decyzji administracyjnych
o nadanym awansie zawodowym;
- nadzorowanie realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe projektów
współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym współudział w przygotowaniu
tych projektów, w szczególności ustalaniu ich zakresu rzeczowego oraz przygotowywanie
niezbędnych dokumentów upoważniających te jednostki do ich realizacji;
2. w zakresie kultury:
- zapewnienie warunków organizacyjno-prawnych i finansowych do prawidłowego
funkcjonowania powiatowych instytucji kultury;
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- współpraca z instytucjami kultury przy opracowywaniu projektów statutów;
- stanowienie i przyznawanie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie propagowania
kultury i twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury
oraz za osiągnięcia społeczno-gospodarcze;
- prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi i resortowymi w zakresie
kultury;
- prowadzenie Rejestru instytucji kultury;
- współpraca z organizacjami kombatanckimi;
- realizacja zadań Powiatu wynikających z przepisów o organizacjach pożytku publicznego
i o wolontariacie w zakresie zagadnień realizowanych przez Wydział, w tym przygotowywanie
otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycji;
3. w zakresie sportu, kultury fizycznej i turystyki:
- organizowanie działalności w dziedzinie kultury fizycznej, w tym zwłaszcza tworzenie
warunków prawno-organizacyjnych i finansowych sprzyjających powstawaniu stowarzyszeń
oraz związków i klubów sportowych;
- prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz ewidencji klubów sportowych
działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności
gospodarczej;
- nadzorowanie i kontrolowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej;
- realizacja zadań związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych oraz nagród
dla zawodników i trenerów za szczególne osiągnięcia sportowe wraz z określaniem zasad ich
przyznawania;
- realizacja zadań Powiatu wynikających z przepisów o organizacjach pożytku
publicznego i o wolontariacie w zakresie zagadnień realizowanych przez Wydział,
w tym przygotowywanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sporu, turystyki;
- opracowywanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
działalności pożytku publicznego w zakresie zagadnień realizowanych przez Wydział.
4. w zakresie promocji:
- koordynowanie działań dotyczących promocji Powiatu;
- koordynowanie oraz współorganizowanie imprez powiatowych;
- koordynowanie działań wynikających z podpisanych przez Powiat umów o współpracy;
- gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji w postaci gazet i wycinków prasowych;
- sporządzanie informacji o istotnych dla administracji samorządowej artykułach, notatkach
i doniesieniach prasowych oraz opracowywanie odpowiedzi i wyjaśnień na publikacje dotyczące
funkcjonowania Powiatu;
- nadzorowanie aktualizacji powiatowej strony internetowej;
- prowadzenie korespondencji okolicznościowej starosty związanej uroczystościami
o charakterze społecznym i kulturalnym;
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- organizowanie kontaktów starosty i członków zarządu ze środkami masowego przekazu;
- utrzymywanie kontaktów i współdziałanie z samorządami gmin i lokalnymi przedsiębiorcami
w celu organizowania wspólnych przedsięwzięć promocyjnych i gospodarczych;
5. w zakresie ochrony zdrowia:
- prowadzenie nadzoru nad Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łowiczu;
- prowadzenie spraw w zakresie tworzenia, przekształcania, rozszerzania lub ograniczania
działalności publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
- nadzorowanie funkcjonowania jednostek działających w zakresie ochrony zdrowia,
dla których podmiotem tworzącym jest Powiat;
- inicjowanie współpracy z różnymi podmiotami w zakresie ochrony zdrowia;
- przygotowywanie dokumentów związanych z ustalaniem rozkładu godzin aptek
ogólnodostępnych;
- prowadzenie monitoringu opieki zdrowotnej w zakresie stanu zdrowia mieszkańców,
funkcjonowania opieki zdrowotnej oraz stanu posiadania systemu opieki zdrowotnej (sektor
publiczny i niepubliczny) w odniesieniu do bazy materialnej i społecznej;
- przygotowywanie projektów uchwał o powołaniu i odwołaniu Rady Społecznej Zespołu Opieki
Zdrowotnej;
6. w zakresie spraw społecznych:
- prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Zarząd nadzoru nad działalnością
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu i Powiatowego Urzędu Pracy
w Łowiczu;
- współpraca z ww. jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych przez nie zadań;
- wykonywanie zadań Powiatu i Starosty wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej
i edukacji prawnej, w tym: przygotowanie projektów umów z adwokatami i radcami prawnymi,
porozumień z gminami w sprawie lokali z przeznaczeniem na punkty nieodpłatnej pomocy
prawnej lub zarządzenia starosty w sprawie powiatowych lokali, przygotowanie projektów
porozumień z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych, udostepnienie
określonych w ustawie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzenie spraw
w zakresie powierzania prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji
prowadzącej działalność pożytku publicznego, sporządzanie zbiorczej informacji o wykonaniu
zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu,
rozliczenie datacji z budżetu państwa, wyposażenie lokali, w których usytuowane są punkty
nieodpłatnej pomocy prawnej we współpracy z Wydziałem Organizacyjnym.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa prowadzi sprawy wynikające
z kompetencji organów powiatu, które regulowane są w aktach prawnych rangi ustawowej oraz
w aktach wykonawczych.
W 2018 roku pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dokonywali
weryfikacji dokumentacji składanych przez wnioskodawców. Wynikiem prowadzonych
postępowań administracyjnych były między innymi wydane decyzje administracyjne,
postanowienia, zaświadczenia.
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1. w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód:
- wydano 1 decyzję umarzającą dot. podtapiania gruntów stanowiących własność osoby
prywatnej, wodami opadowymi i roztopowymi odprowadzanymi rurami drenarskimi
wykonanymi na gruntach sąsiednich, na podstawie wniosku przesłanego przez PGW Wody
Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu;
- przygotowano opinie w sprawie celowości przyznania dotacji podmiotowych z budżetu
Wojewody i Urzędu Marszałkowskiego dziewięciu Gminnym Spółkom Wodnym na bieżące
utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych;
- w ramach nadzoru prawnego nad działalnością Gminnych Spółek Wodnych sprawdzono 66
uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia Gminnych Spółek Wodnych pod kątem ich
zgodności z prawem i statutami;
- sporządzono sprawozdanie RRW-10 z działalności Spółek Wodnych;
2. w zakresie gospodarowania środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
- prowadzono sprawy związane z funkcjonowaniem i gospodarowaniem środkami
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- współpracowano z Wydziałem Finansowym w zakresie projektu i zmian w Planie Przychodów
i Wydatków środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- współpracowano z Wydziałem Inwestycji i Zamówień Publicznych w zakresie środków
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczonych na wydatki inwestycyjne;
- sporządzono sprawozdanie OŚ-4p z gospodarowania dochodami budżetu powiatu
pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej;
- sporządzono kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska za rok
2017 dla GUS;
- sporządzono zestawienie zadań finansowanych ze środków z tytułu opłat i kar środowiskowych
wykonywanych przez powiaty do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;
- sfinansowano zakup nasadzeń zastępczych na wniosek ZSP Nr 2 RCKU i P w Łowiczu
w kwocie 1 360,00 PLN;
- sporządzono Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na
lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023”;
- zaopiniowano projekty Programów Ochrony Środowiska dla Miasta Łowicza, Gminy
Nieborów i Gminy Łyszkowice;
- przyjęto Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łowicza
w latach 2014-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2021 za lata 2016-2017”;
- zaopiniowano warunki realizacji dla 3 przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
3. w zakresie gospodarowania odpadami:
- wydano 21 decyzji dotyczących gospodarki odpadami;
- przeprowadzono u 7 podmiotów kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie
środowiska w zakresie wykonywania warunków nałożonych decyzjami Starosty Łowickiego
z zakresu ustaw Prawo ochrony środowiska oraz ustawa o odpadach. W toku przeprowadzonych
czynności kontrolnych pouczono 3 podmioty , dla 1 wydano zalecenia pokontrolne;
- zwrócono się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatury
w Skierniewicach o przeprowadzenie kontroli u dwóch przedsiębiorców celem sprawdzenia, czy
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spełniają wymagania zawarte w przepisach ochrony środowiska, przed wydaniem przez Starostę
zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
- współpracowano z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu oraz Komendą Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej w Łowiczu w sprawie nielegalnego obrotu i składowania odpadów
w zakresie wskazania miejsc, gdzie jest prowadzona działalność związana ze zbieraniem
i przetwarzaniem odpadów;
- zidentyfikowano i przekazano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi wykaz
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
4. w zakresie ochrony atmosfery i ochrony przed hałasem:
- wydano jedno pozwolenie oraz jedną zmianę pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów
do powietrza atmosferycznego z instalacji;
- zweryfikowano i przyjęto sprawozdanie z weryfikacji wielkości emisji dwutlenku węgla (CO2) dla
instalacji ciepłowni ZEC oraz roczny raport na temat wielkości dwutlenku węgla (CO2)
za rok 2017;
- przyjęto 51 zgłoszeń i zmian zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać
na środowisko, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga
zgłoszenia;
- od dwóch podmiotów gospodarczych, którym udzielono pozwoleń zintegrowanych,
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zweryfikowano i przyjęto okresowe wyniki
pomiarów emisji substancji do powietrza za 2017 r.;
w
związku
z
przeprowadzonymi
przez
WIOŚ
w
Łodzi
Delegatura
w Skierniewicach kontrolnymi pomiarami emisji hałasu emitowanego do środowiska przez podmiot
gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą prowadzono postępowanie administracyjne celem
stwierdzenia czy jest wymagane postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o dopuszczalnym
poziomie hałasu;
- sporządzono informacje dotyczące realizacji programów ochrony powietrza
i planów działań krótkoterminowych (dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi);
5. w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:
- wydano 156 decyzji umarzających dot. wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w związku
z realizacją inwestycji polegającej na budowie budynku domu jednorodzinnego lub innej inwestycji;
- wydano 13 decyzji wyłączających grunt z produkcji rolniczej bez pobierania opłat;
- wydano 23 decyzje naliczające opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej;
- wydano 1 decyzję odmawiającą wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej;
- wydano 9 zaświadczeń informujących, czy działka została wyłączona z produkcji rolniczej;
- wydano 1 decyzję dot. zmiany decyzji ustalającej kierunek i termin rekultywacji gruntów
na terenie zakładu górniczego „Czatolin” przez dopuszczenie rekultywacji wyrobiska
poeksploatacyjnego z zastosowaniem mas ziemnych, skalnych oraz obojętnych mas odpadowych;
- wydano 142 postanowienia na wniosek samorządów gminnych w sprawie uzgodnienia projektu
decyzji, w zakresie ochrony gruntów rolnych, na etapie udzielenia decyzji o warunkach zabudowy
planowanych inwestycji i przedsięwzięć oraz na etapie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego;
6. w zakresie geologii:
- wydano 3 decyzje zatwierdzające projekty robót hydrogeologicznych na wykonanie robót
hydrogeologicznych w celu ujęcia wody podziemnej i 3 decyzje zatwierdzające dokumentacje
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hydrogeologiczne zasobowe (gm. Bielawy, gm. Łowicz, Domaniewice, Kocierzew Płd.) oraz
zarejestrowano 2 zgłoszenia na wykonanie robót wiertniczych na podstawie zatwierdzonego projektu
robót geologicznych;
- przyjęto bez sprzeciwu zgłoszenia 4 projektów robót geologicznych w celu wykonania otworów
wiertniczych instalacyjnych dla potrzeb wykorzystania ciepła Ziemi dla ogrzewania budynków
mieszkalnych (gm. Zduny, m. Łowicz);
- przyjęto 1 dokumentację inną geologiczną dla wykorzystania ciepła Ziemi (m. Łowicz);
- sporządzono sprawozdanie OŚ-26 „Zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych
i wyników prac hydrogeologicznych za 2017 rok na terenie Powiatu Łowickiego”, na wniosek
Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego - Program
Hydrogeologia i Środowisko;
- wszczęto postępowanie w sprawie rażącego naruszenia warunków koncesji Starosty Łowickiego
na wydobywanie kopaliny ze złoża RECZYCE III i wydano decyzję naliczającą dodatkową opłatę
eksploatacyjną, od której nie wniesiono odwołania;
- wydano decyzję zatwierdzająca rozliczenie zasobów złoża RECZYCE III w Dodatku nr 1 do
dokumentacji geologicznej kruszywa naturalnego – piasku w kategorii C1 (gm. Domaniewice);
- w ramach prowadzonej Ewidencji zasobów złóż Powiatu Łowickiego, objętych koncesjami
Starosty Łowickiego, analizowano informacje o wydobyciu kopaliny i formularze Z-2 dla złoża
RECZYCE III, w wyniku czego wzywano przedsiębiorców do składania dodatkowych wyjaśnień i
wydano decyzję naliczająca opłatę eksploatacyjną z powodu opóźnienia terminu wniesionych opłat;
- zarejestrowano 5 decyzji MWŁ: zmieniające koncesje dla złóż CZATOLIN II, MAURZYCE,
UCHAŃ i przenoszącą na innego przedsiębiorcę koncesję UCHAŃ oraz decyzję zatwierdzającą
zasoby złoża CZATOLIN IV, zarejestrowano 2 zawiadomienia o dokonaniu wpisu do Rejestru PIG PIB og i tg o nazwie CZATOLIN IIA i MAURZYCE Pole B;
- analizowano zawiadomienie w sprawie przystąpienia do sporządzenia fragmentu mpzp wsi Zduny,
Jackowice i Szymanowice w zakresie obowiązków powiatowej administracji geologicznej;
- aktualizowano spisy dokumentacji geologicznych w Powiatowym Archiwum Geologicznym;
- współpracowano z Okręgowym Urzędem Górniczym w Kielcach w ramach przekazywania
informacji o udzielonych koncesjach dla obszarów podejrzanych o prowadzenie nielegalnej
eksploatacji kruszywa;
- sporządzono Tabelę koncesji wygaszonych w latach 2008-2018 na terenie Powiatu Łowickiego dla
Ministerstwa Środowiska Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;
7. w zakresie rybactwa śródlądowego:
- wydano 99 decyzji dotyczących wydania nowych kart wędkarskich;
- wydano 7 duplikatów kart wędkarskich;
- wymieniono 4 karty wędkarskie;
- zarejestrowano 7 sztuk sprzętu pływającego;
- wykreślono z rejestru Starosty 1 sprzęt pływający;
8. realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną:
Zarząd Powiatu Łowickiego decyzją z dnia 05 marca 2018 roku zatwierdził „Program Edukacji
Ekologicznej Powiatu Łowickiego na 2018 rok”;
9. w zakresie leśnictwa:
- dokonywano comiesięcznych wyliczeń wysokości ekwiwalentów należnych właścicielom
upraw leśnych;
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- składano do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapotrzebowania
z wyliczeniem wysokości zwaloryzowanych kwot ekwiwalentów należnych właścicielom upraw
leśnych w poszczególnych miesiącach w podziale na kwoty wynikające z decyzji Starosty o
stwierdzeniu prowadzenia upraw leśnych;
- otrzymano od ARiMR kwotę 168 376,52 zł na wypłatę ekwiwalentów należnych
32 właścicielom upraw leśnych;
- aneksowano umowę z ARiMR na przekazywanie Powiatowi Łowickiemu środków
na wypłaty ekwiwalentów właścicielom upraw leśnych;
- dokonano zmiany 1 decyzji w sprawie: stwierdzenia prowadzenia upraw leśnych oraz nabycia
prawa do miesięcznego ekwiwalentu za prowadzenie upraw;
- wydano 3 decyzje przekazujące prawa i obowiązki związane z prowadzeniem upraw
ekwiwalentowych nowym właścicielom;
- sporządzono dla Urzędu Statystycznego sprawozdanie z gospodarki w lasach niepaństwowych
– L-03;
- prowadzono sprawy związane z planowaniem, realizacją i sprawozdawczością budżetu powiatu
w dziale „Leśnictwo”;
- wydano 456 świadectwa legalności pozyskania drewna z lasów niestanowiących własności
Skarbu Państwa;
- ocechowano 1 790,06 m3 drewna, pozyskanego zgodnie z uproszczonymi planami urządzenia
lasów, decyzjami wydanymi na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, decyzjami o pozyskaniu
drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu oraz decyzjami określającymi
zadania z zakresu gospodarki leśnej wydanymi w przypadku braku dokumentacji urządzeniowej;
na
bieżąco
służono
właścicielom
lasów,
informacjami
i
doradztwem
w zakresie zalesień gruntów porolnych, gospodarki w lasach i pozyskania drewna w lasach;
- wydano 6 decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów, dla których brak
uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu;
- wydano 3 decyzje o pozyskaniu drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu
lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów;
- wydano 1 decyzję w sprawie zmiany lasu na użytek rolny;
- wydano 1 decyzję umarzającą w całości postępowanie dot. wyrażenia zgody na wycięcie drzew;
- wydano 1 zaświadczenie potwierdzające wykonanie zadań gospodarczych w lesie stanowiącym
własność Wspólnoty Wsi Guźnia;
- wydano 600 zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu;
- zawiadomiono Komendę Powiatową Policji w Łowiczu o podejrzeniu popełnienia wykroczenia
polegającego
na
dokonaniu
bez
wymaganego
pozwolenia,
niezgodnie
z uproszczonym planem urządzenia lasu wyrębu części drzewostanu znajdującego się
w lasach położonych w: obręb Bobiecko, gmina Łyszkowice, obręb Traby, gmina Bielawy;
- przygotowano umowę powierzenia firmie Taxus UL przetwarzania danych osobowych
stanowiącej uzupełnienie umowy nr.OS.6164.10.5.2016.DS z dnia 6 maja 2016 r.;
- przeprowadzono 2 kontrole polegające na ocenie udatności upraw leśnych założonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w
ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
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- przygotowano 2 wnioski na posiedzenie Zarządu Powiatu Łowickiego dot. zmian w planie
budżetu Powiatu Łowickiego na 2018 r.;
- Przygotowano i rozesłano 43 pisma przypominające o założeniu oraz utrzymaniu pasów
przeciw pożarowych zgodnie z zapisami uproszczonych planów urządzania lasów w lasach
położonych na terenie gminy Nieborów obręby: Bełchów, Dzierzgówek i Chyleniec;
- Przygotowano oraz przekazano Burmistrzowi Miasta Łowicza oraz Wójtom
Gmin położonych na terenie powiatu łowickiego informację Starosty Łowickiego w celu
rozpowszechnienia w sposób zwyczajowo przyjęty informacji przypominającej właścicielom
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o obowiązku pielęgnacji lasów w tym
ochrony przeciwpożarowej;
10. w zakresie łowiectwa:
- dokonano rozliczeń czynszów dzierżawnych za dzierżawę obwodów łowieckich pomiędzy 15
gminami i 6 nadleśnictwami;
- wydano 3 zezwolenia na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców;
- dokonano kontroli warunków, sposobu hodowania i utrzymywania 3 chartów rasowych i ich
mieszańców – w przypadku 2 psów wydano decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwolenia na
hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców z powodu śmierci psów;
- na bieżąco służono właścicielom gruntów, instruktażem w zakresie szkód w uprawach rolnych
wyrządzonych przez zwierzynę łowną;
11. w zakresie ochrony przyrody:
- wydano 63 decyzje (w tym 3 decyzje częściowo zezwalające – decyzje pozytywne
i odmowne, 1 decyzja częściowo umarzająca, 10 decyzji odmawiających i 4 decyzje
z naliczeniem opłat) na usunięcia drzew i krzewów, rosnących na nieruchomościach, będących
własnością gmin, położonych na terenie Powiatu Łowickiego – w tym uzgodniono 22 zezwolenia
na usunięcie drzew w obrębie pasów dróg publicznych z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Łodzi;
- wydano 1 decyzję zezwalającą na usunięcie drzew rosnących w sąsiedztwie linii kolejowych
w odległości nie przekraczającej 15 m od osi skrajnego toru kolejowego;
- wydano 4 decyzje dotyczące zmiany obowiązujących decyzji – zezwoleń
na usuniecie drzew lub krzewów w zakresie terminu wykonania nasadzeń zastępczych
i terminów obowiązywania decyzji;
- 1 sprawa dotycząca wydania zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów
jest w trakcie rozpatrywania z powodu konieczności złożenia wyjaśnień przez wnioskodawcę;
- w przypadku 1 sprawy dotyczącej wydania zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów wydano
decyzję umarzającą postępowania z powodu wycofania wniosku przez Wnioskodawcę;
- wystąpiono do Wójtów Gmin z terenu Powiatu Łowickiego z prośbą o dokonanie weryfikacji
otrzymanych zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów pod względem prawidłowej ich realizacji;
- przeprowadzono 4 kontrole sprawdzające wykonanie nasadzeń zakończone wynikiem
pozytywnym;
-wydano 9 zaświadczeń o wpisie do prowadzonego przez Starostę rejestru zwierząt
podlegających ograniczeniom na podstawie prawa UE;
- dokonano skreślenia 24 zwierząt z powodu ich zbycia z prowadzonego przez Starostę rejestru
zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie prawa UE.
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Zadania Starosty w zakresie geodezji i kartografii realizowane przez Wydział Geodezji
i Kartografii wynikają z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Zgodnie z art. 7d w/w ustawy do zadań Starosty należy prowadzenie dla obszaru powiatu
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
W roku 2018:
- zgłoszono do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 2276 prac
geodezyjnych;
- przyjęto do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2142 prace geodezyjne;
- prowadzono ewidencję gruntów i budynków;
- wprowadzono do operatu ewidencyjnego – 5675 zmiany;
- wydano – 1938 wypisów, 911 wyrysów, 2080 map, 1199 informacji z operatu ewidencyjnego;
- prowadzono geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu;
- prowadzono gleboznawczą klasyfikację gruntów – wydano 24 decyzje;
- tworzono, prowadzenie i udostępnianie baz danych;
̶ tworzono, prowadzono i udostępniano standardowe opracowania kartograficzne;
̶ koordynowano usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu – narady koordynacyjne
odbywały się dwa razy w miesiącu;
̶ zakładano osnowy szczegółowe;
̶ dokonano ochrony znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych.
W 2018 r. wykonano na zlecenie Starosty następujące prace geodezyjne:
- wykonano projekt klasyfikacji gruntów zalesionych dla obrębów Gągolin Południowy gm.
Kocierzew i obręb Borówek gm. Bielawy – kwota 1500,00 zł;
- dokonano przeliczenia szczegółowej osnowy wysokościowej dla układu PL-EVRF-2007-NH
za kwotę 153 750,00 zł;
- wykonano I etap modernizacji dla gminy Domaniewice w zakresie weryfikacji i aktualizacji
baz danych ewidencji gruntów i budynków za kwotę 393 690,00 zł.
Wydział Komunikacji w 2018 r.:
1. rejestrował pojazdy:
Ilość

L.p. Opis procesu
1.

Ilość wydanych decyzji o rejestracji pojazdu

8913

2.

Ilość wydanych decyzji o czasowej rejestracji pojazdu

8920

3.

Ilość wydanych decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu

1674

4.

Ilość przyjętych zawiadomień o zbyciu pojazdu (zgłoszenie sprzedaży)

2642

5.

Liczba wysłanych zawiadomień o przerejestrowaniu pojazdu (żądanie
potwierdzenia)

3877

6.

Ilość wydanych dowodów rejestracyjnych

11280

7.

Ilość wydanych kart pojazdów

4051

8.

Modyfikacja danych w dowodzie rejestracyjnym

11397
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2. wydawał i zatrzymywał uprawnienia do kierowania pojazdami:
Ilość

L.p. Opis procesu
1.

Ilość akt kierowcy (przekazane)

172

2.

Ilość otrzymanych akt kierowcy (otrzymane z innych urzędów odpowiedzi
na żądanie danego urzędu)

67

3.

Ilość przywróconych po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami

88

4.

Ilość wprowadzonych ważnych cofnięć do kierowania pojazdami

158

5.

Ilość wprowadzonych ważnych zakazów prowadzenia pojazdów

176

6.

Ilość wprowadzonych ważnych zatrzymań praw jazdy

170

7.

Ilość wydanych międzynarodowych praw jazdy

33

9.

Ilość wydanych pozwoleń do kierowania tramwajem

1

10.

Ilość wydanych wyprodukowanych praw jazdy

2281

11.

Ilość zamówień na prawa jazdy złożonych w PWPW

2427

12.

Ilość zwróconych praw jazdy po zatrzymaniu

123

13.

Ilość wydanych decyzji o skierowaniu na badania lekarskie

123

14.

Ilość wydanych decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne

122

15.

Ilość wydanych decyzji o cofnięciu uprawnień

167

16.

Ilość wydanych profili kandydata na kierowcę

1780

3. wydawał licencje i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, prowadził
nadzór nad prowadzeniem działalności
Ilość

L.p. Opis procesu
1.
2.

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika rzeczy
Wypisy z zezwoleń wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

24
227

3

Licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie
pośrednictwa przy przewozie rzeczy (i pośrednictwo przy przewozie
rzeczy wynikające z licencji na krajowy transport drogowy rzeczy)

4

4.

Zaświadczenia na niezarobkowy przewóz drogowy osób

1

5.

Wypisy z zaświadczeń na niezarobkowy przewóz drogowy osób

1

6.

Zaświadczenia na niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy

6

7.

Wypisy z zaświadczeń na niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy

10

8.
9.

Kontrola przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywanej
działalności z wydanym zezwoleniem
Kontrola przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywanej
działalności z wydanym zaświadczeniem na potrzeby własne.
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40
20

Prowadził również nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz stacjami kontroli
pojazdów: przeprowadził kontrolę w 7 ośrodkach szkolenia kierowców działających na terenie
Powiatu Łowickiego i w 18 stacjach kontroli pojazdów oraz wydał 2 upoważnienia dla
diagnostów oraz 2 legitymacje instruktora.
Wydział Architektoniczno-Budowlany w 2018 roku:
1. dokonywał merytorycznej oceny projektów budowlanych, w tym dotyczących budowy dróg
na podstawie specustawy drogowej;
2. dokonywał merytorycznej oceny projektów rozbiórek;
3. dokonywał merytorycznej oceny zgłoszeń robót budowlanych niewymagających uzyskania
pozwolenia na budowę;
4. wydawał zaświadczenia o samodzielności lokali;
5. występował do właściwego ministra o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
6. opiniował projekty zagospodarowania przestrzennego;
7. przenosił decyzje o pozwoleniu na budowę.
W związku z powyższym do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego w 2018 r. wpłynęło:
- wniosków o pozwolenie na budowę – 734;
- wniosków o pozwolenie na rozbiórkę – 22;
- zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – 656;
- wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – 14;
- wniosków o samodzielność lokali – 15;
- wniosków o wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową i wyposażenie
techniczne budynku mieszkalnego do dodatku mieszkaniowego – 1;
- wniosków o zaopiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 25;
- wniosków o uzgodnienie projektów decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym – 1.
Wydział Architektoniczno-Budowlany w 2018 r. wydał:
- decyzji o pozwoleniu na budowę – 657, w tym 3 decyzje o odmowie pozwolenia na budowę;
- decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę – 17;
- decyzji umarzających – 50;
- postanowień o odstępstwie od warunków technicznych – 14, w tym jedno postanowienie
o odmowie udzielenia odstępstwa od warunków technicznych;
- zaświadczeń o samodzielności lokali – 104;
- zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynku
mieszkalnego do dodatku mieszkaniowego – 1;
- postanowień uzgadniających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 25;
- postanowień o uzgodnieniu projektów decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu
publicznego na terenie zamkniętym – 1;
- dzienników budowy – 671.
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Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Łowiczu
w 2018 roku realizowało zadania z zakresu:
1. obrony cywilnej:
- sporządzono ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej w Powiecie Łowickim wg. stanu
na dzień 31 grudnia 2017 r.;
- opracowano Plan Działania Biura Zarządzania Kryzysowego w zakresie obrony cywilnej
na 2018 r., zatwierdzony przez wojewodę oraz zatwierdzono plany gminne;
- opracowano Wieloletni Plan Działania w zakresie OC na lata 2018-2021;
- potwierdzono stan ewidencyjny środków trwałych sprzętu OC;
- przeprowadzono szkolenie w zakresie OC dla gmin;
- przeprowadzono szkolenie wspólnie z przedstawicielami Wydziału Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi w sprawie aktualizacji aplikacji Arcus2015.Net – bazy
danych sił i środków województwa łódzkiego, przekazano protokolarnie każdemu urzędowi
gminy płytę instalacyjną;
- przeprowadzono jeden trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności, polegający na
głośnej próbie syren alarmowych;
- przeprowadzono w Urzędzie Gminy w Chąśnie kontrolę problemową realizacji przez
ww. jednostkę zadań z zakresu obrony cywilnej. Kontrola obejmowała następujące zagadnienia:
plan działania w zakresie obrony cywilnej na 2018 rok, plan obrony cywilnej, plan ewakuacji II
stopnia, organizacja szkoleń, sprawność systemu ostrzegania i alarmowania ludności oraz
formacje obrony cywilnej (wydane zarządzenia, składy osobowe). – sporządzono protokół
pokontrolny;
- na bieżąco po otrzymaniu aktualizacji z gmin aktualizowano bazę sił i środków OC
w programie „Arcus”;
- wykorzystano dotację celową z ŁUW w Łodzi na OC -16000,00 zł na zakup: agregatu
prądotwórczego, pilarki spalinowej, namiotu ratowniczego – rozliczenie przekazano do ŁUW
w Łodzi.
2. obronności:
- opracowano Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych SP
w Łowiczu za 2017 r.;
- opracowano i uzgodniono Plan szkolenia obronnego na 2018 r. Starostwa Powiatowego
w Łowiczu;
- przygotowano Plan przeprowadzenia szkolenia obronnego na terenie powiatu łowickiego oraz
sprawozdanie z jego rozliczenia i sprawozdanie z realizacji;
- przygotowano dla ŁUW aktualną bazę danych HNS z terenu Powiatu Łowickiego;
- przygotowano dla ŁUW i powiatów ościennych wykaz osób upoważnionych do pracy
w ramach Punktu Kontaktowego HNS;
- opracowano na potrzeby Wojewody Łódzkiego aktualizację dokumentacji Stałego Dyżuru
Starosty Łowickiego;
- uzgodniono Plan Szkolenia Obronnego KP Policji w Łowiczu;
- wzięto udział w szkoleniu obronnym w Akademii Sztuki Wojennej;
- opracowano Powiatowy Plan przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na 2018 r.;
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- opracowano umowy w sprawie wynajmu pomieszczeń w S & M Nativo Mondo Sp. z o. o.
w Łowiczu przy ulicy Warszawskiej 9a na okoliczność przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
w 2018 r. oraz ZOZ Łowicz i innymi specjalistami w sprawie wykonania badań osób
podlegających kwalifikacji wojskowej (okulista, laryngolog, psycholog + psychiatra);
- przeprowadzono kwalifikację wojskową zgodnie z Wojewódzkim Planem. Zapewniono składy
osobowe Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osób zakładających ewidencje wojskową, a także
zawarto umowy z lekarzami na przeprowadzenie badań specjalistycznych osób stawiających się
do kwalifikacji wojskowej, która odbyła się w terminie od 4 do 27 kwietnia 2018 r.
Do kwalifikacji wojskowej stawiło się: 418 mężczyzn rocznika podstawowego (1999),
8 mężczyzn starszego rocznika oraz 13 kobiet. Sporządzono sprawozdania z wyników
kwalifikacji wojskowej i przekazano do ŁUW. Dokonano rozliczenia finansowego kwalifikacji
wojskowej za 2018 rok;
- uruchomiono Stałe Dyżury wszystkich jednostek samorządowych w Powiecie Łowickim;
- przeszkolono pracowników Starostwa Powiatowego wchodzących w skład AK i SD oraz
pracowników urzędów gmin/miasta z terenu Powiatu Łowickiego;
- przygotowano koncepcje oraz plan przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia
obronnego, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego;
- opracowano plan rozwinięcia bazy łóżkowej w podmiotach leczniczych na terenie Powiatu
Łowickiego;
- opracowano wykaz tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie Powiatu
Łowickiego;
- opracowano bilans personelu medycznego w Powiecie Łowickim za rok 2017;
3. zarządzania kryzysowego:
- wystosowano pismo do gmin oraz zarządców dróg w sprawie przygotowań
do wystąpienia zjawisk atmosferycznych okresu zimowego;
- przygotowano zestawienie placówek udzielających pomocy bezdomnym w okresie zimowym
2018/2019;
- opracowano nowy Powiatowy Plan Zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Łowiczu;
- monitorowano sytuacje epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń wspólnie
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii;
- na bieżąco utrzymywano łączność w radiowej sieci z gminami, służbami i Wojewódzkim
Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- przygotowano wykaz osób zdolnych do interwencji psychologicznej w przypadku zdarzenia
masowego na terenie Powiatu Łowickiego;
- skierowano pismo do GDDKiA w Łodzi w sprawie zamkniętych przepustów dla dzikiej
zwierzyny – sprawa wilków;
- zakupiono sprzęt dla 10 Jednostek KSRG oraz KP PSP w Łowiczu w związku z ćwiczeniami
powiatowymi;
- przygotowano informację do Wojewody Łódzkiego w sprawie przygotowań do sezonu
zimowego zarządców dróg z terenu Powiatu Łowickiego;
- zakupiono dla potrzeb Biura mobilny zestaw nagłośnieniowy na samochód, lornetkę, pilarkę
spalinową, niszczarkę, warniki do wody;
- zakupiono rollup i baner dla KP Policji w Łowiczu;

40

- zakupiono 2 laptopy i 2 drukarki dla KP Policji w Łowiczu;
- zakupiono nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej eliminacji powiatowych;
- zapłacono usługę konserwacji: drukarki, niszczarki, faksu;
- zapłacono za naprawę 5 radiotelefonów ręcznych;
4. ochrony ludności:
- na bieżąco współdziałano z Wojewódzkim Centrum Zarządzania
Kryzysowego,
Policją, PSP, a także innymi służbami oraz gminami. Przekazywano codzienne meldunki
o sytuacji w powiecie do CAR;
Realizacja zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów:
1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie
ochrony interesów konsumentów.
W 2018 r. udzielonych zostało 810 porad ustnych (telefonicznych, osobiście w biurze) oraz
24 informacje pisemne (część e-mailowo). Największą grupę konsumentów zgłaszających się po
poradę stanowią osoby starsze, powyżej 60 roku życia oraz w przedziale ok.25-60 lat;
2. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
W 2018 r. skierowano 71 wystąpień do przedsiębiorców, tj. 5 – usługi telekomunikacyjne,
3 – turystyka i rekreacja, 2 – czyszczenie i naprawa odzieży, 3 – sektor energetyczny i wodny,
1 – usługi kurierskie i pocztowe, 5 – inne, 12 – urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia
elektroniczne, 40 – odzież i obuwie. W 2018 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Łowiczu
na bieżąco przekazywał do UOKiK informacje o prowadzonych sprawach dotyczących
przedsiębiorców, których działalność była przedmiotem postępowań tego urzędu. Ponadto
współpracował z Komendą Powiatową w Łowiczu w zakresie prowadzonych przez KPP
postępowań dotyczących konsumentów i kompleksowej pomocy prawnej udzielanej
poszkodowanym konsumentom oraz z PGE w Łowiczu w zakresie udzielania konsumentom
informacji oraz pomocy prawnej z zakresu rynku energetycznego;
3. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się
postępowań.
W 2018 r. udzielana była pomoc konsumentom w samodzielnym dochodzeniu roszczeń przed
sądami – głównie pomoc w napisaniu pozwów, innych pism procesowych
(5 spraw) oraz doradztwo ogólne odnośnie postępowania przed sądem;
4. działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.
Działania edukacyjne w 2018 r. podejmowane były za pośrednictwem prasy lokalnej oraz
rozszerzone poradnictwo indywidualne oraz indywidualne udostępnianie materiałów
dot. ochrony konsumentów w biurze rzecznika (przy okazji udzielania porad w konkretnej
sprawie) i udostępnianie materiałów dot. ochrony konsumentów instytucjom kultury celem
wykorzystania w swojej pracy i udostępniania mieszkańcom.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu
Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu
Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.) określone są zadania w zakresie pomocy
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rodzinom zastępczym, rodzaje świadczeń, zasady i tryb ich udzielania oraz zasady i cele działania
rodzin zastępczych.
Pomoc udzielana jest także rodzinom zastępczym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).
Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki
i wychowania przez rodziców. Piecza zastępcza zapewnia pracę z rodziną umożliwiającą powrót
dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe dążenie do przysposobienia dziecka,
a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka - opiekę i wychowanie w środowisku
zastępczym. Piecza zastępcza zapewnia przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego
i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
nawiązywanie i podtrzymywanie bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów
z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczenia straty i separacji oraz
zdobywania umiejętności społecznych, zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalnorekreacyjnych.
Pieczę zastępczą organizuje powiat i zapewnia dzieciom pobyt w rodzinach zastępczych,
rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Piecza zastępcza
jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej.
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1. rodzina zastępcza spokrewniona, którą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca
w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka;
2. rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia
rodzinnego i zawodowa specjalistyczna, którą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w
związku małżeńskim, niebędąca wstępnymi lub rodzeństwem dziecka;
3. rodzinne domy dziecka.
Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę
i wychowanie, w szczególności: traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności
i
wartości osobowej, zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych, zapewniają
kształcenie i wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych, zapewniają rozwój uzdolnień i
zainteresowań, zaspakajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz
religijne, zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne
dziecka, umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił
inaczej. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.
Obowiązek sprawowania pieczy nad dzieckiem i jego wychowania, rodzina zastępcza
lub prowadzący rodzinny dom dziecka podejmuje z dniem faktycznego umieszczenia dziecka w
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Na podstawie Obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23.03.2018 r. w
sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu
rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej ogłoszonym w dniu
29.03.2018 r. w Monitorze Polskim, poz.326, od dnia 01.06.2018r. wysokość pomocy wynosi:
1. dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej w wysokości nie mniej niż
694,00 zł miesięcznie;
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2. dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej / zawodowej
w wysokości nie mniej niż 1 052,00 zł miesięcznie;
3. dodatek z tytułu opieki na dziecko niepełnosprawne w rodzinie zastępczej
spokrewnionej/niezawodowej / zawodowej wynosi nie mniej niż 211,00 zł miesięcznie.
Liczba rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w okresie od
01.01.2018 r. do 31.12. 2018 r.
Rodzinna piecza zastępcza
Ilość dzieci przebywających
w rodzinach zastępczych

Ilość rodzin zastępczych w tym:
Spokrewnione

58

71

Niezawodowe

26

30

Zawodowe

3

12

Razem:

87

113

Liczba rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie
Powiatu Łowickiego w latach 2008-2018.
Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ilość rodzin
zastępczych
w tym:

94

91

103

99

101

99

97

93

91

95

87

Ilość dzieci
w rodzinach
zastępczych

137

136

149

142

148

145

141

131

128

128

113

Liczba pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z terenu Powiatu Łowickiego
w latach 2008-2018.
Rok

2008

2009

2010

2011

Ilość

48

44

38

37

2012 2013
35

2014

2015

2016

2017

2018

25

24

26

25

27

31

Liczba pełnoletnich wychowanków placówek z terenu Powiatu Łowickiego w latach 20082018.
Pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków –
wychowawczych oraz specjalistycznych ośrodków szkolno-wychowawczych, zakładu poprawczego
Rok
Ilość

2008 2009 2010 2011 2012
9

16

16

17

14

2013

2014

2015

2016

2017

2018

14

19

18

15

12

12

Jednym z zadań własnych powiatu łowickiego jest finansowanie świadczeń pieniężnych
dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych
domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach
opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach
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pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu oraz pomoc finansowa
przyznawana osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy
dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczoterapeutyczne.
Wydatkowanie środków finansowych na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych
i wychowanków rodzin zastępczych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (zadania
PCPR w Łowicz)
Lp.

Wyszczególnienie

Plan na
2017 r.
w zł.

1
1.

2

3

4

1 150 126,00

1 138 354,48

98,97 %

933 432,20

81,16%

- jednorazową pomoc pieniężną w związku

10 500,00

0,91%

- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego

29 866,44

2,59%

106 870,84

9,29%

49 877,00

4,34%

7 808,00

0,68%

Wydatkowanie środków

1a Z tego na:
- pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania
dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych wraz z pokryciem zwiększonych
kosztów utrzymania dzieci w związku z opieką nad
dzieckiem legitymującym się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności,

Wydatkowana Wydatkowanie
kwota
%
w zł
według planu
5

z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej,

-

w budynku wielorodzinnym lub domu
jednorodzinnym,
pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla
pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
pomoc pieniężna na usamodzielnienie
w formie jednorazowego zasiłku pieniężnego,

- pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie

jednorazowego zasiłku pieniężnego.
2. Wkład własny w projekt „Umiem Więcej ”

- pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania

88 981,00

88 981,00

100%

dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych pomniejszona o wkład gminy, która
ponosi wydatki za opiekę i wychowanie dziecka.
3. Realizacja dodatku wychowawczego oraz dodatku do
zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa
w wychowaniu dzieci.
Z tego na:

390 137,00

390 086,43

99,99%

386 703,44

99,12%

- dodatek wychowawczy wypłacony dla dzieci

umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie
powiatu łowickiego,
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- koszty obsługi związane z realizacja dodatku
wychowawczego
4. Realizacja programu „Dobry Start” z tego na:

24 180,00

- świadczenie wypłacone dla dzieci umieszczonych
w rodzinie zastępczej i pełnoletnich wychowanków
rodziny zastępczej,
- koszty obsługi związane z realizacją zadania.

3 382,99

0,87%

21 688,10

89,69%

21 000,00

86,84 %

688,10

2,85%

Na terenie powiatu łowickiego funkcjonowały 3 rodziny zawodowe, w których przebywało
13 dzieci. Jedno z małżonków zawodowych rodzin zastępczych otrzymywało miesięczne
wynagrodzenie wraz z pochodnymi do wynagrodzenia z tytułu świadczonej opieki
i wychowania na podstawie umowy zlecenia.
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. rodziny zawodowe otrzymały wynagrodzenie
na podstawie umowy zlecenia w ogólnej wysokości 109 352,96 zł.
Na terenie powiatu łowickiego funkcjonowały 3 osoby, które pełniły funkcję osób
do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie
zastępczej zawodowej, w której przebywa powyżej 3 dzieci. Druga osoba z małżonków
zawodowych rodzin zastępczych pełniła funkcję osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki
nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.
W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. osoby do pomocy otrzymały miesięcznie
wynagrodzenie wraz z pochodnymi do wynagrodzenia z tytułu świadczonej pomocy
na podstawie umowy zlecenia w ogólnej wysokości 22 378,95 zł.
Na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie
zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce
zamieszkania dziecka tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu i Gminy
w Kocierzewie, Łowiczu, Łyszkowicach, Nieborowie i Bielawach, które były właściwe
ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy
zastępczej poniosły odpowiednio wydatki w wysokości 10%, 30% i 50% wydatków na opiekę
i wychowanie dziecka w pierwszym roku, drugim i trzecim roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej.
W związku z powyższym PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
wystawiał noty księgowe dla następujących gmin, które stanowiły dochód dla Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu:
1. MOPS w Łowiczu poniósł wydatki za 28 dzieci, które przebywają w rodzinach zastępczych
w wysokości 102 659,94 zł;
2. Gmina Kocierzew poniosła wydatki za 3 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej
w wysokości 12 237,00 zł;
3. Gmina Łyszkowice poniosła wydatki za 2 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej
w wysokości 10 261,00 zł;
4. Gmina Łowicz poniosła wydatki za 4 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej
w wysokości 50 145,49 zł;
5. Gmina Nieborów poniosła wydatki za 6 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej
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w wysokości 14 203,66 zł;
6. Gmina Bielawy poniosła wydatki za 1 dziecko przebywające w rodzinie zastępczej
w wysokości 4 079,00 zł;
Ponadto objęto pomocą na usamodzielnienie, zagospodarowanie i kontynuowanie nauki 12
wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków
wychowawczych:
1. usamodzielnienie dla 3 wychowanków, na kwotę
20 478,00 zł;
2. kontynuowanie nauki dla 12 wychowanków, na kwotę ·
42 803,96 zł.
Na podstawie art. 38 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kierownik
powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu obowiązanego do finansowania pobytu
dziecka w pieczy zastępczej jest obowiązany dochodzić świadczeń alimentacyjnych,
w przypadku, gdy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w okresie od 01.01.2018 r.
do 31.12.2018 r. wystawiło 5 pozwów do Sądu w sprawie alimentów dla 5 dzieci od 6 rodziców
biologicznych. Sąd Rejonowy w Łowiczu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich:
1. wydał 2 postanowienia o ustanowieniu alimentów dla 2 dzieci od 2 rodziców biologicznych;
2. wydał 2 postanowienia o zmianę obowiązku alimentacyjnego i zmianę sposobu płatności
zasądzonych alimentów dla 2 dzieci od 3 rodziców biologicznych;
3. w stosunku do 1 rodzica biologicznego Sąd oddalił wniosek o zasądzenie alimentów
na dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.
Alimenty zasądzone kształtują się od 300,00 zł do 400,00 zł miesięcznie na dziecko.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w okresie od 01.01.2018 r.
do 31.12.2018 r. złożyło do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu
4 wnioski egzekucyjne w sprawie wyegzekwowania zaległych i bieżących alimentów dla
4 dzieci od 4 rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.
Na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Łowiczu, Sąd nadał Dyrektorowi PCPR
w Łowiczu, klauzule wykonalności w sprawie egzekwowania alimentów na dzieci
umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w okresie od 01.01.2018 r.
do 31.12.2018 r. monitorowało zasądzone alimenty na dzieci w stosunku do 98 rodziców
biologicznych w tym:
1. 27 rodziców biologicznych płaciło regularnie zasądzone alimenty;
2. 3 rodziców biologicznych płaciło nieregularnie alimenty lub spłacało zaległe alimenty;
3. 4 rodziców wzywanych było do regulowania zasądzonych alimentów;
4. 2 rodzicom biologicznych, PCPR w Łowiczu po przeprowadzeniu postępowania
administracyjnego, wydał na wniosek rodziny zastępczej i pełnoletniego wychowanka oraz
rodzica biologicznego decyzje administracyjne w sprawie umorzenia w całości dochodzenia
zaległych świadczeń alimentacyjnych wraz z odsetkami. Powody wydania decyzji
umarzających spowodowane były tym, że dziecko powróciło do rodzica biologicznego lub
opuściło rodzinę zastępczą;
5. w stosunku do 59 rodziców biologicznych Komornicy Sądowi przy Sądach Rejonowych
na terenie całego kraju w okresie VI i XII 2018 r. wydali zaświadczenia o bezskutecznej
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egzekucji alimentów na dzieci od rodziców biologicznych;
6. w stosunku do 3 rodziców biologicznych, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Łowiczu wyegzekwował alimenty w ramach posiadanych środków przez rodziców
biologicznych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018
r., zgłosiło do Prokuratury Rejonowej na terenie całego kraju 8 zawiadomień o popełnieniu
przestępstwa wobec 8 rodziców biologicznych ze względu na uchylanie się od płacenia
zasądzonych alimentów na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.
Na podstawie Uchwały Nr VII/38/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25.03.2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami,
odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt
dzieci w pieczy zastępczej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w okresie
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wydał 134 decyzji w sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w tym:
1. 112 decyzji za pobyt dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej i 22 decyzji
za pobyt dziecka przebywającego w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
2. 6 decyzji o umorzeniu zadłużenia z tytułu nieuiszczenia opłaty za pobyt dziecka
w rodzinnej pieczy zastępczej;
3. 10 decyzji o ustaleniu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w tym na: 7 decyzji
za pobyt dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i 3 decyzje za pobyt dziecka
przebywającego w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
4. 8 decyzji uchylających o ustaleniu opłaty za pobyt dzieci przebywających w rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
5. 2 decyzje wygaszające w sprawie opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej
pieczy zastępczej, wydane z powodu opuszczeniu przez 1 dziecko rodziny zastępczej
i 1 dziecko opuszczające placówkę opiekuńczo-wychowawczą;
6. 4 decyzje o umorzeniu zadłużenia z tytułu nieuiszczenia opłaty za pobyt dziecka
w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018
r. przekazywało do biura informacji gospodarczych informacje o powstaniu zaległości
z tytułu nieponoszenia opłaty przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Przekazywane dane dotyczyły nowych dłużników:
1. 1 dłużnika zalegającego za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;
2. 2 dłużników usunięto z rejestru osób zalegających za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy
zastępczej;
3. 2 dłużników usunięto z rejestru osób zalegających z opłatą za pobyt dzieci w rodzinnej
pieczy zastępczej w związku z umorzeniem im zadłużenia.
Na dzień 31.12.2018 r. w rejestrach BIG umieszczone były dane 28 dłużników zalegających
z opłatą za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w tym:
1. 24 dłużników zalegających z opłatą za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;
2. 4 dłużników zalegających z opłatą za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
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Wydatkowanie środków finansowych na dzieci umieszczone w rodzinach
zastępczych na terenie innych powiatów
Liczba rodzin zastępczych na terenie innych powiatów i dzieci z terenu powiatu
łowickiego przebywających w rodzinach zastępczych w okresie od 01.01.2018 r. do
31.12.2018 r.
Rodzinna piecza zastępcza
Ilość dzieci przebywających
w rodzinach zastępczych

Ilość rodzin zastępczych w tym:
Spokrewnione

3

4

Niezawodowe

8

10

Zawodowe

0

0

Razem:

11

14

Na terenie innych powiatów w 11 rodzinach zastępczych było umieszczonych 14 dzieci
z Powiatu Łowickiego (na podstawie podpisanych porozumień, Powiat Łowicki refunduje
środki powiatom, w których przebywają dzieci z Powiatu Łowickiego), a środki na realizację
tego zadania w 2018 r. wyniosły 140 977,24 zł.
Wśród 14 dzieci funkcjonujących w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów:
1. 4 dzieci umieszczonych w 4 rodzinach zastępczych spokrewnionych korzystało z pomocy
finansowej w wymiarze 660,00 zł i 694,00 zł miesięcznie.
Kwota wypłaconych świadczeń dla tej grupy dzieci wynosiła – 25 348,84 zł;
2. 10 dzieci umieszczonych w 8 rodzinach zastępczych niezawodowych otrzymywało pomoc
w wymiarze 1000,00 zł i 1052,00 zł miesięcznie.
Kwota wypłaconych świadczeń dla tej grupy dzieci wynosiła – 113 151,40 zł;
3. 1 dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej niezawodowej otrzymało dodatek
w kwocie 200,00 zł i 211,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania
dziecka w związku z opieką nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności.
Kwota udzielonej pomocy wynosiła – 2 477,00 zł.
Ponadto na terenie powiatu łowickiego (na podstawie podpisanych porozumień) w okresie
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przebywało 18 dzieci pochodzących z innych powiatów,
które przebywają w 17 rodzinach zastępczych na terenie powiatu łowickiego. Powiaty,
z których pochodzą dzieci, refundują powiatowi łowickiemu środki finansowe poniesione
na dzieci. Uzyskane środki finansowe przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu wynosiły
174 694,72 zł i stanowiły dochód Starostwa Powiatowego w Łowiczu.
Wśród 28 dzieci funkcjonujących w rodzinach zastępczych na terenie powiatu łowickiego:
1. 9 dzieciom umieszczonych w 8 rodzinach zastępczych spokrewnionych wypłacono pomoc
finansową w wymiarze 660,00 zł, i 694,00 zł oraz 988,20 zł miesięcznie.
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Kwota wypłaconych świadczeń dla tej grupy dzieci wynosiła – 64 331,11 zł;
2. 9 dzieciom umieszczonych w 9 rodzinach zastępczych niezawodowych wypłacono pomoc
finansową w wymiarze 1 000,00 zł i 1 052,00 zł miesięcznie.
Kwota wypłaconych świadczeń dla tej grupy dzieci wynosiła – 110 363,61 zł.
Wydatkowanie środków finansowych na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innych powiatów
Zadaniem powiatu jest zapewnieniem dzieciom pieczy zastępczej w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych oraz finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci
z terenu powiatu łowickiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie innych powiatów.
Podstawą umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest orzeczenie
sądu. Po uzyskania skierowania z powiatu, w którym będzie umieszczone dziecko w placówce
opiekuńczo- wychowawczej, dziecko zostaje przewiezione do placówki.
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w domach dziecka na terenie innych powiatów
przebywało 20 dzieci z terenu Powiatu Łowickiego według poniższej tabeli:
Ilość
dzieci
1 dziecko

1 dziecko

4 dzieci

3 dzieci

3 dzieci

1 dziecko

3 dzieci

2 dzieci

Dane dotyczące placówek opiekuńczowychowawczych, w których przebywają
dzieci z powiatu łowickiego.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1
w Strobowie, Strobów 28,
96-100 Skierniewice, pow. skierniewicki
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2
w Strobowie, Strobów 28, ·
96-100 Skierniewice, pow. skierniewicki
Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej,
ul. Łowicka 15,
96-200 Rawa Mazowiecka, pow. rawski
Powiatowy Zespół Placówek OpiekuńczoWychowawczy w Gostyninie,
ul. Ozdowskiego 1a,
09-500 Gostynin, pow. gostyniński
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza”
w Kutnie, ul. Karłowicza1,
99-301 Kutno, pow. kutnowski
Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu, ul. Rózin 8,
22-470 Zwierzyniec, pow. zamojski
Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku
i Rodzinie w Siennie, ul. Szkolna 41,
27-300 Sienno, pow. lipski
Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie
Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 75,
97-300 Piotrków Trybunalski, pow.
piotrkowsko-trybunalski
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Średniomiesięczny koszt utrzymania
dziecka w 2016r.
3 319,16 zł. Od 01.02.2018 r. zmiana
średniomiesięcznego kosztu utrzymania
dziecka wynosiła 3 474,97 zł.
3 319,16 zł. Od 01.02.2018 r. zmiana
średniomiesięcznego kosztu utrzymania
dziecka wynosiła 3 474,97 zł.
4 126,24 zł. Od 01.04.2018 r. zmiana
średniomiesięcznego kosztu utrzymania
dziecka wynosiła 4 294,00 zł.
3 836,63 zł. Od 01.04.2018 r. zmiana
średniomiesięcznego kosztu utrzymania
dziecka wynosiła 4 054,98 zł.
5 145,49 zł. Od 01.04.2018 r. zmiana
średniomiesięcznego kosztu utrzymania
dziecka wynosiła 5 752,83 zł.
4 904,00 zł. Od 01.04.2018 r. zmiana
średniomiesięcznego kosztu utrzymania
dziecka wynosiła 4 892,00 zł
3 215,00 zł. Od 01.03.2018 r. zmiana
średniomiesięcznego kosztu utrzymania
dziecka wynosiła 3 302,00 zł
4 766,47 zł. Od 01.04.2018 r. zmiana
średniomiesięcznego kosztu utrzymania
dziecka wynosiła 5 249,61 zł.

1dziecko

1 dziecko

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza –
Dom Dziecka w Żyznowie 137,
38-111 Żyznów, pow. strzyżowski
Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny
„Tuli-Luli”,
ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 87 w Łodzi

20 dzieci

3 882,97 zł. Od 01.04.2018 r. zmiana
średniomiesięcznego kosztu utrzymania
dziecka wynosiła 3 862,61 zł.
Średniomiesięczny koszt utrzymania dziecka
wynosił 6 870,12 zł.

Razem

Na ten cel wydatkowano w 2018r. kwotę 740 624,01 zł, co stanowi 76,69% wydatkowania
planu (965 700,00 zł).
1.
2.
3.
4.

W 2018 roku 8 dzieci opuściło placówkę opiekuńczo-wychowawczą w tym:
2 dzieci uzyskało pełnoletność i usamodzielniły się;
3 pełnoletnie osoby podjęły decyzję o usamodzielnieniu się;
2 dzieci powróciło do rodzica biologicznego;
1 dziecko zostało adoptowane.

Na dzień 31.12.2018r. umieszczonych było w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 12
- dzieci.
Na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.), w przypadku umieszczenia dziecka w placówce
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania
dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio
wydatki w wysokości 10%, 30% i 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka
w pierwszym roku, drugim i trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
W związku z powyższym PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
wystawiał dyspozycje dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu w celu wystawienia not
księgowych dla następujących gmin, i stanowiły dochód dla Starostwa Powiatowego
w Łowiczu:
1. Gmina Chąśno poniosła wydatki za 3 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczowychowawczych w wysokości 64 962,36 zł;
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu poniósł wydatek za 4 dzieci
przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 18 436,67 zł;
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu poniósł wydatek za 1 dziecko
przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 3 324,40 zł.
Na podstawie art. 38 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kierownik
powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu obowiązanego do finansowania pobytu
dziecka w pieczy zastępczej jest obowiązany dochodzić świadczeń alimentacyjnych,
w przypadku, gdy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w okresie od 01.01.2018 r. do
31.12.2018 r. wystawiło 1 pozew do Sądu w sprawie alimentów od 2 rodziców biologicznych
w tym 1 pozew dotyczył zasądzenia alimentów na 1 dziecko od 2 rodziców biologicznych.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w okresie od 01.01.2018 r. do
31.12.2018 r. monitorowało zasądzone alimenty w stosunku do 25 rodziców biologicznych
w tym:
1. 2 rodziców biologiczny płacił zasądzone alimenty bieżące;
2. 4 rodziców biologicznych posiada zasądzone alimenty i Sąd nadał klauzulę wykonalności
Dyrektorowi Domu Dziecka;
3. w stosunku do 15 rodziców biologicznych Komornicy Sądowi przy Sądach Rejonowych na
terenie całego kraju w okresie VI i XII 2018 r. wydali zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji
alimentów na dzieci od rodziców biologicznych;
4. w stosunku do 2 rodziców biologicznych, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Łowiczu na wniosek pełnoletniej wychowanki umorzył postępowanie egzekucyjne, co do
alimentów bieżących;
5. w stosunku do 2 rodziców biologicznych, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Łowiczu na wniosek PCPR w Łowiczu zawiesił postępowanie egzekucyjne.
System wspierania osób niepełnosprawnych w 2018 roku
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w 2018 roku
przekazał na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych dla Powiatu Łowickiego środki finansowe w wysokości 1 674 810,00 zł
w tym: na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań kwotę w wysokości 40 851,00 zł
(tj. 2,5% od przekazanej kwoty).
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu
i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

się

Do PCPR w Łowiczu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wpłynęło
27 wniosków na dofinansowanie likwidacji wszystkich barier tj.: architektonicznych,
technicznych i w komunikowaniu się w tym:
1. 14 wniosków na likwidację barier architektonicznych;
2. 7 wniosków na likwidację barier technicznych;
3. 6 wniosków na likwidację barier w komunikowaniu się.
Pozytywnie rozpatrzono 23 wnioski, z czego 3 osoby zrezygnowały z dalszej realizacji
zadania
W 2018 roku zawarto 20 umów z osobami niepełnosprawnymi, z czego 1 umowa została
rozwiązana z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.
Wypłacono dofinansowanie dla 19 osób na kwotę 59 878,31 zł:
1. na bariery w komunikowaniu się dla 3 osób
2. na bariery architektoniczne dla 9 osób
3. na bariery techniczne dla 7 osób
w tym:
1. dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (1 osoba)
2. dla mieszkańców wsi (10 osób)
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2 783,40 zł;
38 820,21zł;
18 274,70 zł.
539,00 zł;
32 420,00 zł;

36 085,00 zł.

3. dla kobiet (11 kobiet)

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
W 2018 roku zawarto 1 umowę na wycieczkę integracyjno-turystyczną w Pieniny dla 17
osób niepełnosprawnych z Powiatu Łowickiego na kwotę 2 550,00 zł z Miejsko-Powiatowym
Kołem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łowiczu. Było to spowodowane tym, iż jedna
organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób niepełnosprawnych z Powiatu Łowickiego
złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji imprezy z udziałem osób
niepełnosprawnych na kwotę ogółem 3 000,00 zł.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym
Do 31.12.2018 roku na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych wpłynęły 342 wnioski, w tym:
1. 334 wnioski na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne środki pomocnicze;
2. 8 wniosków na sprzęt rehabilitacyjny.
Przyznano dofinansowanie dla 332 osób niepełnosprawnych, z czego 6 osób
niepełnosprawnych zrezygnowało z przyznanego dofinansowania.
Wypłacono dofinansowanie dla 326 osób na kwotę 355 817,50 zł, w tym:
1. dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (45 osób)
70 221, 00 zł;
2. dla mieszkańców wsi (208 osób)
235 058,00 zł;
3. dla kobiet (165 osób)
184 885,00 zł.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych
Dofinansowanie w 2018 roku przedstawiało się następująco:
Stopień niepełnosprawności

Kwota dofinansowania

znaczny

1 084,00 zł.

umiarkowany

976,00 zł.

lekki

903,00 zł.

opiekun

723,00 zł.

ZPCH

723,00 zł.

W 2018 r. o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON ubiegały
się 153 osoby w tym 51 opiekunów. Przyznano dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie
rehabilitacyjnym dla 110 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Z uwagi na brak
środków z Funduszu dofinansowania nie otrzymały 43 osoby niepełnosprawne.
Wypłacono dofinansowanie dla 91 osób na łączną kwotę 88 934,00 zł w tym:
1. dorosłe osoby niepełnosprawne (48 osób + 21 opiekunów)
69 057,00 zł;
2. dzieci i młodzież niepełnosprawna (11 osób + 11 opiekunów)
19 877,00 zł.
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Do końca roku z przyznanego dofinansowania zrezygnowało 19 osób.
Informacja
za rok 2018

o

funkcjonowaniu

Puntu

Interwencji

Kryzysowej

w

Łowiczu

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu
realizuje zadania powiatu wynikające z art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, a mianowicie:
1. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
2. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
3. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
Ponadto Punkt Interwencji Kryzysowej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W/w zadania realizowane są poprzez
dyżury specjalistów: psychologa, psychoterapeutę rodziny, pracownika socjalnego. W roku
2018 zrezygnowano z dyżuru prawnika w związku z małym zainteresowaniem poradami
prawnymi po uruchomieniu bezpłatnej pomocy prawnej przy Powiatowym Zespole Orzekania
o Niepełnosprawności. W miejsce prawnika dyżurował pedagog.
W roku 2018 do Punktu Interwencji Kryzysowej zgłosiły się ogółem 324, w tym kobiet –
184, mężczyzn – 47, dzieci – 93. Większość korzystała kilkakrotnie z pomocy specjalistów,
w tym:
1. pracownik socjalny
– 36 osób (kobiet – 25, mężczyzn – 6, dzieci - 5);
2. psycholog
– 133 osoby (kobiet – 81, mężczyzn – 16, dzieci – 36);
3. psychoterapeuta rodziny
– 38 osób (kobiet – 23, mężczyzn - 15);
4. pedagog
– 117 osób (kobiet – 55, mężczyzn – 10, dzieci – 52).
Wśród klientów PIK były 5 osób niepełnosprawnych (k-4, m-1).
Pracownik socjalny założył 1 „Niebieską Kartę”, która została przekazana do właściwego
zespołu interdyscyplinarnego.
Oprócz przemocy w rodzinie wśród klientów PIK przeważały osoby z problemami
rodzinnymi i małżeńskimi, opiekuńczo-wychowawczymi, emocjonalnymi, dotyczącymi
sprawowania władzy rodzicielskiej, itp.
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu sukcesywnie podnoszą
kwalifikacje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Specjalista pracy socjalnej
dyżurujący w PIK jest również członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Łowiczu.
Punkt Interwencji Kryzysowej realizował również program korekcyjno – edukacyjny dla
sprawców przemocy w rodzinie. Do programu przystąpiło - 11 mężczyzn, a ukończyło go - 10.
Program był realizowany w warunkach izolacji w Zakładzie Karnym w Łowiczu. Okres
prowadzenia Programu korekcyjno-edukacyjnego: od 02.08.2018r. do 25.10.2018r. W ramach
programu odbyły się po 2 spotkania indywidualne, 22 spotkania grupowe podzielone na blok
edukacyjny i korekcyjny – wykłady, ćwiczenia, warsztaty.
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Organizator rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2018 oraz zestawienie potrzeb w zakresie
systemu pieczy zastępczej na rok 2019 (art. 76 ust 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu realizuje zadania organizatora rodzinnej
pieczy zastępczej w powiecie łowickim zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na mocy Zarządzenia Nr 17/2012
Starosty Łowickiego z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zostały wskazane w art. 76.4 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W 2018 r. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej sprawował opiekę nad 74 rodzinami
zastępczymi, w których umieszczonych było 94 dzieci (stan na 31.12.2018 r.).
Liczba rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
na terenie powiatu łowickiego w 2018 r.
Liczba rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu
Łowickiego w 2018r.
Ilość rodzin zastępczych ogółem

74

Ilość dzieci w rodzinach zastępczych

94

Liczba rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie
powiatu łowickiego w 2018 r. z podziałem na rodzaje rodzin zastępczych.
Rodzaj rodziny

Ilość

Ilość umieszczonych dzieci

Niezawodowe

20

24

Zawodowe

3

12

Spokrewnione

51

58

Ogółem

74

94

Liczba rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie
powiatu łowickiego w latach 2015-2018.
Rok
Ilość rodzin zastępczych, w tym:

2015
93

2016
91

2017
81

2018
74

Ilość dzieci w rodzinach zastępczych

131

128

108

94

Liczba rodzin zastępczych na terenie powiatu łowickiego z podziałem na rodzaje rodzin
w latach 2015-2018.
Typ rodziny/rok

2015

2016

2017

2018

Spokrewnione

59

59

54

51

Niezawodowe

30

28

24

20

Zawodowe

4

4

3

3

54

93

Razem rodzin zastępczych

91

81

74

Liczba rodzin zastępczych zawodowych w latach 2015-2018.

W tym:

Typ rodziny/rok

2015

2016

2017

2018

Rodziny zastępcze zawodowe

4

4

3

3

Pełniące funkcję pogotowia
rodzinnego

0

0

0

0

Rodziny zawodowe specjalistyczne

0

0

0

0

4

4

3

3

Razem

Liczba dzieci w powiecie łowickim w rodzinach zastępczych w latach 2015-2018.
Typ rodziny/rok

2015

2016

2017

2018

Spokrewnione

78

79

67

58

Niezawodowe

37

34

29

24

Zawodowe

16

15

12

12

Razem dzieci w rodzinach zastępczych

131

128

108

94

Liczba dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych w latach 2015-2018
Typ rodziny/rok
Rodziny zastępcze zawodowe
Pełniące funkcję pogotowia
rodzinnego
W tym:
Rodziny zawodowe specjalistyczne
Razem

2015

2016

2017

2018

16

15

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

16

15

12

12

Liczba pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu łowickiego
w latach 2015-2018.
Rok

2015

2016

2017

2018

Ilość

24

26

25

27

W roku 2018 r. nie utworzono żadnej nowej rodziny zastępczej zawodowej. Jedna z rodzin
złożyła wniosek o ustanowienie rodziną zastępczą zawodową i odbyła stosowne szkolenie.
Jednak do końca 2018 r. pełniła funkcję rodziny zastępczej niezawodowej dla 2 dzieci.
W roku 2018 rozwiązanych zostało 13 rodzin zastępczych, w tym: rodzin spokrewnionych
- 6, niezawodowych – 7.
Rodziny zostały rozwiązane w wyniku:
1. powrót dzieci do rodziny biologicznej – 1 rodzina;
2. usamodzielnienie wychowanka – 6 rodzin;
3. przerwania edukacji przez pełnoletnią osobę przebywającą w pieczy – 5 rodzin;

55

4. śmierć opiekuna – 1 rodzina (dziecko przeniesione do placówki opiekuńczowychowawczej).
Realizacja zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
1. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu systematycznie prowadziło nabór kandydatów do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Informacja o naborze zamieszczona była na stronie
internetowej PCPR. Prowadzono kampanię dotyczącą promocji rodzicielstwa zastępczego –
ogłoszenia prasowe, audycje radiowe. Do lokalnych mediów na bieżąco przekazywano
informacje o rodzicielstwie zastępczym i realizacji projektu „Umiem więcej”.
Kwalifikowano kandydatów na rodziny zastępczej zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/2016
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu z dn. 15.11.2016 r. w sprawie
procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów na rodziny zastępcze lub do prowadzenia
rodzinnego domu dziecka oraz zmieniającego w/w dokument Zarządzenia nr 22/2017 z dnia
6 września 2017 r. w sprawie procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów na rodziny zastępcze
lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
Kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione prowadzone było
na wniosek sądu rodzinnego przez pracowników zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej.
Procedurę kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka prowadzili pracownicy zespołu ds. rodzinnej pieczy
zastępczej, na wniosek kandydatów. W przypadku kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej niezawodowej procedury prowadzona była na wniosek kandydatów lub na wniosek
sądu rodzinnego. Łącznie sporządzono i przekazano do sądu 13 opinii o kandydatach, w tym
na 5 rodzin niezawodowych i 8 rodzin spokrewnionych.
W wyniku pozytywnej kwalifikacji i postanowienia sądu utworzono 8 nowych rodzin
zastępczych, w tym: rodzin zastępczych spokrewnionych – 5, niezawodowych - 3.
2. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka. W 2018 r. nie odbyły się szkolenia dla kandydatów
do pełnienia funkcji rodziny:
- zastępczej zawodowej - z powodu braku kandydatów,
- niezawodowej z powodu zbyt małej liczebności grupy,
- spokrewnionej – rodziny utworzone w II połowie roku – szkolenie 2019 r.
3. Zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym
rodzinne domy dziecka. Kandydaci mieli zapewnione badania psychologiczne, które
przeprowadzał psycholog zatrudniony w PCPR w Łowiczu na umowę cywilnoprawną. Na ich
podstawie psycholog wydawał opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej, o których mowa w art. 46 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.
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4. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń
mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby. W 2018 r.
w ramach projektu „Umiem więcej” przeprowadzono dla rodzin zastępczych następujące
szkolenia:
- „Prawo w procesie usamodzielnienia wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej”;
- „Usamodzielnienie wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej”;
- Warsztaty szkoleniowe „Współuzależnienie” II.
5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy
rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami
oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz
organizacjami społecznymi. Współpraca z w/w instytucjami inicjowana i organizowana była
głównie przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynatorzy byli w stałym
kontakcie z psychologami, pedagogami szkolnymi i z wychowawcami dzieci, szczególnie
w odniesieniu do dzieci sprawiających problemy wychowawcze. Koordynatorzy występowali
do ośrodków pomocy społecznej w celu zgromadzenia dokumentacji niezbędnej
do umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, a także pozyskania informacji na temat rodziny
biologicznej dziecka, niezbędnej do opracowania planu pracy z dzieckiem i możliwości
powrotu dzieci do rodziny biologicznej. Nawiązywali telefoniczny i osobisty kontakt
z pracownikami socjalnymi w/w ośrodków, zapraszali do udziału w zespołach oceniających
sytuację dziecka. Koordynatorzy podjęli współpracę z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Łowiczu oraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łowiczu.
Na bieżąco informowano Sąd Rejonowy w Łowiczu III Wydział Rodzinny i Nieletnich
o problemach w rodzinach zastępczych i podjętych działaniach naprawczych. Sąd wysłuchiwał
też opinii koordynatorów powołując ich w charakterze świadka. Poza tym, koordynatorzy
współpracowali z przychodniami lekarskimi, szpitalami, urzędami stanu cywilnego, urzędami
miasta i gmin, itp. Na bieżąco współpracowano z Regionalnym Ośrodkiem Adopcyjnym
w Łodzi w zakresie konsultacji, zgłaszania dzieci z uregulowaną sytuacją prawną celem
poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, doradztwa merytorycznego oraz
Regionalnym Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi. Nawiązana została współpraca
z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu z Wydziałem ds. Nieletnich.
6. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich
dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W ramach projektu „Umiem więcej”
rodziny zastępcze i dzieci w nich umieszczone oraz osoby usamodzielniane korzystały również
ze wsparcia psychologa i terapii psychologicznej krótkoterminowej. Rodziny zastępcze i dzieci
w nich umieszczone oraz osoby usamodzielniane korzystały również ze wsparcia pedagoga
zatrudnianego w ramach umowy cywilnoprawnej finansowanej z budżetu PCPR. Pedagog
dyżurował w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Łowiczu w wymiarze: 3 godziny
w tygodniu.
7. Zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego. Rodziny zastępcze mogły korzystać z bezpłatnej
pomocy prawnej w Punkcie Pomocy Prawnej. Ponadto w celu zwiększenia wiedzy na temat
obowiązującego prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz praw i obowiązków rodzin zastępczych

57

zorganizowano warsztaty szkoleniowe „Prawo w procesie usamodzielnienia wychowanka
rodzinnej pieczy zastępczej”.
8. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczej. Ocena sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej dokonywana
była na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
podczas posiedzeń Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. Do udziału w posiedzeniu
Zespołu zapraszano:
- rodziną zastępczą;
- pedagoga lub wychowawcę;
- psychologa;
- właściwego asystenta rodziny lub pracownika socjalnego pracującego z rodziną biologiczną;
- przedstawiciela ośrodka adopcyjnego (w przypadku dzieci z uregulowaną sytuacją prawną);
- koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub pracownika socjalnego wspierającego rodzinę
zastępczą;
- rodziców dziecka, z wyjątkiem rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej.
W szczególnych przypadkach do udziału w posiedzeniu w sprawie sytuacji dziecka
umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej zapraszano przedstawicieli: sądu właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej, ośrodka pomocy społecznej, instytucji
oświatowych, a także osoby bliskie dziecku.
Ocena sytuacji dziecka przeprowadzana była w miarę potrzeb, jednak w przypadku dzieci
w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co 3 miesiące, a w przypadku dzieci starszych nie rzadziej
niż co 6 miesięcy.
W roku 2018 łącznie oceniono 71 dzieci podczas 149 posiedzeń Zespołu. Po dokonaniu
oceny sytuacji dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej formułował na piśmie opinię
dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, a następnie przekazywał ją
do właściwego sądu.
Ocenie podlegały też rodziny zastępcze zgodnie z art. 134 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje pierwszej oceny
rodziny zastępczej albo prowadzącego rodzinny dom dziecka nie później niż przed upływem
roku od umieszczenia pierwszego dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.
Kolejna ocena jest dokonywana po upływie roku od dokonania pierwszej oceny, a następne
nie rzadziej niż co 3 lata.
Łącznie dokonano 24 ocen w stosunku do 24 rodzin.
W 2 przypadkach oceny pozytywne zawierały uwagi i zalecenia dotyczące funkcjonowania
rodziny.
9. Zapewnienie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu
podnoszenie kwalifikacji. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej sukcesywnie podnosili
swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach:
- komunikacja interpersonalna. Umiejętność pracy z trudnym klientem;
- edukacja włączająca – blaski i cienie;
- pomóżmy dziecku z FASD – zapalmy czerwoną lampkę;
- współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.
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10. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. Nie było dzieci
z uregulowaną sytuacją prawną wobec powyższego nie zaistniał obowiązek zgłoszenia do
Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi.
11. Organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący
rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów
zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku. W roku 2018 w oparciu o art. 69
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 1 rodzina zastępcza zawodowa
złożyła wniosek o czasowe niesprawowanie opieki nad dziećmi w związku z wypoczynkiem
w wymiarze 30 dni kalendarzowych. Realizacja wniosku nastąpiła w roku 2019. Przez okres
niesprawowania opieki dzieci przebywały w rodzinie pomocowej.

3. Dom Pomocy Społecznej ,,Borówek” w Borówku
Dom Pomocy Społecznej „Borówek” (DPS) jest jednostką organizacyjną Powiatu
Łowickiego. Dysponuje 130 miejscami zakwaterowania dla kobiet i mężczyzn, co jest zgodne
z decyzją Wojewody Łódzkiego zezwalającą na jego prowadzenie.
Wykorzystanie miejsc zakwaterowania, liczone w osobodniach, wyniosło 100%,
co umożliwiło DPS-owi osiągnąć dochody w wysokości nie mniejszej niż zaplanowano.
Miesięczny koszt utrzymania jednej osoby w DPS w 2018 roku został ustalony na kwotę
3.184 zł. Koszt ten został wyliczony w oparciu o bieżące wydatki poniesione w 2017 roku
i liczbę osobodni osób przebywających w tym czasie w placówce. Sposób wyliczenia tego
kosztu jest określony w art. 6 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej.

Warunki mieszkaniowe w DPS
Możliwości zakwaterowania i warunki mieszkaniowe dla osób kierowanych do DPS
są przedstawione poniżej:

Określone wskaźniki:
Ilość miejsc:
Ilość pokoi:
Ilość pokoi
jednoosobowych:
Ilość pokoi
dwuosobowych:
Ilość pokoi
trzyosobowych:
Ilość WC
Ilość punktów
kąpielowych

Możliwości zakwaterowania i warunki mieszkaniowe
(poszczególne budynki mieszkalne są oznaczone literami)
„B”
„E”
„F”
(trzykondygnacyjny) (dwukondygnacyjny) (dwukondygnacyjny)
79 = 23+28+28
23 = 7+16
33 = 15+18
40
12
18
1 = 1+0+0
5 = 2+3
9 = 5+4

Razem
135
70
15

39 = 11+14+14

4 = 2+2

6 = 2+4

49

0

3 = 0+3

3 = 2+1

6

48 = 14+17+17
25 = 10+9+6

7 = 3+4
7 = 3+4

8 = 4+4
8 = 4+4
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40

Plan wydatków DPS w 2018 r. został zawarty w kwocie 5.154.295 zł. Źródła finansowania
zaplanowanych wydatków to:
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- dotacja wojewódzka w wysokości 1.862.962 zł – dofinansowująca 59 mieszkańców na
początku roku i 57 mieszkańców na koniec roku, umieszczonych w DPS na tzw. „starych
zasadach”, którym decyzje kierujące do DPS wydano przed 1 stycznia 2004 r.;
- środki finansowe Powiatu Łowickiego w wysokości 3.291.333 zł.
Plan dochodów DPS „Borówek” w 2018 r. został ustalony na kwotę 2.923.425 zł i został
wykonany w wysokości 3.268.218,01 zł, co stanowiło 111,6 % zaplanowanego wykonania. Jest
to efekt pełnego wykorzystania miejsc zakwaterowania. Głównym źródłem dochodu były
wpłaty za pobyt osób w placówce – 3.254.060,24 zł. Kwota dochodu uwzględnia zwroty
pieniężne przysługujące mieszkańcom za ich nieobecne dni w DPS – 14.157,77 zł. Ponadto
na ogólną kwotę dochodu złożyły się inne wpłaty, między innymi za dzierżawę gruntu rolnego
– 6.360,75 zł, a także środki finansowe uzyskane ze sprzedaży złomu – 210,00 zł.
Wydatki realizowane w ramach środków własnych zamknęły się kwotą 3.217.768,24 zł
i były mniejsze od zaplanowanych o 73.564,76 zł. Mniejsze wydatki były spowodowane
głównie poprzez wyniki przeprowadzonych procedur zamówień publicznych, a także krótkiego
czas do końca roku na dokonanie następnych zamówień publicznych.
Przy realizacji wydatków kierowano się przede wszystkim potrzebami zapewnienia
prawidłowych warunków życia mieszkańcom DPS, a także obowiązkami zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania placówki jako instytucji.
W DPS „Borówek” przebywało średnio ponad 130 mieszkańców, ale nie więcej niż 132
osoby, których rozpiętość wieku była:
Rozpiętość wieku
w latach

19-40

41-60

61-74

75 i więcej

1

2

3

4

5

Ilość osób

19

63

41

8

Regiony administracyjne kraju, z których pochodzą mieszkańcy DPS „Borówek”,
ze wskazaniem ilości osób:
Region

pow. łowicki

woj. łódzkie

Pozostałe regiony Polski

Ilość osób

36

65

30

Wiodące, zdiagnozowane u mieszkańców zaburzenia w ujęciu ilościowym:
Ilość osób

Rodzaj zaburzenia
Choroba psychiczna

86

Upośledzenie umysłowe

43

Zaburzenia emocjonalne

2

60

Stopień niesamodzielności mieszkańców, wyznaczający zakres koniecznego wsparcia
i ilość osób z danym stopniem:
Stopień niesamodzielności

Liczba osób

Minimalny

42

Umiarkowany

55

Znaczny

30

Intensywny

4

Liczbę osób wymagających pomocy w gospodarowaniu własnymi środkami finansowymi
przedstawia poniższa tabela. Aby zaspokoić bieżące potrzeby mieszkańców opiekunowie
organizowali dla nich zakupy, głównie na prośbę zainteresowanych lub zgodnie
z upoważnieniami opiekunów prawnych, bądź jako pełniący funkcję kuratora ustanowionego
przez sąd rodzinny.
Sposób gospodarowania pieniędzmi i liczba przypadków:
Sposób gospodarowania środkami finansowymi

Liczba mieszkańców

Samodzielnie

45

Przy pomocy opiekuna prawnego

40

Przy pomocy kuratora

46

Działalność terapeutyczno - opiekuńcza
Zgodnie ze schematem organizacyjnym DPS pracownicy działu T-O pracowali w stałych,
możliwie wyodrębnionych zespołach terapeutyczno-opiekuńczych:
- zespół zabezpieczenia całodobowego wsparcia, w skład którego wchodzą pielęgniarki,
ratownicy medyczni, opiekunowie i pokojowi;
- pięć zespołów codziennego wsparcia, pracujących z określonymi, w miarę stałymi grupami
mieszkańców, w skład których wchodzą opiekunowie i pokojowi.
Mieszkańcy DPS mieli zapewnione cztery posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek,
kolację. W przygotowywanych posiłkach uwzględniano zalecenia dietetyczne, a osoby
ze wskazaniami lekarskimi otrzymywały piąty posiłek w postaci drugiego śniadania. Posiłki
były spożywane na stołówce. Podawane w dwóch następujących po sobie turach, natomiast
około 25-osobowa grupa mieszkańców posiłki spożywała poza stołówką, w swoich pokojach
lub w ogólnodostępnych aneksach. Produkty żywnościowe oraz napoje, likwidujące napady
uczucia głodu między zasadniczymi posiłkami, były także dostępne dla mieszkańców przez
całą dobę.
Odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do pory roku i indywidualnych
potrzeb, mieszkańcy mieli zapewnione w ilościach określonych przepisami, a w wielu
przypadkach te ilości były znacznie przekroczone.
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Opiekunowie pomagali mieszkańcom między innymi ubrać się, umyć, jeść posiłki, poruszać
się. Wykonywanie zabiegów higienicznych znajdowało się także w obowiązkach opiekunów.
Opiekunowie często musieli radzić sobie w sytuacjach trudnych, choćby z osobami cierpiącymi
na daleko posunięte schorzenia psychiczne.
W ramach poprawy warunków bytowych i warunków pracy w roku 2018, z inicjatywy
działu Terapeutyczno – Opiekuńczego (T-O), we własnym zakresie wykonano:
1. pomalowano dyżurkę pielęgniarek, izolatkę, pokój kierownika działu T-O, łazienkę przy
pokoju 122 i łazienki ogólnodostępne na I p. w bud. B (łazienkę męską oraz damską w części
prysznicowej), usuwając elementy łuszczącej się farby i pomalowano znaczące powierzchnie
sufitów oraz ścian. Usunięto ślady zalania w pokojach mieszkalnych, łazienkach przy pokojach
i w dyżurce opiekunów w bud E;
2. naprawiono i odnowiono uszkodzony sprzęt poprzez wymianę jego uszkodzonych
elementów oraz malując bądź lakierując wersalki, tapczany, krzesła, stoły, szafki, szafy;
3. dokonano wymiany wyeksploatowanego, zniszczonego sprzętu i innych elementów
stanowiących wyposażenie.
Podstawową opiekę medyczną nad mieszkańcami DPS w 2018 roku sprawowali lekarze
z NZOZ Sanitas i NZOZ Famili Med w Bielawach oraz lekarz psychiatra z NZOZ VitaMed
w Łowiczu, którzy w czasie 77 wizyt w DPS przeprowadzili łącznie 685 konsultacji. I tak:
Ilość wizyt w DPS

Ilość konsultacji

lekarz rodzinny

26

44

lekarz psychiatra

51

641

Specjalista

Mieszkańcy DPS skorzystali z konsultacji lekarzy specjalistów, których rodzaj i ilość
konsultacji została przedstawiona w poniższej tabeli:

gastrolog

11

endokrynolog

20

laryngolog

12

7

neurolog

23

urolog

7

diabetolog

22

okulista

chirurg

13

protetyk

ginekolog

14

ortopeda

dermatolog
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onkolog

stomatolog

Rodzaj specjalisty i ilość porad

7

4

4

3

Położenie szpitali i ilość przypadków hospitalizacji mieszkańców Domu przedstawia
tabela:

29

62

1

1

Gryfice

Bełchatów

8

Skierniewice

1

Łagiewniki

Łódź
2

Kutno

1

Gostynin

25

Zgierz

Łowicz

Sochaczew

Położenie szpitala i ilość hospitalizacji

1

1

W 2018 roku zrealizowano zaakceptowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia zlecenia na
zaopatrzenie mieszkańców w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:
Rodzaj środka pomocniczego

Liczba mieszkańców

pieluchomajtki, majtki chłonne

29

soczewki okularowe korekcyjne

4

ręczne wózki inwalidzkie

2

materac przeciwodleżynowy

1

pończochy kikutowe

1

Praca socjalna
Pracownicy socjalni podejmowanymi działaniami objęli zdecydowaną większość spraw
mieszkańców, poczynając od spraw związanych z przyjmowaniem nowych mieszkańców do
DPS, poprzez pomoc przybyłym w adaptacji do nowego środowiska. Załatwiali sprawy
urzędowe, rozwiązywali problemy dnia codziennego, prowadzili korespondencję, utrzymywali
kontakty z rodzinami mieszkańców, integrowali mieszkańców ze środowiskiem zewnętrznym,
wykonywali czynności doprowadzające do skreślenia osób z listy mieszkańców DPS.
Szczególny nacisk kładli na utrzymanie lub odbudowanie przez mieszkańców kontaktów
z rodzinami.
Mieszkańcy DPS przy pomocy pracowników socjalnych tworzyli samorząd mieszkańców,
którego wybieralnym reprezentantem jest Rada Mieszkańców. Rada jest rzecznikiem interesów
Mieszkańców i partnerem Dyrektora DPS w dążeniu do zaspokajania ich potrzeb. Podczas
cyklicznych spotkań Rada Mieszkańców przedstawiała różne propozycje i oczekiwania mające
na celu polepszenie jakości ich życia. Nabyte doświadczenia pokazały, że takie rozmowy mają
ogromne znaczenie w uczeniu umiejętności obiektywnej oceny sytuacji, w budowaniu lepszych
relacji, wyciszania i łagodzenia negatywnych emocji.
W szczególności pracownicy socjalni realizowali zadania:
1. współdziałali w przyjęciu nowych mieszkańców. Przyjęli 9 mieszkańców, w tym 5
na podstawie postanowienia sądu w stosunku do których jest obowiązek badania co 6 miesięcy
zasadności pobytu w placówce;
2. prowadzili pracę w grupie nie mniejszej niż 130 osób, w której było nie mniej niż 41 kobiet
i nie mniej niż 89 mężczyzn. W tej grupie 35 osób było całkowicie ubezwłasnowolnionych
i posiadały sądownie ustanowionych przedstawicieli. Pięć osób było częściowo
ubezwłasnowolnionych. Dla 17 osób pracownicy DPS „Borówek” pełnią funkcję opiekuna
prawnego, a dla 46 osób Sąd wyznaczył kuratora do prowadzenia spraw finansowych
związanych z pobytem w DPS i pomocy w dokonywaniu bieżących zakupów oraz prowadzenia
spraw bieżących;
3. pomagali mieszkańcom w adaptacji do nowego środowiska poprzez udział
w zorganizowanym wyjeździe do Sanktuarium w Niepokalanowie i na piknik w kompleksie
Pałacowo-Parkowym w Kiernozi dla 40 mieszkańców;
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4. sporządzali wnioski o wydanie dowodów osobistych (12 osobom wyrobiono nowe dowody
osobiste z uwagi na przeszły termin ważności dowodów dotychczasowych);
5. przygotowywali dokumentację do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności oraz do Orzecznictwa ZUS celem ustalenia stopnia niepełnosprawności
(w jednym przypadku wystąpiono do sądu o ustanowienie kuratora dla mieszkańca w celu
podpisania i złożenia dokumentów w przedmiocie orzeczenia jego niepełnosprawności,
natomiast 6 osobom skompletowano dokumenty do wydania orzeczenia o ich stopniu
niepełnosprawności);
6. przeprowadzali wywiady środowiskowe związane ze zmianą dochodów mieszkańców,
zmianą odpłatności za pobyt w DPS, lub aktualizacją wywiadów dotyczącą osób
otrzymujących zasiłki stałe. Przygotowali w formie pisemnej 158 wywiadów, które zostały
przekazane do właściwych ośrodków pomocy społecznej lub urzędów;
7. współpracowali z sądowymi kuratorami zawodowymi, sądem rodzinnym, prokuraturą
(w 2 przypadkach wnioskowano do sądu o uzyskanie zgody na wykonanie czynności
medycznych bez zgody chorego; następnie w 2 przypadkach zawiadomiono prokuraturę
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez mieszkańca; 1 osoba wróciła do środowiska);
8. nawiązywali oraz utrzymywali kontakty z rodzinami mieszkańców (wypłacono w ramach
spadku zdeponowane środki finansowe po 3 zmarłych mieszkańcach);
9. zapewniali warunki do funkcjonowania samorządności wśród mieszkańców DPS, oraz
warunki do sprawnego załatwiania skarg i wniosków;
10. organizowali pochówki zmarłych mieszkańców nie posiadających bliskiej rodziny (7 osób
zmarło);
11. prowadzili sprawy mieszkańców, w tym ich akta osobowe, sprawy dotyczące rent,
zasiłków, emerytur (2 osobom skompletowano dokumenty i uzyskały one prawo do renty
rodzinnej);
12. monitorowali realizację odpłatności za pobyt w DPS;
13. współpracowali z pozostałym personelem Domu w zakresie doboru metod i jednolitej
polityki postępowania z mieszkańcami (personel opiekuńczy, medyczny i terapeutyczny);
14. udzielali porad i pomocy opiekunom, kuratorom w zakresie ich pracy z mieszkańcami.

4. Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Informacja z działalności ZOZ w Łowiczu
1. ZOZ w Łowiczu w 2018 roku prowadził w sposób ciągły i na bieżąco przetargi w zakresie
dostaw, usług i zakupów;
2. ZOZ w Łowiczu realizował konkursy na podwykonawstwo medyczne;
3. ZOZ w Łowiczu świadczył usługi medyczne w zakresie medycyny pracy.
4. ZOZ w Łowiczu realizował zawarte umowy:
- z Ministerstwem Zdrowia na szkolenia specjalizacyjne lekarzy w trybie rezydentury;
- z Urzędem Marszałkowskim o realizację stażu podyplomowego lekarzy;
- z Powiatowym Urzędem Pracy na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego
pracowników i pracodawców.
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5. ZOZ w Łowiczu występował z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy o zawarcie umowy
o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych.
6. Od maja 2018 r. ZOZ w Łowiczu zrezygnował z usług sprzątania przez podwykonawcę
i realizuje ten zakres prac z udziałem własnego personelu.
7. Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych utworzony został system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali. Od 1 października 2017 r. ZOZ
w Łowiczu zakwalifikował się do 1 poziomu zabezpieczenia szpitalnego tzw. ”sieci szpitali”.
Podstawą finansowania szpitali w sieci jest ryczałt, którego wysokość wylicza się na podstawie
liczby i struktury sprawozdanych w poprzednim okresie świadczeń. W 2018 r. funkcjonowania
sieci brane były pod uwagę świadczenia wykonane przez szpital w IV kwartale 2017 roku.
Ryczałt był wyliczony według wzoru określonego w rozporządzeniu. Z powodu nie wykonania
Planu z tytułu świadczeń medycznych, ryczałt został zmniejszony o kwotę około 600 tysięcy
złotych.
8. ZOZ w Łowiczu uczestniczył w pracach Zrzeszenia Szpitali Miejskich i Powiatowych
Województwa Łódzkiego.
Szczegółowa informacja finansowa i na temat funkcjonowania Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu w 2018 roku
Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych z NFZ na 2018 r.
wykonano w 96,10% w stosunku do planu na 2018 r. Ogółem zaplanowano 29.050.000,00 zł
przychodów. W Planie finansowym zaplanowano wzrost przychodów z NFZ 3%. Faktycznie
wzrost ten nie wystąpił. Wyfakturowano łącznie przychodów na kwotę 27.915.904,43 zł.
Inne przychody medyczne, jak diagnostyka laboratoryjna, obrazowa oraz leczenie
ambulatoryjne, specjalistyczne i badanie uczniów wykonano w wysokości 1.099.604,72 zł,
co stanowiło 96,46% planu, w wysokości 1.140.000,00 zł.
Inne przychody niemedyczne stanowiły kwotę 242.733,02 zł i były niższe
od zaplanowanych o kwotę 11.266,98 zł, co stanowiło 95,56% planu.
Zmiana stanu produktów w 2018 roku wystąpiła w kwocie „-” 102.981,72 zł.
Pozostałe przychody operacyjne wynosiły 516.484,55 zł.
Pozostałe przychody finansowe wyniosły 3.356,45 zł i były niższe od zaplanowanych
o kwotę 66.643,55 zł.
Plan kosztów działalności operacyjnej w wysokości 31.010.619,00 zł został wykonany
w kwocie 32.729.721,51 zł, co stanowi 105,54% planu.
Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 108.590,96 zł i stanowiły 144,79% kosztów ujętych
w planie na 2018 r., natomiast koszty finansowe wyniosły 34.717,76 zł.
W wyniku realizacji działalności, na podstawie Planu na 2018 rok, osiągnięto ujemny wynik
finansowy w wysokości - 3.201.911,92 zł. Wysokość straty netto przekracza koszty amortyzacji
o kwotę 2.317.115,48zł. Amortyzacja wynosi 884.796,44 zł.
W 2018 r. w ZOZ w Łowiczu przeprowadzono 9 kontroli zewnętrznych, w tym:
1. przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi
1 kontrola w dniu 22.01.2018 r. - nie stwierdzono nieprawidłowości;
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2. przez Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi w dniu 02 lutego 2018 r. Zakres
przedmiotowy kontroli dotyczył zabezpieczenia przeciwepidemicznego, czystości bieżącej,
stanu sanitarno- technicznego pomieszczeń, z zakresu higieny komunalnej – postępowanie
z odpadami, postępowanie z bielizną oraz przestrzeganie zakazu palenia tytoniu. W wyniku
kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości;
3. przez WSSE w Łodzi – kontrola sanitarna z zakresu epidemiologii i higieny komunalnej
w dniu 22.03.2018 r. - wydano zalecenie pokontrolne, które zostało wykonane;
4. przez NFZ Delegatura w Skierniewicach – kontrola realizacji umowy w rodzaju fizjoterapia
ambulatoryjna w dniach od 09.04 do 07.05.2018 r. - wydano zalecenie pokontrolne, które
zostało wykonane;
5. przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – kontrola w zakresie zgodności postępowania
medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej
z przepisami MZ z dnia 20.09.2012 r. oraz realizacji warunków wykonywania działalności
leczniczej z zapisami w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
w dniach od 16.05 do 8.06.2018 r. -nie stwierdzono nieprawidłowości;
6. przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii – kontrola oddziału pediatrycznego
w dniu 24.05.2018 r. - nie stwierdzono nieprawidłowości;
7. przez Państwową Inspekcję Pracy Oddział w Skierniewicach – sprawdzenie realizacji
uprzednich decyzji i wystąpień oraz wniosków i zaleceń w dniu 28.05.2018 r. - nie stwierdzono
nieprawidłowości;
8. przez Łódzki Państwowy Inspektorat Sanitarny w Łodzi – kontrola sanitarna z zakresu
epidemiologii, higieny komunalnej, higieny pracy w dniach od 5 do 7.06.2018 r. -wydano
zalecenie pokontrolne, które zostało wykonane;
9. przez Łódzki Państwowy Inspektorat Sanitarny w Łodzi – kontrola sanitarna kuchenek
oddziałowych w dniu 7.11.2018 r. - nie stwierdzono nieprawidłowości.
W ZOZ w Łowiczu w 2018 r. przeprowadzono również następujące kontrole wewnętrzne,
zgodnie z Planem kontroli wewnętrznej na 2018 r. w zakresie:
1. urlopów wypoczynkowych –wykorzystanie urlopów zaległych oraz bieżących w odniesieniu
do Planu urlopów na 2017 r. w sierpniu 2018 r. – sprawdzenie wykonania zaleceń po kontroli
problemowej przeprowadzonej w dniach 6-8.12 2017 r.;
2. analizy skarg pacjentów zgłoszonych w 2017 r. w kontekście przestrzegania Kodeksu Etyki
Pracownika Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu - ustalenie obszarów nieprzestrzegania
Kodeksu Etyki Pracownika Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w lutym 2018 r.- wydano
zalecenia pokontrolne, które są w toku realizacji;
3. przestrzegania praw pacjenta w zakresie przechowywania rzeczy wartościowych
w depozycie - wykrycie nieprawidłowości w zakresie przestrzegania prawa pacjenta w zakresie
przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie w listopadzie 2018 r. - wydano zalecenia
pokontrolne, które są w toku realizacji;
4. kontroli wszystkich kas fiskalnych w zakresie rejestrowania przychodów w kasie fiskalnej,
gotówki znajdującej się w kasetce oraz terminowości wpłat do kasy głównej ZOZ w okresie
jednego dnia (dnia kontroli) od godz. 8:00 do 14:00 - wykrycie nieprawidłowości w zakresie
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poprawności rejestrowania przychodów i rozliczania gotówki. Kontrole przeprowadzane były
w ciągu całego roku - nie stwierdzono nieprawidłowości.
Darowizny, dotacje, dofinansowania dla ZOZ w Łowiczu w 2018 roku
1. zakupiono i przekazano 2 łóżka porodowe dla potrzeb Oddziału położniczo ginekologicznego - zakup ze środków Urzędu Miasta Łowicz za kwotę 100 271,52 zł;
2. zakupiono i przekazano 13 szt. narzędzi: kleszczyki, nożyczki dla potrzeb Oddziału
położniczo –ginekologicznego - zakup ze środków Urząd Gminy Łowicz za kwotę
19.998,32 zł;
3. zakupiono i przekazano 1 zestaw próżniowy maszynowy dla potrzeb Oddziału
chirurgicznego - zakup ze środków Urząd Gminy Łowicz za kwotę 1.512,00 zł;
4. zakupiono i przekazano przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Warszawie komputer
do urządzenia do badania słuchu i urządzenie do badania słuchu OTOREAD dla Oddziału
neonatologicznego za kwotę 13 770,00 zł;
5. zakupiono i przekazano 16 łóżek szpitalnych z wyposażeniem i 19 szafek przyłóżkowych
dla potrzeb Oddziału położniczo -ginekologicznego - zakup ze środków Urząd Gminy Łowicz
za kwotę 76.128,12 zł.

Zakup sprzętu i aparatury medycznej, licencji oraz pozostałego wyposażenia
ze środków własnych.
Wykaz nowej aparatury i sprzętu medycznego zakupionego przez Zespół Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu:

L.p.

Nazwa
sprzętu
aparatury medycznej

lub

Wartość
Ilość

Przeznaczenie

Forma nabycia
[zł]

1

Łóżko rehabilitacyjne Luna
Basic 2

1 szt.

Oddział fizjoterapii
i rehabilitacji

2.190,00

zakup ze środków
własnych

2

Szafka przyłóżkowa

1szt.

Oddział fizjoterapii
i rehabilitacji

588,00

zakup ze środków
własnych

3

Ciśnieniomierz
automatyczny

1 szt

Oddział fizjoterapii
i rehabilitacji

135,00

zakup ze środków
własnych

4

Ciśnieniomierz naramienny

1 szt

Oddział fizjoterapii
i rehabilitacji

196,00

zakup ze środków
własnych

5

Ssak elektryczny Vario
18AC z wyposażeniem

1 szt

O/Chirurgiczny

3.868,02

zakup ze środków
własnych
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6

Ssak RS z poj. +zbiornik
1,5l

2 szt.

7

Termometr elektroniczny

1 szt.

8

Ciśnieniomierz zegarowy

1szt

9

Stanowisko do pielęgnacji
niemowląt

10

O/Poł-Gin

2.140,99

O/Wewnętrzny

zakup ze środków
własnych

150,00

zakup ze środków
własnych

O/Wewnętrzny

65,00

zakup ze środków
własnych

1 szt

O/Poł-Gin

14.731,20

zakup ze środków
własnych

Dygestorium

1 szt

Pr.Histop-Cytolog.

22.175,67

zakup ze środków
własnych

11

Zmywarka specjalistyczna

1 szt

O/Poł-Gin

4.827,44

zakup ze środków
własnych

12

Resuscytator

1 szt

O/Wewnętrzny

206,22

zakup ze środków
własnych

13

Inhalatory

2 szt

O/Wewnętrzny

560,00

zakup ze środków
własnych

14

Szyna
do
kon.dolnej

ćwiczeń

1 szt

Oddział fizjoterapii
i rehabilitacji

13.068,00

zakup ze środków
własnych

15

Aparat
do
ciśnienia

mierzenia

1 szt

O/Chirurgiczny

125,00

zakup ze środków
własnych

16

Butla TR 26

1 szt

Oddział fizjoterapii
i rehabilitacji

2.700,00

zakup ze środków
własnych

17

Resuscytator

1szt

OIT

299,16

zakup ze środków
własnych

18

Dozowniki do tlenu

10 szt

O/wewnętrzny

3.250,80

zakup ze środków
własnych

19

Desytometr

1 szt

laboratorium

2.029,50

zakup ze środków
własnych

20

Komora laminarna BIO 130

1 szt.

apteka

25.393,35

zakup ze środków
własnych

Łączna wartość aparatury i sprzętu medycznego

98 699,35 zł
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Wykaz sprzętu i wyposażenia pozostałego zakupionego przez Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu ze środków własnych:
L.p.

Nazwa grupy

Nazwa sprzętu

Wartość

1.

Meble

Szafy, biurka, krzesła, fotele, taborety, ławki, meblościanki itp.

26.746,22 zł

2.

Informatyczne

Serwery, drukarki, kalkulatory, monitory, czytniki, komputery,
urządzenia wielofunkcyjne, usp, niszczarki, drukarki, programy
antywirusowe itp.

42 083,41 zł

3.

Gospodarczotechniczne

Automat szorujący, zmywarka, wentylatory, telefony, suszarka,
pralki, lodówki, chłodziarki, odkurzacze, zmiękczacze wody, wózki
do sprzątania itp.

54.447,45 zł

Łączna wartość 187.319,96 zł

Wykonane prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii:
1. wykonano remont następujących pomieszczeń : pokój informatyków oraz pomieszczeń dla
potrzeb PRM, polegających na malowaniu i wymianie wykładziny podłogowej;
2. wykonano prace instalacyjne związane z awarią wodno -kanalizacyjną i c.o.
w pomieszczeniu piwnicy budynku głównego;
3. wykonano udrożnienie przewodów kominowych;
4. wykonano instalację sieci telekomunikacyjnej Oddziału położniczo –ginekologicznego;
5. wykonano montaż instalacji wyciągowej z pomieszczenia Pracowni histopatoligicznocytologicznej;
6. wykonano instalację gazów medycznych - montaż dodatkowych punktów poboru gazów
medycznych;
7. wykonano prace naprawcze w związku z awarią - przecieki w instalacji Izba Przyjęć, blok
operacyjny;
8. wykonano prace naprawcze w związku z awarią – przecieki w instalacji kanalizacji;
9. wykonano naprawę posadzki PCV w bloku porodowym;
10. wykonano prace remontowe w stacji trafo-awaria kabla zasilającego;
11. wykonano położenie kabla rezerwowego w celu zapewnienia zasilania na czas usuwania
awarii;
12. wykonano roboty remontowe rurociągu p. poż. - przecieki w instalacji;
13. wykonano roboty instalacyjne spowodowane awarią - wymiana pompy i wymiennika
w kotłowni;
14. wykonano instalację niskonapięciową w Oddziale położniczo-ginekologicznym;
15. wykonano prace remontowe w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej- zalecenie pokontrolne
NFZ;
16. wykonano prace remontowe w świetlicy zgodnie z zaleceniami komisji ds. bhp.
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Realizacja opracowań projektowych
Opracowano wniosek o dofinansowanie i studium wykonalności do projektu
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Informatyka w medycynie
i zarządzaniu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu”.
Rada Społeczna ZOZ w Łowiczu
Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
rada społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz
doradczym kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.
Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu została powołana Uchwałą
Nr X/62/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 2015 r. zmienioną Uchwałą
Nr IV/33/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2019 r. oraz Uchwałą
Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 kwietnia 2019 r.
Powyższa Rada Społeczna działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej, Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz Regulaminu
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Zgodnie z § 12 Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu składa się z 13 członków,
tj. przewodniczącego, którym jest Starosta Łowicki lub osoba przez niego wyznaczona,
przedstawiciela Wojewody Łódzkiego oraz 11 osób powołanych przez Radę Powiatu
Łowickiego. Jej kadencja trwa 4 lata.
Rada Społeczna ZOZ w Łowiczu w 2018 roku zaopiniowała pozytywnie, między innymi
następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr I/1/2018 RS ZOZ w Łowiczu z dnia 03.01.2018 r. w sprawie zaopiniowania
zmian w Planie finansowym, w tym w Planie inwestycyjnym ZOZ w Łowiczu na 2017 r.;
2. Uchwałę Nr I/2/2018 RS ZOZ w Łowiczu z dnia 03.01.2018 r. w sprawie zaopiniowania
Planu finansowego, w tym Planu inwestycyjnego ZOZ w Łowiczu na 2018 r.;
3. Uchwałę Nr I/3/2018 RS ZOZ w Łowiczu z dnia 03.01.2018 r. w sprawie opinii dotyczącej
zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego przez ZOZ w Łowiczu;
4. Uchwałę Nr II/4/2018 RS ZOZ w Łowiczu z dnia 12.09.2018 r. w sprawie zaopiniowania
zmian w Regulaminie Organizacyjnym ZOZ w Łowiczu;
5. Uchwałę Nr II/5/2018 RS ZOZ w Łowiczu z dnia 12.09.2018 r. w sprawie ograniczenia
działalności ZOZ w Łowiczu;
6. Uchwałę Nr II/6/2018 RS ZOZ w Łowiczu z dnia 12.09.2018 r. w sprawie zaopiniowania
rocznego sprawozdania z Planu finansowego, w tym Planu inwestycyjnego ZOZ w Łowiczu za
2017 rok;
7. Uchwałę Nr II/7/2018 RS ZOZ w Łowiczu z dnia 12.09.2018 r. w sprawie zaopiniowania
rocznego sprawozdania finansowego ZOZ w Łowiczu za 2017 r.;
8. Uchwałę Nr II/8/2018 RS ZOZ w Łowiczu z dnia 12.09.2018 r. w sprawie opinii dotyczącej
zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego przez ZOZ w Łowiczu.
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5. Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną Powiatu Łowickiego wchodzącą
w skład powiatowej administracji zespolonej Powiatu Łowickiego, funkcjonującą w formie
jednostki budżetowej. Siedzibą PUP w Łowiczu jest miasto Łowicz, ul. Stanisławskiego 28.
Zakres właściwości terytorialnej PUP w Łowiczu obejmuje obszar Powiatu Łowickiego.
Przy realizacji zadań PUP w Łowiczu współdziała i współpracuje ze Starostwem
Powiatowym i jego jednostkami organizacyjnymi, z innymi urzędami pracy, organami
administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego, MPiPS, PRZ, ZUS,
KRUS, PFRON oraz innymi podmiotami zajmującymi się problematyką promocji zatrudnienia
i aktywizacją lokalnego rynku pracy oraz rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych.
Na koniec grudnia 2018 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Łowiczu wynosiła 1818. W porównaniu do końca roku 2017 nastąpił spadek
o 127 osób.
Stopa bezrobocia w Powiecie Łowickim na koniec 2018r. wynosiła 5,5% (przy 6,1%
w województwie łódzkim oraz 5,8% w kraju).
Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Urzędzie zarejestrowanych było 251 osób bezrobotnych
z prawem do zasiłku. W porównaniu do 31 grudnia 2017 r. nastąpił spadek o 5 osób w grupie
pobierających zasiłek. Udział osób bezrobotnych z prawem do zasiłku stanowi 13,81%
w ogólnej liczbie bezrobotnych.
Na koniec 2018 roku w PUP w Łowiczu zarejestrowane były 864 kobiety. Liczba ta
w stosunku do roku 2017 zmniejszyła się o 74 osoby. Tylko 141 kobiet posiadało prawo do
zasiłku. Udział bezrobotnych kobiet z prawem do zasiłku wynosił 16,32% w ogólnej liczbie
bezrobotnych kobiet. Na koniec 2018 r. w urzędzie zarejestrowanych było 125 osób
niepełnosprawnych, w tym 49 kobiet.
Na wsi mieszka ok. 40% ludności Polski, natomiast wśród bezrobotnych mieszkańcy wsi
stanowią ok. 45%. W Powiecie Łowickim mieszkańcy wsi stanowią ok. 60% ludności, a wśród
bezrobotnych na koniec 2018 r. stanowili 54,62%. W porównaniu do końca 2017 roku udział
osób zamieszkujących tereny wiejskie wśród osób bezrobotnych zmniejszył się o 0,2%.
Bezrobocie w Powiecie Łowickim na koniec roku 2018 zmalało o 127 osób w stosunku
do grudnia 2017 r. Zmalała też stopa bezrobocia: na poziomie powiatu o 0,3%, w województwie
o 0,7 %, natomiast w kraju o 0,8%.
Największy napływ osób bezrobotnych w 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Łowiczu odnotowano w miesiącach: styczeń, sierpień i grudzień. Najwyższy odpływ osób
bezrobotnych odnotowano w miesiącach: marzec, kwiecień i wrzesień.
Rozpatrując bezrobotnych według kryterium wieku zauważono, że największą grupę
stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (26,7% wszystkich bezrobotnych) oraz w wieku 35-44
lata (20,8% ogółu bezrobotnych). Wśród bezrobotnych dominowały osoby młode w wieku
od 18 lat do 34 roku życia i stanowiły one 39,0% ogółu bezrobotnych.
Analiza struktury osób bezrobotnych według wieku w porównaniu do 2017 roku
wskazywała, że największy procentowy wzrost w strukturze bezrobotnych nastąpił w grupie
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wiekowej 35-44 lata – wzrost z o 0,6%. Natomiast zmniejszył się udział osób bezrobotnych
w grupie wiekowej 25-34 lata – spadek o 1,0%.
W powiecie łowickim w strukturze bezrobotnych dominowały osoby z wykształceniem
zasadniczym zawodowym i stanowiły 29,5% ogółu zarejestrowanych. Osoby z wykształceniem
gimnazjalnym i poniżej stanowiły 25,7% wszystkich bezrobotnych. Bezrobotnych
z wykształceniem zasadniczym zawodowym i niższym było 1004 osoby, co stanowiło 55,2%
wszystkich zarejestrowanych.
W 2018 r. odnotowano w porównaniu do 2017 r. procentowy wzrost udziału bezrobotnych
z wykształceniem zasadniczym zawodowym (o 1,0%) oraz średnim ogólnokształcącym
(o 0,2%). Zmniejszył się procentowy udział osób bezrobotnych z wykształceniem
gimnazjalnym i poniżej (o 0,6%) oraz wyższym (o 0,5%).
Dominującą kategorią osób bezrobotnych według stażu pracy w Powiecie Łowickim
na koniec 2018 r. były osoby z małym stażem pracy: do jednego roku i do pięciu lat oraz osoby
ze stażem od 10 do 20 lat. Osoby bezrobotne bez stażu pracy oraz z małym stażem do roku i do
5 lat stanowiły ponad połowę wszystkich bezrobotnych ( 985 osób) – 54,2%. Na koniec grudnia
2018 roku odnotowano największy procentowy wzrost w porównaniu do 2017 roku w grupie
bezrobotnych ze stażem pracy od 5 do 10 lat - o 2,2%, w grupie do jednego roku – o 1,1%.
Analizując okres pozostawania bez pracy osób bezrobotnych zauważono, że najwięcej
spośród nich – 29,9% pozostaje w ewidencji powyżej 24 miesięcy. Druga najliczniejsza grupa
to pozostający bez pracy od 6 do 12 miesięcy – 17,1%, a pozostający bez pracy od 1 do 3
miesięcy to 15,8% ogółu zarejestrowanych. Na koniec grudnia 2018 r. w porównaniu
do grudnia 2017 r. nastąpił procentowy wzrost udziału osób bezrobotnych pozostających bez
zatrudnienia od 6 do 12 miesięcy – o 5,2% w strukturze bezrobotnych oraz wzrost o 1,7%
w grupie osób pozostających bez pracy do 1 miesiąca. W 2018r. o 2,5% spadał udział osób
bezrobotnych pozostających bez pracy od 1 do 3 miesięcy oraz osób pozostających bez pracy
od 12 do 24 miesięcy – o 2,6% w porównaniu do 2017 r.
W porównaniu do końca 2017 r. na dzień 31 grudnia 2018 r. nastąpił wzrost procentowy
o 1,3% osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, osób bez kwalifikacji zawodowych o 0,6%,
osób bez wykształcenia średniego o 0,3%. Spadek procentowy nastąpił wśród zarejestrowanych
w grupie bezrobotnych do 30 roku życia o 0,8% (o 47 osób) oraz w grupie bezrobotnych bez
doświadczenia zawodowego o 0,5%. Prawie jedna trzecia zarejestrowanych osób bezrobotnych
(32,6%) była powyżej 50- tego roku życia, a 35,2% osób nie posiadała żadnych kwalifikacji.
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu w 2018 r. dysponował 2153 ofertami pracy (w tym: 445
to subsydiowane oferty pracy, a 1708 to oferty pracy niesubsydiowanej). Pośrednicy pracy
w ramach realizacji ofert pracy, w szczególności w zakresie doboru odpowiednich kandydatów
wydali 1313 skierowań do pracy, w tym 454 na oferty pracy niesubsydiowanej, a 859 na oferty
pracy subsydiowanej. Ponadto w zakresie nawiązywania i utrzymywania współpracy
z pracodawcami zrealizowano 9 giełd pracy. Poprzez organizację giełd pracy dla
zainteresowanych pracodawców realizowano też aktywizację osób długotrwale bezrobotnych.
Na giełdy wezwano ogółem 329 osób. Na spotkaniach obecnych było 199 osób. Zatrudnienie
z tej grupy podjęło około 28 % osób obecnych na giełdach.
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Od 2012 roku z roku na rok w kraju zwiększa się liczba ofert pracy będących w dyspozycji
urzędów pracy, a tym samym przy spadku liczby bezrobotnych zmniejsza się liczba
bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy z 24 osób w 2012 r. do 8 osób w 2016 r.
i 5 osób w 2018 r. W PUP w Łowiczu liczba wolnych miejsc pracy w 2018 roku zmalała
w porównaniu do 2017 roku o 952 oferty. Na jedno wolne miejsce pracy w 2018 r. w tutejszym
Urzędzie przypadało 10 osób bezrobotnych.
W 2018 r. najwięcej ofert pracy zgłoszono w następujących zawodach:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nazwa zawodu

Kod zawodu

pakowacz ręczny
pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym
szwaczka maszynowa
pomocniczy robotnik torowy
technik prac biurowych
robotnik magazynowy
sprzedawca
pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle
ślusarz
lakiernik samochodowy
sortowacz surowców wtórnych
robotnik gospodarczy
operator maszyn przemysłu spożywczego
kasjer handlowy
pozostali funkcjonariusze służby więziennej
Pozostali magazynierzy i pokrewni
kasjer w zakładzie pracy
pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
operator maszyn dziewiarskich
monter nawierzchni kolejowych

932101
932911
815301
931207
411004
933304
522301
932990
722204
713203
961201
515303
816003
523002
335690
432190
523003
941101
815201
711603

Oferty pracy
zgłoszone
w 2018 roku
448
163
148
72
71
60
51
50
50
40
30
30
25
23
20
20
20
20
15
15

Najczęściej zgłaszane oferty w 2018 r. to oferty nie wymagające wysokich kwalifikacji
zawodowych. W strukturze osób bezrobotnych w 2018r. najwięcej zarejestrowanych
odnotowano w kategorii „bez zawodu”, tj. 17,8% ogółu bezrobotnych. W stosunku do 2017 r.
bezrobocie w tej grupie zmniejszyło się o 0,5%. Liczną grupę stanowią osoby w zawodzie
„sprzedawcy”, osoby posiadające zawód „technik ekonomista”, kucharz, dziewiarz.
Duży procent zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby posiadające kwalifikacje
zawodowe, lecz nie znajdujące zatrudnienia z powodu braku doświadczenia zawodowego,
aktualnej wiedzy w danej branży, przedawnienia uprawnień do wykonania zawodu lub
posiadania przeciwwskazań do pracy.
Należy podkreślić, iż w ostatnim czasie na terenie powiatu łowickiego nie było zwolnień
grupowych w zakładach pracy.
Urząd pracy, o ile nie dysponuje ofertą odpowiedniej pracy, może pomóc lepiej dostosować
kompetencje klienta do potrzeb pracodawców, oferując usługi szkoleniowe, między innymi:
skierowanie na szkolenie w formie kursowej, finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania
licencji, finansowanie studiów podyplomowych. W 2018 r. w PUP w Łowiczu zwiększono
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szansę na znalezienie pracy 40 osobom bezrobotnym poprzez skierowanie ich na szkolenia
zawodowe indywidualne. Czterdzieści osób, które zakończyły szkolenie w 2018 r., wszystkie
podjęły zatrudnienie. Trzy osoby otrzymały dofinasowanie studiów podyplomowych. Jedna
z nich podjęła zatrudnienie.
Zadania z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej były realizowane w PUP w Łowiczu
przez trzech doradców zawodowych do końca sierpnia 2018 r., a od września 2018 r. przez
dwóch doradców zawodowych.
Odbiorcami usług świadczonych przez doradców zawodowych były:
1. osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy;
2. osoby poszukujące pracy;
3. pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem pracowników o określonych predyspozycjach
psychofizycznych, czy oczekujących pomocy w selekcji zawodowej kandydatów do pracy;
4. młodzież ucząca się.
Porady udzielane przez doradców zawodowych dotyczyły następujących tematów:
1. pomocy w osiągnięciu odpowiedniego poziomu dostosowania zawodowego z punktu
widzenia społeczno-ekonomicznego;
2. zachęcenia klienta do podejmowania własnych decyzji dot. celów zawodowych
i podejmowania kroków niezbędnych do ich realizacji;
3. pomocy klientom w uzyskiwaniu odpowiedniego wglądu we własne zainteresowania
i możliwości;
4. wyboru kierunku lub rodzaju szkolenia;
5. metod poszukiwania pracy;
6. zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych;
7. rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;
8. rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej;
9. określenia predyspozycji i preferencji zawodowych do udziału w szkoleniu zawodowym,
stażu zawodowym, pracach interwencyjnych, robotach publicznych oraz rozpoczęcia własnej
działalności gospodarczej.
W ramach poradnictwa grupowego doradcy przeprowadzili zajęcia:
1. „Poznaj swoje zainteresowania zawodowe- KZZ” – 9 grup –71 uczestników;
2. „Powrót na rynek pracy”- 7 grup – 65 uczestników;
3. „Własna firma- szansa na sukces” – 6 grup – 61 uczestników;
4. „Własna firma szansą na sukces” – 2 grupy – 10 uczestników;
5. ,,Czas na zmiany” – 23 grupy- 253 uczestników.
W procesie poradnictwa zawodowego wykorzystywane są testy oraz kwestionariusze
do badania zainteresowań i uzdolnień ogólnych. Analiza własnych preferencji, zainteresowań,
a także predyspozycji zawodowych, stworzyła klientom możliwość dokonywania racjonalnych
wyborów zawodowych i przygotowania realistycznych projektów dotyczących rozwoju kariery
zawodowej.
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Doradcy zawodowi w PUP w Łowiczu stosują przy udzielaniu porady indywidualnej
Kwestionariusz
Zainteresowań
Zawodowych
oraz
Kwestionariusz
Uzdolnień
Przedsiębiorczych.
Zakres tematyczny indywidualnej informacji zawodowej dotyczył m.in.:
1. warunków korzystania z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu;
2. możliwości szkolenia, kierunków i zasad udziału w szkoleniach;
3. pomocy w redagowaniu dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o pracę: CV, list
motywacyjny, podanie o pracę, kwestionariusz osobowy;
4. możliwości podwyższania kwalifikacji zawodowych;
5. ofert szkoleniowych;
6. charakterystyki lokalnego rynku pracy i europejskiego rynku pracy;
7. zakładania własnej firmy;
8. informacji z zakresu prawa pracy;
9. projektów EFS realizowanych przez urząd pracy;
10. projektów EFS realizowanych przez inne instytucje;
11. wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy;
12. przygotowania do rozmowy z pracodawcą;
13. agencji pośrednictwa pracy w kraju i za granicą.
W ramach grupowej informacji zawodowej przeprowadzono spotkania z osobami
bezrobotnymi i poszukującymi pracy pt.;
1. „Usługi i instrumenty rynku pracy” – 24 grupy – 177 uczestników;
2. „Rozmowa kwalifikacyjna- twoja przepustka do kariery” – 1 grupa – 11 uczestników;
3. „Wzloty i upadki, czyli jak radzić sobie w sytuacji długotrwałego pozostawania bez pracy”
– 2 grupy - 25 uczestników;
3. „Metody poszukiwania pracy” – 5 grup -45 uczestników;
4. „Dokumenty aplikacyjne- pierwszy etap rekrutacji” – 4 grupy – 26 uczestników;
5. „Nabór do służby w Policji”- 1 grupa – 11 uczestników;
6. „ Spotkanie informacyjne dotyczące naboru do służby w Policji” – 1 grupa –
10 uczestników;
7. „ Przedsiębiorczość- sposób na sukces” – 1 grupa – 4 uczestników.
Grupowa informacja zawodowa- Młodzież ucząca się.
1. „Usługi i instrumenty rynku pracy” – 6 grup - 122 uczestników;
2. „Jak mogę zaplanować swoją przyszłość” – 3 grupy - 65 uczestników;
3. „Planowanie kariery zawodowej” – 2 grupy - 31 uczestników.
W realizacji swoich zadań doradcy zawodowi współpracowali z partnerami zewnętrznymi,
bez których nie byłaby możliwa realizacja niektórych przedsięwzięć. Współpraca polegała
zarówno na świadczeniu usług klientom danej instytucji, jak i podejmowaniu wspólnych
przedsięwzięć dla dobra klientów urzędu.
Podejmowano współpracę z:
1. Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łowiczu;
Centrami Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Skierniewicach i w Łodzi;
Ochotniczym Hufcem Pracy;
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Łowiczu;
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łowiczu;
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu;
Instytucjami Szkoleniowymi;
Szkolnymi Ośrodkami Karier;
Szkołami Ponadgimnazjalnymi Powiatu Łowickiego;
Uczelniami wyższymi i policealnymi;
Biblioteką Pedagogiczną w Łowiczu.

Od 01.01.2018 r. znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
wprowadziła nowe rozwiązanie umożliwiające zatrudnienie w Polsce cudzoziemców. Podmiot
powierzający wykonywanie pracy może zatrudnić cudzoziemców: obywateli Republiki
Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub
Ukrainy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcowi.
W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. w PUP złożono 1360 wniosków o wydanie
zezwolenia na pracę dla cudzoziemców i tak: 16 wniosków dotyczyło obywateli Białorusi,
pozostałe, czyli 1344 wnioski obywateli Ukrainy. Najczęściej wnioski o wydanie zezwolenia
na pracę dotyczyły pracy w rolnictwie. W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. w PUP
zarejestrowano 2579 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom.
W porównaniu do 2017 r. zmniejszyła się liczba wydanych oświadczeń o 5191. Zgłaszano
głównie oświadczenia dotyczące obywateli: Ukraina – 2539, Białoruś - 27, Mołdawia - 3, Rosja
– 3, Gruzja – 7. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło pracy w branży spożywczej, w ty m.in.: Firma
Bracia Urbanek – 559 oraz Firma Partners – 512. Z firm związanych
z pracami na
kolei zarejestrowano 492 oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcom.
W 2018 roku wydano 482 opinie starosty dla 62 podmiotów gospodarczych w branżach:
1. przemysł przetwórczy (przy produkcji) - 85 stanowisk;
2. lakiernicy samochodowi - 40 stanowisk;
3. pracownicy torowi – 30 stanowisk;
4. szwaczki – 30 stanowisk;
5. magazynierzy – 10 stanowisk;
6. współpracownicy sezonowi do konfekcjonowania produktów – 400 stanowisk.
W 2018 r. PUP w Łowiczu wydał również negatywne informacje starosty dla sześciu
podmiotów gospodarczych ze względu na figurujących w ewidencji tutejszego Urzędu polskich
obywateli spełniających wymagania pracodawców.
W 2018 roku zrefundowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych koszty wyposażenia dwóch stanowisk pracy osób niepełnosprawnych
i zawarto dwie umowy, a wartość zrefundowanych stanowisk wyniosła 95.000,00 złotych.
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Ponadto jedna osoba niepełnosprawna otrzymała jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej w wysokości 35.000,00 złotych.
W 2018 r. zrefundowano koszty wynagrodzenia jednego repatrianta w kwocie
15.400,00 złotych.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instrument rynku pracy adresowany zarówno
do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia
ustawicznego. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby
pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się
gospodarki. O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszystkie
podmioty definiowane jako pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. każda jednostka organizacyjna, chociażby nie
posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego
pracownika.
Limit środków na działania przewidziane w KFS w 2018 r. wyniósł 187.994,00 zł.
Wydatkowano - 175.881,80 zł.
W 2018 roku zawarto 12 umów, m.in. w zakresie wsparcia zawodowego kształcenia
ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa
oraz opieka społeczna.

6. Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu
Wszelkie działania na drogach powiatowych realizowane są przez powołaną odrębną
jednostkę organizacyjną Powiatu Łowickiego – Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu
w Łowiczu.
Powiat Łowicki posiada 66 dróg zamiejskich zlokalizowanych na terytoriach następujących
gmin: Łowicz, Nieborów, Łyszkowice, Domaniewice, Bielawy, Zduny, Kiernozia, Kocierzew
Południowy, Chąśno.
Wykaz dróg powiatowych z podziałem na klasy (Z – zbiorcze, główne między gminami;
L – lokalne)
Klasa
drogi

Długość
wg klasy nawierzchni
ogółem
( km)/
pow. m2 ulepszona

Długości i powierzchnia wg rodzajów
twarda
Nieulepszona

bitumiczna beton bruk

Z

191,945/ 191,945/
1.013,180 1.013,180

L

358,161/ 327,743/
1.501,262 1.396,340

Razem 550,106/ 519,688
2.514,442

-

-

-

gruntowa
ogółem

tłuczeń

-

w tym
Naturalna z gruntu
rodzimego częściowo
wzmocniona

-

-

Z powierz.
poboczy
utwardzonych,
zatok
autobusowych
(m2)

Z powierz.
chodnik.
i ścieżek
rowerowych
(m2)

Liczba i dł.
obiektów
mostowych
w osi drogi
(zamiejskie)

995

50.618

21/408,77

1,740/ 8,316/
0,441 33,211

20,362/ 20,362
71,270

2.212

24.102

30/336,54

1,740/ 8,316/
0,441 33,211

20,362/ 20,362
71,270

3.207

74.720

51/745,31
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Wykaz dróg powiatowych z podziałem na gminy i klasy
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Gmina

Bielawy

Chąśno

Domaniewice

Kiernozia

Ogółem
ilość dróg

Klasa drogi/
ilość dróg

84,314

Z/7

42,388

42,388

L/9

41,926

26,293

Z/2

9,200

9,200

L/7

37,000

32,101

Z/1

12,300

12,300

L/5

26,420

26,420

Z/3

18,880

18,880

L/ 6

31,490

31,490

Z/3

33,385

33,385

L/6

32,437

30,504

Z/4

14,166

14,166

L / 10

51,710

48,856

Z/2

7,006

7,006

L/9

47,630

44,081

Z/3

13,223

13,223

L / 10

44,493

43,993

Z/5

31,443

31,443

L / 11

55,009

53,959

550,106

519,688

46,200

38,720

50,370

Kocierzew
Południowy

65,822

Gmina Łowicz

65,876

Łyszkowice

Nieborów

Zduny

Ogółem

54,636

57,716

86,452

550,106

Długość w km
Ogółem Bitumiczne Grunt. Bruk.
Tłuczeń
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W ramach
inwestycji
w 2018 r.
wykonano [km]

- 2,663 km nakładka
15,633
- 0,910 km –
nakładka,
4,899
- 1,453 km nakładka,
- 0,407 km przebudowa,
0,820 km nakładka,
- 9,830 km nakładka
1,933
- 0,156 km przebudowa
2,854
- 0,560 km –
przebudowa,
3,549
525 km – chodnik,
- 9,162 km nakładka;
0,500
0,693 km przebudowa
2.786 mb chodnik
- 0,563 km przebudowa,
1,050
0,504 km nakładka
30,418 25,342 km nakładka
2,379 km przebudowa
3,311 km -chodnik

Wykaz dróg powiatowych z podziałem na stan nawierzchni
Lp.

Stan
nawierzchni
(kategoria)

Ilość odc.
dróg
2017/2018

1.

A

52/ 53

205,931/
230,831

Kategoria A-stan nawierzchni dobry

2.

B

54/ 52

185,974/
169,681

Kategoria B-spękania lub dziury załatane

3.

C

50/ 48

149,819/
130,011

Kategoria C-Nawierzchnie zniszczone – do napraw
remontowych, zalecane do wykonania nakładek
asfaltowych

4.

D

7/ 12

8,382/
19,583

Kategoria D (m.in. drogi gruntowe) – wymagają
bieżącego utrzymania konserwacyjnego

163/ 165

550,106

Razem

Długość dróg
w km
2017/2018

Uwagi:

-

Obiekty mostowe
Lp.

Konstrukcja obiektów

Ilość (szt.) Długość (m) Powierzchnia (m2)

Uwagi

1.

Stalowe

13

261,87

2.041,34

Zamiejskie

2.

Z betonu zbrojonego (żelbetowe)

38

483,44

3.959,92

Zamiejskie

3.

Z betonu zbrojonego (żelbetowe)

2

20,40

248,04

Miejskie

53

765,71

6.249,30

Ogółem

Bieżące utrzymanie dróg
Nazwa czynności

Rok 2018
Naprawa

Naprawa dróg
gorąco

Zużycie materiałów

masą na 1750 m2

- 170t zbrylonej masy asfaltowej
- 250 t destruktu

Naprawa masą na zimno 290 m2

14 t masy

Montaż oznakowania

460 mb rury ocynkowanej, 180 tarcz
znaków, 10 luster.

Zamontowano:
- 180 nowych znaków.
-10 luster, Wykonano 320 szt. napraw
znaków uszkodzonych

Naprawa
asfaltową

emulsją 13.000 m2 dziur w drogach

28,7 ton emulsji asfaltowej
193 tony grysu.
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Inne ważniejsze prace
Nazwa czynności

Rok 2018

Pielęgnacja drzew-Podcinanie

ok. 1.900 szt.

Wycinka zakrzaczenia na rowach

22.000 m2

Uprzątanie pasa drogowego (rębak)

35.000 m2

Naprawa chodnika

70 m2

Likwidacja wyrw w poboczu

10 km

Wykaszanie poboczy przy mostach, barierkach, przejazdy kolejowe,
przepusty, przy znakach itp.
Koszenie poboczy kosiarkami bijakowymi

77.000 m2

ok. 1.700 km

Naprawa poboczy i dróg grunt.

6.700 m2 użyto 1.384 t (kruszywo,
destrukt)

Odmulenie i kopanie rowów przydrożnych

9,4 km

W 2018 roku PZDiT w Łowiczu w ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych
wykonało:
1. czyszczenie płyt mostu – 995 m2;
2. naprawa i malowanie barier: bariery 56 mb, słupki – 12 szt., naprawa poszycia mostu 3,5
mb, malowanie 50 mb + czyszczenie.
W ramach organizacji ruchu w 2018 roku PZDiT w Łowiczu realizowało:
1. rozpatrzono 160 sprawy dot. organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych,
2. rozpatrzono i zatwierdzono 263 projektów organizacji ruchu w tym 34 projektów stałej
organizacji ruchu i 229 projektów czasowej zmiany organizacji ruchu,
3. rozpatrzono i wydano 31 zezwoleń na czasowy przejazd pojazdów drogami powiatowymi
i gminnymi na których obowiązują znaki zakazu (B-18, B-36),
4. dokonano przeglądów przejazdów kolejowych w ciągach dróg powiatowych pod względem
oznakowania i widoczności, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem,
5. dokonano pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejeździe kolejowym ul. Klickiego
w Łowiczu (DP nr 2752E), w m. Łyszkowice (DP 1310E) i ul. Ks. Łowickiego,
6. bieżące sprawy z zakresu oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych
i gminnych (uzgodnienia, naprawy, wymiana, uzupełnienie itp.),
7. współpraca z policją w zakresie organizacji ruchu na drogach powiatowych, gminnych oraz
ulic m. Łowicz,
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8. inne sprawy dotyczące inżynierii ruchu na drogach powiatowych i gminnych Powiatu
Łowickiego (konsultacje, uzgodnienia, decyzje itp.).
W 2018 roku PZDiT w Łowiczu zajmowało się również:
1. usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – wiatry i opady deszczu;
2. usunięciem odłamanych gałęzi;
3. wyrywaniem i uprzątaniem korzeni pni z poboczy;
4. udrażnianiem studzienek kanalizacyjnych;
5. uzupełnianiem poboczy kruszywem;
6. frezowaniem poboczy;
7. likwidacją zastoisk wodnych;
8. interwencyjnym udrażnianiem rowów;
9. naprawą barier energochłonnych oraz poszyciem mostów;
10. sprzątaniem mostów;
11. montażem słupków i łańcuchów przy chodniku;
12. naprawą chodników;
13. zbieraniem śmieci z pasa drogowego;
14. okresową kontrolą roczną stanu technicznego dróg powiatowych;
15. przeglądem mostów;
16. kontrolą dróg powiatowych w zakresie oznakowania pionowego i poziomego;
17. koszeniem i wykaszaniem traw na terenie Skansenu;
18. bieżącą naprawą sprzętu i pojazdów samochodowych;
19. obsługą transportową na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu i wydziałów Starostwa;
20. przygotowywaniem tytułów wykonawczych do komorników sądowych;
21. działaniami z zakresu art. 130a Prawo o ruchu drogowym (orzeczenia przepadków
pojazdów na rzecz powiatu);
22. oceną stanu infrastruktury drogowo-ulicznej w celu określenia stanu nawierzchni dla
Wojewódzkiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2018-30;
23. pomocą przy organizacji imprez kulturalno – promocyjnych Powiatu Łowickiego.
W zakresie zarządzania pasem drogowym:
1. wydano 468 decyzji z zakresu zarządzania pasem drogowym dróg powiatowych;
2. przeprowadzono 11 postępowań z zakresu wykorzystania dróg powiatowych w sposób
szczególny (pielgrzymki, rajdy rowerowe, imprezy masowe);
3. uzgodniono w formie postanowień 84 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji
lokalizacji inwestycji celu publicznego;
4. wydano 3 zezwolenia na korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej przy drogach
powiatowych;
5. przeprowadzono 26 postępowań z zakresu szkód na drogach powiatowych;
6. sporządzono i podpisano 21 porozumień z osobami prywatnymi na usunięcie drzew
z pasów drogowych;
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7. złożono 25 wniosków do Urzędów Gmin o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
z pasów drogowych.
Zimowe utrzymanie dróg
Usuwanie śliskości jezdni w sezonie zimowym 2018/2019 prowadzone były przez
Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu oraz Spółdzielnię Kółek Rolniczych
w Zdunach (w drodze zawartej umowy), przy czym PZDiT w Łowiczu zajmowała się
354,24 km, a SKR Zduny sprawowała opiekę 203,87 km na terenie gmin Bielawy, Zduny
i Kiernozia.
W ramach zimowego utrzymania dróg Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu
dysponował mieszanką piaskowo-solną w ilości 2 863 t., która została zużyta na przełomie roku
2018 i 2019.
PZDiT w Łowiczu w 2018 roku dysponował sprzętem służącym do zimowego utrzymania
dróg:
- Samochód Star 266+ pług + piaskarka;
- Samochód Star 266+ pług+ piaskarka;
- Samochód Star 200+ pług + piaskarka;
- Samochód Jelcz+ pług + piaskarka;
- Samochód Renault + pług + piaskarka;
- Ciągnik Casse Maxxum 125 +pług;
- Ciągnik Ursus 5314 + pług;
- Ciągnik Zetor +pług + kosz Motyl do posypywania chodników;
- Koparko-ładowarka JCB;
- sprzęt do prac bieżących wykonywanych w okresie zimowym: pilarki spalinowe – 8 szt.,
podkrzesywarki spalinowe do podcinki drzew – 2 szt, wykaszarki spalinowe – 5 szt, rębaki
do rozdrabniania wyciętych krzaków i gałęzi – 3 szt, zamiatarka ciągnikowa ze zraszaczem
i dodatkową szczotką krawężnikową.

7. Muzeum w Łowiczu
Muzeum w Łowiczu, zwane dalej „Muzeum” działa na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Muzeum jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury
prowadzonego przez Powiat Łowicki i posiada osobowość prawną. Jest wpisane
do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego. Siedzibą Muzeum jest miasto Łowicz, a terenem działania
obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
Celem Muzeum jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego
dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie
o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości
historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej
i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.
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Muzeum w 2018 roku prowadziło konserwację następujących eksponatów:
1. w ramach projektu „Historia Polski i regionu malarstwem opisana - konserwacja obrazów
XVII - pocz. XX w. ze zbiorów Muzeum w Łowiczu” dofinansowanego ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poddano konserwacji 17 obrazów z działu artystycznohistorycznego;
2. poddano konserwacji ramę od obrazu J. Chełmońskiego „Mgły poranne” (depozyt);
3. dzięki współpracy z Łódzką Fundacją Badań Naukowych zostały zakonserwowane
3 destrukty historycznej broni palnej, pochodzącej z depozytu WUOZ. Są to unikatowe
przykłady uzbrojenia z okresu II wojny światowej: niemiecki karabin samopowtarzalny
Gewehr 41, niemiecki ręczny karabin maszynowy MG 42, polski karabin przeciwpancerny
wz. 35 „UR”;
4. w ramach kwartalnych przeglądów konserwatorskich, opracowano wstępny harmonogram
prac konserwatorskich dla eksponatów etnograficznych. Przygotowano i zaktualizowano opinie
oraz program konserwatorski dzieł malarskich w związku z przygotowywanym wnioskiem
w ramach programu operacyjnego MKiDN;
5. ponadto przeprowadzono we własnym zakresie prace polegające na oczyszczeniu,
zabezpieczeniu, odnowieniu, przygotowaniu do ekspozycji i działań edukacyjnych eksponatów
i obiektów z inwentarza pomocniczego.
W 2018 roku w Muzeum w Łowiczu prowadziło ponadto działalność edukacyjną:
1. oprowadzono 189 grup wycieczkowych (w tym 7 bezpłatnie) w tym: po Muzeum w Łowiczu
99 grup (w tym 4 bezpłatnie), po Skansenie w Maurzycach 90 grup (w tym 3 bezpłatnie).
Z myślą o turystach odwiedzających Łowicz w dniu Bożego Ciała (31 maja 2018)
zorganizowano bezpłatne oprowadzania po Muzeum w Łowiczu i Skansenie w Maurzycach,
do którego zapewniony był bezpłatny dojazd dzięki Starostwu Powiatowemu w Łowiczu;
2. przygotowano nową ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/2018 – wydano i przekazano
do szkół nowy informator lekcyjny. Przeprowadzono ogółem 343 lekcje i warsztaty muzealne
dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla osób dorosłych z zakresu kultury i sztuki ludowej,
historii i historii sztuki. Największą popularnością cieszyły się zajęcia o wycinance łowickiej,
lekcje w ramach projektu „Przedszkolaki w muzeum”, lekcje z zakresu papieroplastyki,
o tkaninie i stroju ludowym, obrzędowości bożonarodzeniowej oraz lekcje w ramach projektu
„Stulecie Niepodległości 2018”. Ogółem w lekcjach i warsztatach muzealnych wzięło udział
7019 osób (5737 w muzeum i 1282 w skansenie w Maurzycach). Oprócz tematów ujętych
w stałej ofercie edukacyjnej przeprowadzono dodatkowe lekcje i warsztaty z cyklu Niedziela
w Muzeum: w okresie ferii – warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka, warsztaty graficzne
z okazji walentynek, warsztaty biżuterii sutasz z okazji Dnia Kobiet, warsztaty wielkanocne,
warsztaty eco-decoupage z okazji Dnia Ziemi, warsztaty „Sekretów bez liku w moim
pamiętniku”, warsztaty patriotyczne z okazji Święta Niepodległości, warsztaty
bożonarodzeniowe. W ramach projektu „Stulecie niepodległości 2018 r. w Muzeum
w Łowiczu” zaproponowano cykl lekcji muzealnych (ogółem skorzystało z nich 21 grup)
i wykładów przeznaczonych dla szerokiej publiczności, wg następującego harmonogramu:
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- Styczeń – lekcja „W drodze do Niepodległej. Powstanie styczniowe w regionie łowickim”;
- Luty – lekcja „W drodze do Niepodległej. Łowicz podczas rewolucji 1905 r.”;
- Marzec – wykład S. Wielichowskiej (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi)
pt. „Kobiety w walce o niepodległość” (09.03.2018 r.);
- Kwiecień – lekcja „Przyjdź dziecię, ja Cię uczyć każę”;
- Maj – lekcja „Tradycje legionowe w Łowiczu”;
- Czerwiec – wykład M. Kozaneckiej-Zwierz (Muzeum w Łowiczu) „Odzyskanie
Niepodległości Polski w sztuce” – prelekcja z prezentacją multimedialną na podstawie
wybranych dzieł sztuki;
- Wrzesień – wykład K. Czernielewskiego (Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w Łodzi) „Uzbrojenie polskich formacji w latach I wojny światowej”;
- Październik – lekcja „Projekt: Powroty. Stanisław Noakowski w Warszawie”;
- Listopad – lekcja „Łowicz w drodze do Niepodległej”.
Zaproponowano oprowadzanie po wystawie „Drogi do Niepodległej”. Z usługi skorzystało
6 grup;
3. przeprowadzono pilotażowy projekt pt. „Przedszkolaki w muzeum”, skierowany
do najmłodszych mieszkańców miasta i regionu. Zorganizowano cykl spotkań
w przedszkolach, przedstawiających ofertę edukacyjną muzeum. Następnie z umówionymi
grupami przeprowadzono specjalnie opracowane lekcje muzealne (ogółem dla 50 grup).
W dniu 20 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste podsumowanie muzealnego roku szkolnego,
w tym projektu „Przedszkolaki w muzeum” z udziałem dyrektorów szkół i przedszkoli,
nauczycieli i uczniów;
4. we wrześniu 2018 r. ogłoszono projekt „Aktywna szkoła” mający na celu zachęcenie szkół
do współpracy z muzeum i korzystania z oferty lekcyjnej muzeum. Konkurs zostanie
rozstrzygnięty w czerwcu 2019 r.;
5. przeprowadzono praktyki muzealne dla 2 studentów Uniwersytetu Łódzkiego: Wydziału
Nauk Geograficznych – kierunek Turystyka i Rekreacja. Ponadto Muzeum jest stałym
miejscem objazdów naukowych i zabytkoznawczych studentów historii sztuki – w 2018 roku
gościło studentów z Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu (17 maja 2018 r.).
W Muzeum w Łowiczu odbyły się również następujące uroczystości/wydarzenia:
1. Muzeum w Łowiczu po raz jedenasty zorganizowało pierwszy etap konkursu "Muzealne
Spotkania z Fotografią", adresowany do dzieci i młodzieży. Honorowy patronat nad
przedsięwzięciem objął Starosta Łowicki. Współorganizatorami byli: Urząd Miejski
w Łowiczu, Muzeum Guzików w Łowiczu oraz Łowicki Wehikuł Czasu. Do konkursu
przystąpiło 49 uczniów zgłaszając ogółem 146 prac. Międzynarodowa edycja konkursu jest
organizowana przez Muzeum w Koszalinie, gdzie przesłano prace uczestników konkursu;
2. „Majówka w Skansenie w Maurzycach”, które odbyły się w dniach 1 - 4 maja 2018 r.
Zorganizowano dwa dni warsztatowe (1 i 3 maja), podczas których zwiedzający mogli
skorzystać ze specjalnie przygotowanej oferty zawierającej warsztaty piekarnicze (wypiek
chleba i ciast w tradycyjnym piecu chlebowym), warsztaty sztuki ludowej (wycinanka, kwiaty
bibułowe, haft koralikowy), warsztaty plastyczne „Gościnne progi łowickiej chałupy”,
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„Łowicka grafika dla dorosłego i smyka” oraz wykłady tematyczne: „Oswoić przestrzeń czyli
łowickie feng-shui”, „Poznaj łowickie”. W pozostałe dni majówki zwiedzający mogli
skorzystać z usługi przewodnickiej po skansenie. Ogółem z oferty skorzystało 1277
zwiedzających;
3. Noc Muzeów zorganizowano w dniu 19 maja 2018 r. W programie znalazły się:
rozstrzygnięcie konkursu „Muzealne Spotkania z Fotografią”, zwiedzanie wystawy
„Władysław Tarczyński rodzinnie i społecznie” w siedzibie Archiwum Państwowego
w Warszawie Oddział w Łowiczu (wystawa archiwalna ze zbiorów Archiwum Państwowego
w Warszawie Oddział w Łowiczu, Muzeum w Łowiczu, zbiorów prywatnych), „Muzealne
inspiracje” – warsztaty plastyczne dla dzieci, „Kwiaty, bukiety, wianki” – rodzinne warsztaty
papieroplastyczne, potańcówka w skansenie – warsztaty taneczne w wykonaniu Kapeli
Szymona, zwiedzanie ekspozycji historycznej i etnograficznej z przewodnikiem PTTK,
prezentacja fortepianu Władysława Tarczyńskiego, „Muzyka polska” – koncert w wykonaniu
uczniów Niepublicznej Szkoły Muzycznej II stopnia w Łowiczu;
4. „Niedziele w Skansenie w Maurzycach” – były to zajęcia warsztatowe dla rodzin z dziećmi
zorganizowanych w niedziele w miesiącach czerwiec – sierpień, z których ogółem skorzystało
916 zwiedzających;
5. XVI edycja Europejskich Dni Dziedzictwa zorganizowanych w dniu 16 września 2018 r.
Temat przewodni obchodów nawiązywał do rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. W programie pt. „Łowickie drogi do niepodległości” znalazły się: rodzinne
warsztaty niepodległościowe, spacer historyczny – „Śladami legionowych tradycji
w Łowiczu”, wykład K. Czernielewskiego (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi)
pt. „Uzbrojenie polskich formacji w latach I wojny światowej”. Wydarzenie
współorganizowane z Urzędem Miejskim w Łowiczu.
Muzeum współpracowało również z mediami i innymi instytucjami kultury:
1. udzielano informacji na temat regionu, zbiorów, aktualnych wystaw, uroczystości i wydarzeń
mających miejsce na terenie Muzeum i Skansenu w Maurzycach m.in.: Radio Victoria, Radio
Fama, Radio RSC, Nowy Łowiczanin, Wiadomości Dnia, Gość Niedzielny, Twój Kurier,
Kalejdoskop, Ziemia Łódzka, portalom internetowym: lowicz24.eu, łowiczanin.info,
lowicz.naszemiasto.pl, malituryści.pl, wiano.eu, skierniewice24.pl, regionkultury.pl;
2. udostępniano zbiory muzealne wydawnictwom, pracownikom naukowym, studentom
i uczniom piszącym artykuły, opracowania, prace magisterskie i dyplomowe z zakresu
etnografii, archeologii, historii i historii sztuki (52 udostępnienia);
3. opracowano 38 kwerend dla instytucji i osób prywatnych;
4. udostępniono eksponaty (ogółem 374 obiekty) oraz obiekty z inwentarza pomocniczego
(ogółem 21 sztuk) na wystawy czasowe;
5. muzeum uczestniczyło w projekcie Statystyka Muzeów – udostępniając informacje
do projektu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, którego celem jest
stworzenie bazy kompleksowej wiedzy na temat muzealnictwa w Polsce;
6. współorganizacja koncertu kolęd w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego Ksinzoki, który odbył
się w muzeum w dniu 13.01.2018 r.;
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7. udział w programie telewizyjnym TVP1 „Zakochaj się w Polsce” w dniach 02.02.2018 r. –
03.02.2018 r.;
8. udział muzeum w nagraniu o Łowiczu dla I programu Polskiego Radia;
9. współorganizacja spotkania z Łódzkim Domem Kultury nt. Wspierania działań kulturalnych
w Województwie Łódzkim w dniu 21.02.2018 r.;
10. współorganizacja z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. W. Grabskiego
w Łowiczu, Komendą Powiatową Policji w Łowiczu i Komendą Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Łowiczu imprezy plenerowej Profilaktyka według Ekonomika pod hasłem
„SkansenLove”, która odbyła się na terenie skansenu w Maurzycach w dniu 29 maja 2018 r.
Wydarzenie, którego ideą było promowanie wśród młodzieży życia bez uzależnień, objęte
zostało honorowym patronatem Starosty Łowickiego. Wzięło w niej udział 600 uczestników;
11. udział muzeum w projekcie „Pszczoła” realizowanym w powiecie łowickim we współpracy
z Instytutem Pszczelarstwa Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. W ramach
badań na terenie mini skansenu przy Muzeum ustawiono budkę z pszczołami murarkami;
12. muzeum udostępniło materiały promocyjne na Międzynarodową Wystawę Lotniczą Fly
Fest, która odbyła się w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2018 r. w Piotrkowie Trybunalskim;
13. Muzeum udostępniło materiały promocyjne na Piknik Poznaj Dobrą Żywność
zorganizowany w dniu 16 czerwca 2018 r. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w Warszawie;
14. udział muzeum w I Małym Pikniku Naukowym zorganizowanym przez I Liceum
Ogólnokształcące im. J. Chełmońskiego w Łowiczu. Piknik odbył się na terenie szkoły
9 czerwca 2018 r.;
15. współorganizacja z Urzędem Miejskim w Łowiczu i Stowarzyszeniem Twórców Ludowych
warsztatów sztuki ludowej, które odbywały się w weekendy na dziedzińcu muzeum od czerwca
do końca sierpnia 2018 r. W warsztatach wzięło udział 507 uczestników;
16. współorganizacja w dniu 22 lipca 2018 r. ze Starostwem Powiatowym w Łowiczu
i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu „Łowickich Żniw 2018”. Była
to impreza plenerowa zorganizowana na terenie Skansenu w Maurzycach. Podczas uroczystości
m.in. wręczono Nagrodę „Łowicka Róża”, której laureatką została hafciarka, Leokadia
Łacheta, zgłoszona przez Muzeum w Łowiczu. W wydarzeniu wzięło udział ok. 9 tys. osób;
17. współorganizacja „XIX Biesiady Łowickiej” w Skansenie w Maurzycach w dniu
26 sierpnia 2018 r. Była to impreza plenerowa zorganizowana przez Starostwo Powiatowe
w Łowiczu, w której wzięło udział ok. 10 tys. osób;
18. współorganizacja VII Narodowego Czytania, organizowanego przez Powiatową Bibliotekę
Publiczną w Łowiczu w dniu 8 września 2018 r.. Fragmenty "Przedwiośnia" Stefana
Żeromskiego czytali przedstawiciele władz samorządowych i parlamentu oraz znani
mieszkańcy Łowicza. Uroczystość uświetnił występ solistki Teatru Muzycznego w Łodzi
Sylwii Strugińskiej – Wochowskiej, która zaprezentowała przeboje dwudziestolecia
międzywojennego;
19. współorganizacja z I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Chełmońskiego w Łowiczu
Festiwalu Piosenki Patriotycznej, który odbył się w dniu 27 września 2018 r. w sali barokowej
muzeum;
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20. współorganizacja wraz z Urzędem Miejskim w Łowiczu, Łowickim Ośrodkiem Kultury
i Kołem Przewodników im. Anieli Chmielińskiej, działającym przy łowickim Oddziale PTTK,
IX edycji konkursu na Łowicką Szopkę Bożonarodzeniową. Na konkurs wpłynęło 55 prac
zgłoszonych przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe;
21. udział muzeum w dniach 28-30 września 2018 r. w corocznej akcji „60+ Kultura”
organizowanej przez MKiDN;
22. udział muzeum w Narodowej Wystawie Rolniczej w Poznaniu w dniach 30.11.2018 r. –
02.12.2018 r. poprzez prezentację stoiska interaktywnego z regionalnymi strojami ludowymi,
prezentację pracy twórczyń ludowych hafciarek i wycinankarek, w ramach wspólnego stoiska
muzeów współprowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
23. udział muzeum w realizacji projektu CREATEX -Textile Heritage Inspiring Creatives,
którego liderem jest Fondazione Museo del Tessuto w Prato we Włoszech realizowany jest
we współpracy z partnerami – Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi, Ajuntament Gironella w Hiszpanii, Município De Santo Tirso w Portugalii
oraz Stiftelsen Proteko w Szwecji w ramach unijnego programu Kreatywna Europa. Polski
partner projektu ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi zaprosiło do udziału w nim
Muzeum w Łowiczu, Muzeum Regionalne w Opocznie oraz Muzeum Archeologiczne
i Etnograficzne w Łodzi. CREATEX miał na celu podkreślenie wyjątkowego znaczenia
europejskiego dziedzictwa tekstylnego poprzez archiwizację skarbów kultury, szeroko pojętych
obiektów tekstylnych różnych regionów Europy, opiekę nad „żywymi” zbiorami i cyfrowe
utrwalanie ich dzięki specjalnemu oprogramowaniu Heritage Manager. Zbiory etnograficzne,
w tym wybrane elementy tradycyjnych strojów, tkaniny i inne wyroby tekstylne związane
z regionem łowickim ze zbiorów Muzeum w Łowiczu, zostaną zarchiwizowane i udostępnione
w formie cyfrowej oraz posłużą jako inspiracja dla artystycznych realizacji;
24. współorganizacja promocji książki: ,,Marian Moskwa. Łowicki folklor muzyczny.
Antologia pieśni i melodii instrumentalnych”. Książka bazująca na zbiorach archiwalnych
Muzeum w Łowiczu została wydana przez Łódzki Dom Kultury i Łowicki Ośrodek Kultury.
Projekt sfinansowany został w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego
Województwa Łódzkiego 2018.W dniu 6 grudnia 2018 r. w Muzeum w Łowiczu odbyła się
promocja książki. Książka będąca antologią pieśni i muzyki instrumentalnej jest
najobszerniejszym z dotychczas opublikowanych zbiorów obejmujących repertuar regionu
łowickiego.
W 2018 roku w Muzeum w Łowiczu miały miejsce wystawy:
1. udostępniano stałe i sezonowe wystawy muzealne: sztuka baroku w Polsce, historia miasta
i regionu, kultura ludowa Księstwa Łowickiego, izba pamięci Żydów łowickich, skansen przy
Muzeum (udostępniany od kwietnia do końca października); skansen w Maurzycach
(udostępniany od kwietnia do końca października);
2. od 9 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r. wystawa „Bardejov – światowe dziedzictwo
UNESCO”, współorganizowana z Instytutem Słowackim w Warszawie oraz Narodowym
Centrum Turystyki Słowackiej w Polsce. Wystawa prezentowała fotografie ukazujące
architekturę i zabytki oraz modele świątyń miasta o średniowiecznym rodowodzie;
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3. od 2 lutego 2018 r. do 25 lutego 2018 r. wystawa „Podróże do różnych stron świata. Lech
Kowalski. Wystawa fotograficzna”. Zaprezentowano fotografie od lat 60. XX w. po lata
współczesne, wykonane w ponad 45 krajach położonych na sześciu kontynentach, ukazujące
życie codzienne, tradycje i religię mieszkańców Azji, południowej Ameryki, Afryki, Europy,
Australii. Na wystawie zorganizowano spotkanie autorskie dla uczniów ZSP Nr 2 w Łowiczu,
podczas którego autor wygłosił prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną;
4. od 10 marca 2018 r. do 15 kwietnia 2018 r. wystawa pt. „Ale o co chodzi?” prac plastycznych
kursantów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łowiczu działających w grupach artystycznych
„Nowa Fala” i „Fascynacja”;
5. od 21 kwietnia 2018 r. do 6 maja 2018 r. wystawa planszowa w związku z jubileuszem
110-lecia istnienia Oddziału PTTK w Łowiczu (organizator PTTK O/Łowicz);
6. od 11 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. wystawa pokonkursowa prac uczestników
warsztatów terapii zajęciowej, zorganizowana przez Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
"Tacy Sami" w Łowiczu - Parma;
7. od 28 kwietnia 2018 r. do 10 czerwca 2018 r. wystawa „Wielka Bogini. Malarstwo i grafika
warsztatowa” prezentująca prace Natalii Anny Kalisz, Roksany Kularskiej-Król oraz Karoliny
Matyjaszkowicz, absolwentek Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, których centralnym
motywem twórczości jest archetyp kobiety;
8. od 23 maja 2018 r. do 1 czerwca 2018 r. - wystawa "Zbrodnia Katyńska", w ramach
"100 wydarzeń na 100-lecie Niepodległości Polski" zorganizowana przez Komendę Powiatową
Policji w Łowiczu we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Łodzi, Stowarzyszeniem
"Rodzina Policyjna 1939 r." i Muzeum w Łowiczu;
9. od 17 czerwca 2018 r. do 16 września 2018 r. wystawa „To, co kochał… Adam Głuszek
(1946-2017)”. Wystawa stanowiła wspomnienie o Adamie Głuszku z Dąbrowic
Skierniewickich, rzeźbiarzu ludowym zmarłym 18 lipca 2017 r. Prezentowała prawie 200
rzeźb, z których znaczną część stanowiły obiekty ofiarowane w 2018 r. Muzeum w Łowiczu
przez Z. Rostad i B. Abadie z Paryża. Zaprezentowane także rzeźby i obrazy ze zbiorów
rodzinnych (udostępnione przez córkę Agnieszkę Głuszek-Nowicką), Muzeum Regionalnego
im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich, Łódzkiego Domu Kultury i kolekcji
prywatnych. Wystawa współorganizowana z Urzędem Miejskim w Łowiczu. Do wystawy
wydano katalog;
10. od 15 czerwca 2018 r. do 9 września 2018 r. wystawa „Barok Księstwa Łowickiego”,
współorganizowana z Muzeum Diecezjalnym w Łowiczu. Wystawa poświęcona sztuce
barokowej związanej z mecenatem arcybiskupów gnieźnieńskich prezentowała wysokiej klasy
zabytki malarstwa, rzeźby, złotnictwa i tkaniny artystycznej, pochodzące ze zbiorów Bazyliki
Katedralnej w Łowiczu (w tym ze Skarbca Bazyliki Katedralnej w Łowiczu) i Muzeum
Diecezjalnego w Łowiczu oraz kościołów diecezji łowickiej;
11. od 21 września 2018 r. do 21 października 2018 r. wystawa ,,Moje ‘’babie lato’’. Jadwiga
Dębska. Ceramika”. Artystka jest rodowitą łowiczanką, zajmuje się rękodziełem artystycznym.
Na wystawie zaprezentowano unikalne wyroby z gliny, ceramikę użytkową i dekoracyjną,
m.in. zestawy naczyń stołowych, figurki i rzeźby ceramiczne, często inspirowane łowicką
sztuką ludową;
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12. od 28 września do 30 grudnia 2018 r. wystawa „Nowe szycie makatki” prezentująca prace
zgłoszone na konkurs zorganizowany przez Łódzki Dom Kultury oraz Muzeum
Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Pokazano ok. 150 współczesnych makatek
zróżnicowanych pod względem tematów i technik hafciarskich, wykonanych przez ponad
80 twórców;
13. od 4 listopada 2018 r. do 2 grudnia 2018 r. wystawa „Drogi do Niepodległej”,
współorganizowana z Muzeum Niepodległości w Warszawie, Archiwum Państwowym
w Warszawie Oddział w Łowiczu i Urzędem Miejskim w Łowiczu. Wystawa ukazywała proces
odrodzenia wolnej i niepodległej Polski. Prezentowała unikalne zdjęcia i dokumenty
pochodzące z Łowicza, m.in. dotyczące postaci S. Rotstada, którego postać stała się symbolem
łowickich obchodów 100-lecia Niepodległości Polski oraz J. Gumińskiego z Nieborowa,
żołnierza I Brygady Legionów Polskich;
- od 14 grudnia 2018 do 31 stycznia 2019 wystawa pokonkursowa „Łowicka Szopka
Bożonarodzeniowa” prezentująca prace laureatów oraz uczestników dorocznego konkursu
współorganizowanego z Urzędem Miejskim w Łowiczu, Łowickim Ośrodkiem Kultury
i Kołem Przewodników im. Anieli Chmielińskiej, działającym przy łowickim Oddziale PTTK.

8. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu wypełniając działalność statutową służy
mieszkańcom Powiatu Łowickiego, upowszechnia i promuje czytelnictwo, prowadzi
działalność informacyjną, kulturalno-edukacyjną oraz pełni funkcję ośrodka informacji
biblioteczno-bibliograficznej. PBP ponadto sprasowuje nadzór merytoryczny nad
18 placówkami bibliotecznymi w powiecie. Biblioteka w szerokim zakresie współpracuje
z różnymi organizacjami, urzędami, stowarzyszeniami i instytucjami, zarówno lokalnymi, jak
i spoza powiatu.
Biblioteka gromadzi zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy. Jako instytucja zobowiązana
do prowadzenia tzw. pogłębionej działalności informacyjnej, posiada bogaty księgozbiór
podręczny, zarówno informacyjny jak i regionalny, który stanowi niejako uzupełnienie oferty
bibliotek z terenu powiatu.
Stan zbiorów Biblioteki na dzień 31.12.2018 r. wynosił 14 794 jednostek inwentarzowych,
w tym:
1. stan księgozbioru (inwentarz podstawowy) to 14 140 woluminów;
2. stan zbiorów specjalnych (audiobooki) to 116 jednostek inwentarzowych;
3. inwentarz dodatkowy (broszury) to 538 pozycji.
W 2018 r. w PBP w Łowiczu włączono do księgozbioru 692 pozycje na ogólną kwotę
16 051,44 zł (zakupy, dotacje celowe oraz dary), w tym: zakupiono 586 pozycji na kwotę
14 604,94 zł (267 książek i 26 audiobooków na sumę 7 304,94 zł ze środków własnych,
293 książki na sumę 7 300,00 zł z dotacji MKiDN w ramach programu Zakup nowości
wydawniczych w 2018 roku) oraz przyjęto w darze 106 woluminów książek o wartości
1 446,50 zł. Zbiory opracowywane były na bieżąco tworząc komputerową bazę danych
w systemie SOWA. Stan bazy na koniec 2018 r. liczył 14 793 rekordów.
W 2018 roku w PBP zarejestrowano 936 czytelników i 13 007 odwiedzin oraz 21 423
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wypożyczeń na zewnątrz (książki i zbiory specjalne) i 12 878 udostępnień na miejscu (książki
i czasopisma). Liczba udzielonych informacji to 3 430 (informacje rzeczowe, biblioteczne
i bibliograficzne).
Struktura czytelników wg wieku w 2018 r.
Biblioteki
PBP w
Łowiczu
OGÓŁEM
POWIAT
ŁOWICKI

Czytelnicy
ogółem

Do 5
lat

6-12
lat

13-15
lat

16-19
lat

20-24
lata

25-44
lata

45-60
lat

Powyżej
60 lat

936

5

39

22

105

108

358

202

97

9 351

242

1 433

811

866

606

2 356

1 767

1 270

Najważniejsze imprezy i działania edukacyjne zorganizowane w 2018 roku to:
1. Powiatowy Dzień Bibliotekarza oraz zwiedzanie Bazyliki Katedralnej i Muzeum
Diecezjalnego z przewodnikiem;
2. VII Narodowe Czytanie ,,Przedwiośnia’’ S. Żeromskiego;
3. cykl „Spotkania z historią” oraz „Ludzie z pasją”: spotkanie poetyckie pn. Być kobietą,
Dzieje Zdun i okolic – wykład D. Jędrzejczyka, Realista i spirytysta - dwie natury Reymonta –
prelekcja A. Wojcieszek, Badania archeologiczne w nawie południowej katedry w Łowiczu M. Kamińska;
4. warsztaty: warsztaty teatralno-recytatorskie dla młodzieży, cykl 18 warsztatów
komputerowych dla seniorów „START w cyfrowy świat”, warsztaty mikołajkowe dla dzieci
(literacko-plastyczne), 3 warsztaty bożonarodzeniowe plastyczne dla przedszkolaków, otwarte
rodzinne warsztaty świąteczne;
5. wystawy: Boże Ciało w Łowiczu 2017 - wystawa fotograficzna E. i F. Walichnowskich,
Przyłapani na czytaniu – pokonkursowa wystawa fotograficzna, wystawa pokonkursowa
plastyczna Chroń środowisko ponad wszystko, wystawa plastyczna Księżackie drogi
do Niepodległej, cykl wystaw „Z bibliotecznej półki” oraz „Z kalendarza rocznic literackich”;
6. konkursy: Eliminacje Powiatowe 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, IX edycja
konkursu fotograficznego Przyłapani na czytaniu, III Powiatowy Konkurs Recytatorski dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, ekologiczny konkurs fotograficzny Chroń
środowisko ponad wszystko;
7. spotkania autorskie i promocje książek: spotkanie z Pawłem Wakułą w ramach VI Łódzkich
Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami ,,Z książką na walizkach”, spotkanie autorskie
i promocja książki D. Jędrzejczyka pt. Drugie szkice z dziejów Zdun i okolic. Cenzura w PRLu - spotkanie autorskie z Błażejem Torańskim, spotkanie autorskie z Sylwią Chutnik w ramach
DKK;
8. edukacja ekologiczna w PBP w Łowiczu: ,,Żyj zdrowo, żyj radośnie” - lekcja ekologiczna
dla dzieci z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu,
Czyste powietrze wokół nas (2 wykłady prozdrowotne dla nauczycieli z powiatu łowickiego),
Bieg po zdrowie (prezentacja założeń programu edukacji antytytoniowej na rok szkolny
2018/2019) oraz konkurs plastyczny Chroń środowisko ponad wszystko;
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9. edukacja czytelnicza: lekcje biblioteczne i tematyczne dla dzieci i młodzieży - 16 lekcji,
Bardzo krótka historia cenzury i zakazanych książek (2 wykłady i prezentacje), 2 lekcje
biblioteczne z warsztatami plastycznymi z okazji Światowego Dnia Zwierząt;
10. spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki (10 spotkań);
11. inne działania: Czyteluszek - akcja głośnego czytania z okazji Międzynarodowego Dnia
Książki dla Dzieci – wizyta w przedszkolu w Domaniewicach, Andrzejki – listopadowy dzień
wróżb i zabaw (zajęcia edukacyjne dla dzieci), Dzień Pluszowego Misia w bibliotece
(2 warsztaty literacko-plastyczne, zajęcia z dziećmi i "pogotowie pluszowe"), akcje
biblioteczne promujące czytelnictwo (m. in.: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
w PBP w Łowiczu, Tydzień Bibliotek, Uwolnij książkę, Tydzień Zakazanych Książek, Black
Friday);
12. Współorganizacja imprez/ współpraca: Gala Noworoczna - Marka Regionalna „Łowickie"
i Super Marka Regionalna „Łowickie” (prowadzenie uroczystości), Powiatowy konkurs
recytatorski „Niektórzy lubią poezję” Z. Herberta, Ogólnopolska akcja czytelnicza
w Gimnazjum w Popowie, Łowickie Żniwa 2018 (prowadzenie), XIX Biesiada Łowicka
(prowadzenie), finał konkursu plastycznego pn. Księżackie drogi Niepodległej i koncert
patriotyczny (WTZ w Urzeczu).

9. Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zostało utworzone z dniem
01.10.2007 r. Uchwałą nr VIII/60/2007 Rady Powiatu z dnia 6 czerwca 2007 roku . Centrum
stanowi powiatową jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji
kultury. Jednostka posiada osobowość prawną i jest wpisana do księgi rejestrowej prowadzonej
przez organizatora – Powiat Łowicki pod. poz. C-3/2007.
Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, obejmuje swoją działalnością teren
Powiatu Łowickiego oraz obszary kulturowo i etnicznie z nim związane.
Centrum ma za zadanie podniesienie atrakcyjności Powiatu Łowickiego w strukturze
regionalnej Polski i Europy, jako regionu sprzyjającego rozwoju turystyki. Umocnienie
wspólnoty terytorialnej poprzez prowadzenie różnokierunkowej działalności zaspokajającej
potrzeby kulturalne mieszkańców oraz rozpowszechnianie i promowanie kultury lokalnej
w kraju i zagranicą. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Powiatu Łowickiego poprzez
działania promocyjne, uzyskując w ten sposób silną pozycję w strukturze regionalnej.
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej prezentuje oferty turystycznokulturalne oraz organizuje imprezy związane z turystyką aktywną. Działalność instytucji ma
służyć mieszkańcom powiatu łowickiego oraz pozytywnie wpływać na wzrost poczucia
tożsamości lokalnej i świadomości dziedzictwa kultury regionalnej.
W 2018 roku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu
zaangażowane było w następujące wydarzenia:
1. w dniu 13 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Łyszkowicach odbyło się
noworoczne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z rejonu łowickiego. Organizatorem spotkania
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była Rejonowa Rada KGW, Rejonowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Łowiczu,
CKTiPZŁ w Łowiczu;
2. w dniach 25-26 stycznia w CKTiPZŁ odbyła się kontrola projektu pn. „Uzupełnienie oferty
turystyczno-kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę budynku siedziby Centrum
Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej”, której wynik był pozytywy;
3. w dniach 9-11 lutego CKTiPZŁ, reprezentowało Powiat Łowicki na Targach "Tour Salon
2018 - Targi Regionów i Produktów Turystycznych" w Poznaniu;
4. w dniu 9 lutego w Kartuskim Centrum Kultury (w partnerskim powiecie kaszubskim) odbyła
się XVII edycja wręczenia nagród za wyjątkowe zaangażowanie w promocję i rozwój powiatu
kartuskiego, a także działalność na rzecz gospodarki, kultury, społeczności lokalnej pn.: „Perły
Kaszub”. W uroczystości na specjalne zaproszenie uczestniczyła delegacja powiatu łowickiego,
której wręczono dyplom w podziękowaniu za dotychczasową współpracę;
5. w dniu 16 lutego w sali barokowej Muzeum w Łowiczu odbyła się Gala Noworoczna,
na której firmy promujące swoją działalnością region łowicki w kraju i zagranicą, otrzymały
z rąk Starosty Łowickiego statuetki Marki Regionalnej "ŁOWICKIE" i Super Marki
Regionalnej "ŁOWICKIE". Markę „Łowickie” za rok 2017 otrzymali:
- Zespól Pieśni i Tańca „Blichowiacy”,
- Hotel ECO w Łowiczu,
- Ela Piorun,
- HANTVERKARPOOLEN Zakład Prefabrykacji Konstrukcji Drewnianych Agnieszka
Pońska,
- oraz Firma Budowlana TERBUD Wiesław Łon.
Zarząd Powiatu Łowickiego Super Marką Regionalną „Łowickie” za rok 2017 nagrodził
Firmę Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek Sp. j.;
6. w dniu 17 lutego CKTiPZŁ było współorganizatorem wydarzenia pn. „III Powiatowe Łowy
Na Lisa”;
7. 17 lutego CKTiPZŁ było współorganizatorem z PTTK Oddział Łowicz XVIII Rajdu
Szlakiem Powstania Styczniowego;
8. w dniu 19 lutego zakończył się projekt Domy Wycieczkowego należącego do CKTiPZŁ
pn. „Uzupełnienie oferty turystyczno-kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę
budynku siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej”;
9. w dniu 21 lutego odbyło się spotkanie pn.: „Wspieranie działań kulturalnych
w województwie łódzkim” z dyrekcją Łódzkiego Domu Kultury. W spotkaniu uczestniczyło
CKTiPZŁ;
10. CKTiPZŁ w m-cu marcu zorganizowało Warsztaty Wielkanocne dla dzieci ze szkół
podstawowych powiatu łowickiego. W siedzibie Centrum odbyło się pięć edycji warsztatów;
11. w dniu 13 marca pracownicy CKTiPZŁ uczestniczyli w szkoleniu pn.:”Komunikacja
interpersonalna”. Umiejętność pracy z trudnym klientem”, którego organizatorem była Szkoła
Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku;
12. w dniu 13 marca w I Liceum Ogólnokształcącym Łowiczu odbyły się I Akademickie Targi
Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkól Policealnych, gdzie zaprezentowano łowickim
maturzystom ofertę kształcenia 11 uczelni wyższych;
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13. w dniach 16 - 18 marca w Łodzi odbyły się XXIII Targi – Regiony Turystyczne NA STYKU
KULTUR, gdzie Powiat Łowicki prezentował się na wspólnym stoisku promocyjnym
województwa łódzkiego "Łódzkie Promuje". Powiat Łowicki reprezentowało CKTiPZŁ,
Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie, gospodarstwo agroturystyczne „Stajnia
u Kowala’’ i „Ranczo u Noego’’ oraz twórczyni ludowa Wiesława Wojda;
14. w dniu 22 marca w ŁOK odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Przystanek 60+”;
15. w dniach 23-25 marca, podczas Międzynarodowych Targów Turystyki, Spa, Sprzętu
Turystycznego i Żeglarskiego "GLOBalnie 2018" w Katowicach, CKTiPZŁ prezentowało
Powiat Łowicki na wspólnym stoisku promocyjnym województwa łódzkiego "Łódzkie
promuje";
16. w dniu 24 marca CKTiPZŁ współorganizowało wraz z Łowickim Oddziałem PTTK oraz
Urzędem Miejskim w Łowiczu rajd rowerowy „Na Powitanie Wiosny”;
17. w dniu 4 kwietnia 2018 roku CKTiPZŁ uczestniczyło w uroczystej inauguracji etapu
centralnego V Ogólnopolskiej Olimpiady Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Turystyce
"Barwy regionu - turystyka folklorystyczna";
18. w dniach 7 - 8 kwietnia 2018 roku CKTiPZŁ promowało Powiat Łowicki na wspólnym
stoisku partnerskich powiatów pn.: „Od morza do Tatr, od gór po morze” na Targach
Turystycznych FREE TIME FESTIWAL w Gdańsku. Powiat reprezentowali: Starosta
Łowicki, p.o. Dyrektora Centrum, Agnieszka Zabost – twórczyni ludowa - hafciarka, oprawę
muzyczną zapewniła „Kapela Szymona”;
19. w dniu 6 kwietnia CKTiPZŁ współuczestniczyło w pierwszej konferencji pt. „Bezpieczny
młody kierowca” zorganizowanej w Zespole Szkół na Blichu w Łowiczu;
20. w dniu 24 kwietnia odbyło się w siedzibie CKTiPZŁ szkolenie „Ochrona Danych
Osobowych” dla pracowników instytucji kultury z terenu całego powiatu;
21. w dniu 25 kwietnia odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Powiatu
Łowickiego dotyczące regulaminu drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Samorządu
Województwa Łódzkiego;
22. w dniu 5 maja CKTiPZŁ było współorganizatorem Wojewódzkiego Dnia Strażaka.
Uroczystości odbyły się w skansenie w Maurzycach;
23. w dniu 6 maja ukazał się materiał promujący powiat łowicki, którego autorem jest Fundacja
„Ruszaj w drogę”;
24. w dniu 12 maja CKTiPZŁ wraz z PTTK Oddział w Łowiczu współorganizowało w dniu IX
Rajd Rowerowy Szlakiem "Książęcym";
25. w dniu 19 maja Powiat Łowicki gościł delegację z Urzędu Marszałkowskiego, CKTiPZŁ
uczestniczyło w organizacji pobytu dzieci z łódzkiej parafii dla których zorganizowane zostały
warsztaty w skansenie „Nie święci garnki lepią”;
26. w dniach 25-26 maja CKTIPZŁ współorganizowało wraz z szefem Centrum Szkolenia
Kuratorów Sądowych w Polsce, dwudniowy pobyt delegacji przedstawicieli jednostek
związanych z więziennictwem z Kanady i Teksasu, uniwersytetów i instytutów z Polski
i Ameryki;
27. w dniach 8-11 czerwca CKTiPZŁ gościło u siebie grupę młodzieży z Lubuskiego Zespołu
Pieśni i Tańca im. L. Figasa z Zielonej Góry;
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28. w dniach 8 czerwca CKTiPZŁ uczestniczyło w organizacji spotkania członkiń Unii Kobietsekcja Powiatu Łowickiego. Spotkanie odbyło się w Skansenie w Maurzycach;
29. w dniu 11 czerwca CKTiPZŁ było współorganizatorem imprezy plenerowej pn.: „PIKNIK
NA BLICHU” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu;
30. w dniach 16-17 czerwca CKTiPZŁ oraz PTTK Oddział w Łowiczu już po raz szósty
zorganizowali dwudniowy rajd rowerowy szlakiem czerwonym pn.: „Szable i bagnety”;
31. w dniach 20-21 czerwca CKTiPZŁ gościło w Domu Wycieczkowym grupę młodzieży
z Estonii, która przybyła do Łowicza w ramach Międzynarodowych Spotkań
Lekkoatletycznych;
32. w dniach 30 czerwca – 1 lipca w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się szósta edycja FLY
FEST, w której CKTiPZŁ wzięło udział promując powiat łowicki razem z województwem
łódzkim;
33. w dniach 29 czerwca – 2 lipca CKTiPZŁ uczestniczyło w przygotowaniach wyjazdu
delegacji powiatu łowickiego na Dni Powiatu Kartuskiego;
34. w dniu 22 lipca CKTiPZŁ było organizatorem cyklicznej imprezy plenerowej pn.: Łowickie
Żniwa 2018;
35. 29 lipca odbył się powiatowy spływ kajakowy na trasie Strugienice – Łowicz, którego
Centrum było organizatorem. Spływ organizowany był w ramach projektu pn. „Wpłyń
kajakiem w łowickie - Bzura rzeką dla każdego turysty” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego;
36. w dniu 26 sierpnia CKTiPZŁ było organizatorem XIX Biesiady Łowickiej;
37. w dniu 2 września odbył się MIXER regionalny w Łodzi, CKTiPZŁ reprezentowało Powiat
Łowicki wraz z twórczynią Wiesławą Wojdą oraz firmą Folkstar;
38. w dniu 9 września CKTiPZŁ było współorganizatorem powiatowo-gminnych Dożynek
w Bednarach;
39. w dniach 13-18 września odbył się wyjazd delegacji reprezentującej CKTiPZŁ
do Sztokholmu na dni obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Organizatorem wydarzenia był Polska
Organizacja Turystyczna we współpracy
m.in. z CKTiPZŁ oraz Polską Żeglugą Bałtycką S.A. ( Polferies). W Skansenie w Sztokholmie
twórczyni ludowa Wiesława Wojda prowadziła warsztaty z wycinanki łowickiej, a kapela
z gminy Nieborów prezentowała łowickie przyśpiewki na głównej scenie wydarzenia oraz
wśród innych wystawców;
40. w dniu 16 września CKTiPZŁ zorganizowało powiatowy spływ kajakowy na trasie Łowicz
-Kompina;
41. w dniu 16 października w Łódzkim Domu Kultury odbyła się III Gala Nagród Sejmiku
Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury. Na wniosek CKTiPZŁ nagrodę otrzymał
Zespół Pieśni i Tańca ‘’Blichowiacy’’;
42. w dniach 26-28 października CKTiPZŁ uczestniczyło w targach World Travel Show
w Nadarzynie. CKTiPZŁ reprezentowało Powiat Łowicki wraz twórczyniami ludowymi na
wspólnym stoisku z Województwem Łódzkim;
43. rozpoczęcie działań związanych z powstaniem kalendarza powiatowego na 2019 rok;
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44. w dniu 30 listopada w Starostwie Powiatowym w Łęczycy odbyła się konferencja
zamknięcia projektu „Tradycja tworzenia wieńców dożynkowych jako element dorobku
kultury regionu łódzkiego” połączona z promocją albumu pn.: Tradycja Święta Plonów.
Wieńce Dożynkowe Regionu Łódzkiego, którego współrealizatorem było CKTiPZŁ;
45. Rozesłano zapytania o oferty cenowe dotyczące powstania kalendarza powiatowego
na 2019 rok;
46. Opracowano i wydano kalendarz powiatowy na 2019 rok.
Podsumowanie sezonu turystycznego w ,,Domu Turysty” w 2018 roku
Dom Wycieczkowy oferuje 30 miejsc noclegowych w pokojach z łazienkami i bez łazienek.
W 2018 roku z naszych noclegów skorzystało 2328 osób:
- w styczniu 196 osób skorzystało z 360 noclegów;
- w lutym 169 osób skorzystało z 395 noclegów;
- w marcu 168 osób skorzystało z 387 noclegów;
- w kwietniu 243 osoby skorzystały z 496 noclegów;
- w maju 200 osób skorzystało z 495 noclegów;
- w czerwcu 249 osób skorzystało z 482 noclegów;
- w lipcu 156 osób skorzystało z 284 noclegów;
- w sierpniu 203 osoby skorzystały z 406 noclegów;
- we wrześniu 225 osób skorzystało z 412 noclegów;
- w październiku 225 osób skorzystało z 413 noclegów;
- w listopadzie 185 osób skorzystało z 419 noclegów;
- w grudniu 109 osób skorzystało z 224 noclegów.
Jest to najwyższy wskaźnik osób korzystających z noclegów oraz najwyższa liczba osobonoclegów od początku powstania Domu Wycieczkowego w 2011 roku.

10. I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu
I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego mieści się w Łowiczu, przy
ul. Bonifraterskiej 3.
W roku szkolnym 2017/2018 w 11 oddziałach uczyło się 344 uczniów, zaś w roku szkolnym
2018/2019 w 12 oddziałach uczy się 347 uczniów.
Wyniki egzaminów maturalnych w 2018 roku z przedmiotów obowiązkowych
przedstawiały się następująco:
Część pisemna
- j. polski – średni wynik – 59%, max wynik – 96%, zdawalność 100%
- matematyki - średni wynik – 76%, max wynik – 100%, zdawalność 99%
- j. angielski - średni wynik – 86%, max wynik – 100%, zdawalność 100%
- j. niemiecki - średni wynik – 67%, max wynik – 70%, zdawalność 100%
- j. rosyjski - średni wynik – 85,50%, max wynik – 90%, zdawalność 100%
Część ustna
- j. polski – średni wynik – 64,1%, zdawalność 100%
- j. angielski - średni wynik – 70,3%, zdawalność 100%
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- j. niemiecki - średni wynik – 44,4%, zdawalność 100%
- j. rosyjski - średni wynik – 86,7%, zdawalność 100%
W ramach środków pozabudżetowych pozyskano:
1. dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w ramach konkursu pn. Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny
2018/2019 na realizację projektu pn. WODA WSZECHOBECNA – 23 170,00 zł;
2. darowizny rzeczowe pochodzące od Rady Rodziców Szkoły – 3 369,00 zł;
3. darowizny w postaci książek do biblioteki szkolnej od osób fizycznych - 1 824,90 zł,
4. darowiznę w postaci książek do biblioteki szkolnej ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu 1 000,00 zł;
5. środki z wpłat 1% podatku od osób fizycznych za pośrednictwem organizacji pożytku
publicznego Fundacji „Młodzi – Młodym” -11 834,17 zł;
6. darowiznę - ekran projekcyjny zakupiony z wpłat 1% podatku - 939,00 zł;
7. środki finansowe pozyskane od sponsorów na organizację:
- I Małego Pikniku Naukowego – 2 450,00 zł,
- II Dnia Zdrowia i Sportu – 200,00 zł.

11. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika mieści się w Łowiczu, przy
ul. Ułańskiej 2.
W roku szkolnym 2017/2018 w 7 oddziałach uczyło się 223 uczniów. W roku szkolnym
2018/2019 w 8 oddziałach uczy się 246 uczniów.
W 2018 roku do egzaminu maturalnego przystąpiło 84 spośród 90 absolwentów. Egzamin
zdało 75 uczniów. Zdawalność wyniosła 89,3%. Egzamin poprawkowy zdało 5 uczniów.
Zdawalność z uwzględnieniem egzaminów poprawkowych wyniosła 95,2%.
Szczegółowe wyniki egzaminu maturalnego przedstawiają się następująco:
- język polski
poziom podstawowy – zdawalność – 100%
pozom rozszerzony – max wynik - 88%
- matematyka
poziom podstawowy – zdawalność – 95,2%
poziom rozszerzony – max wynik - 22%
- język angielski
poziom podstawowy – zdawalność – 96,2%
poziom rozszerzony – max wynik - 94%
- język niemiecki
poziom podstawowy – zdawalność – 100%
- język rosyjski
poziom podstawowy - zdawalność – 100%
poziom rozszerzony – max wynik - 100%
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Pozyskane środki pozabudżetowe:
1. projekt pt. Wykwalifikowani nauczyciele drogą do sukcesu uczniów w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
2. fundusz pozyskany od sponsorów na budowę pracowni lingwistycznej w 2018 r. ok. 30 000 zł;
3. fundusz pozyskany od sponsorów na budowę pracowni biologicznej w 2019 r. ok. 15 000 zł;
4. nagroda za konkurs „Tesco-decydujesz, pomagamy”- 1 000 zł;
5. dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w ramach konkursu Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny
2018/2019 projektu pt. Eko-logiczni dla atmosfery - 22 778 zł.

12. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty mieści się w Łowiczu, przy
ul. Podrzecznej 30.
W skład Zespołu wchodzi technikum oraz branżowa szkoła I stopnia. Technikum prowadzi
kształcenie w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, technik elektryk, technik
pojazdów samochodowych, technik mechatronik. Branżowa szkoła I stopnia prowadzi
kształcenie w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik,
sprzedawca, fryzjer, elektryk oraz inne zawody w ramach klas wielozawodowych.
W roku szkolnym 2017/2018 w 12 oddziałach kształciło się 328 uczniów. W roku szkolnym
2018/2019 w 12 oddziałach kształci się 290 uczniów.
W 2018 roku do egzaminu maturalnego przystąpiło 35 spośród 51 absolwentów. Egzamin
zdało 26 uczniów, zdawalność wyniosła 74,3%. Żaden uczeń nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego.
Wyniki szczegółowe (zdawalność) egzaminu maturalnego przedstawiają się następująco:
Część pisemna:
- j. polski – 97,1%
- matematyka – 77,1%
- j. angielski – 88,6%
- j. niemiecki – 100%
Część ustna:
- j. polski – 100%
- j. angielski – 97%
Do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zostało zgłoszonych 81 uczniów,
w tym: 64 uczniów technikum oraz 17 uczniów branżowej szkoły I stopnia.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje otrzymało:
- w zawodzie technik mechatronik – 18 uczniów;
- w zawodzie technik elektryk – 2 uczniów;
- w zawodzie technik informatyk – 17 uczniów;
- w zawodzie technik pojazdów samochodowych – 18 uczniów;
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- w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych – 4 uczniów;
- w zawodzie sprzedawca – 4 uczniów.
Szkoła pozyskała środki pozabudżetowe na realizację projektów:
1. pn. Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu na lata 2017 – 2019 –
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wartość projektu - 346 255,00 zł;
2. pn. Praktyczne umiejętności uczniów ZSP nr 1 w Łowiczu szansą na europejską karierę
zawodową – w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Wartość projektu 436 175,24 zł.

13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki mieści się w Łowiczy przy ul. Blich 10.
Jest to jedyna szkoła publiczna w Łowiczu, która prowadzi kształcenie młodzieży oraz
dorosłych. W skład szkół dla młodzieży wchodzą: technikum, branżowa szkoła I stopnia oraz
szkoła policealna. W skład szkół dla dorosłych wchodzą: liceum ogólnokształcące oraz szkoła
policealna. W roku szkolnym 2017/2018 w szkole uczyło się 586 uczniów (w tym
12 dorosłych) w 28 oddziałach. W roku szkolnym 2018/2019 w szkole uczy się 633
uczniów (w tym 23 dorosłych) w 30 oddziałach. W roku szkolnym 2017/2018 w technikum
prowadzone było kształcenie w zawodach: technik informatyk, logistyk, mechanizacji
rolnictwa, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, agrobiznesu, żywienia i usług
gastronomicznych, technologii żywności; w branżowa szkole I stopnia prowadziło kształcenie
w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. W roku szkolnym 2018/2019
w technikum prowadzone jest kształcenie w zawodach: technik informatyk, logistyk,
mechanizacji rolnictwa, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, agrobiznesu, żywienia i usług
gastronomicznych, technologii żywności; w branżowej szkole I stopnia w zawodzie mechanikoperator pojazdów i maszyn rolniczych.
W 2018 r. do matury przystąpiło 68 absolwentów, z czego egzamin zdało 61; zdawalność
wyniosła 90%. Wyniki (zdawalność) z przedmiotów obowiązkowych przedstawiały się
następująco:
część pisemna:
część ustna:
- j. polski - 99%
- j. polski - 100%
- matematyka - 93%
- j. angielski - 100%
- j. angielski - 92%
- j. niemiecki - 100%
- j. niemiecki - 100%
Wyniki egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 przedstawiały się
następująco:
- technika: liczba absolwentów – 97; tytuł zawodowy technika uzyskało 73 uczniów,
co stanowi 75%,
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- branżowa szkoła I stopnia: liczba absolwentów – 19, tytuł zawodowy mechanika-operatora
maszyn rolniczych uzyskało 13 uczniów, co stanowi 68%.
Wyniki egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2018/19 (stan na maj 2019 r.)
- technika: 85 absolwentów, 67 uczniów uzyskało tytuł technika, co stanowi 79%.
Szkoła pozyskiwała środki pozabudżetowe realizując projekty:
1. Projekt pn. Stawiamy na zawodowców – środki pozyskane z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 w kwocie 300 850,00 zł. Kwota dofinansowania projektu wyniosła 856 480,77 zł, w tym ze środków unijnych – 795 637,87 zł. W ramach projektu rozliczono 759 930,38 zł, w tym ze środków unijnych – 705 946,25 zł. Projekt zrealizowano w 88,73%.
Realizację projektu zakończono 31.08.2018 r.;
2. Projekt pn. Mobilność Międzynarodowa – szansa na rozwój uczniów ZSP nr 2 RCKUiP
im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu – w ramach Programu Erasmus+. Kwota dofinansowania
– 141 164,04 zł. Realizację projektu zakończono 30.06.2018 r. i zrealizowano go w 100%;
3. Projekt pn. Eurostart – praktyki zawodowe uczniów w ramach Programu Erasmus+. Kwota
dofinansowania - 372 610,87 zł;
4. Projekt pn. Moje kompetencje – moja przyszłość - środki pozyskane z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 na kwotę 725 812,66 zł.

14. Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława
Reymonta w Łowiczu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Reymonta mieści się w Łowiczu,
przy ul. Powstańców 1863 r. 12 d.
W skład Zespołu wchodzi technikum, branżowa szkoła I stopnia oraz szkoła policealna.
W roku szkolnym 2017/2018 szkoła prowadziła kształcenie w zawodach: technik hotelarstwa,
technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik kelner, technik
organizacji reklamy oraz kucharz. Łącznie w 13 oddziałach kształciło się 289 uczniów. W roku
szkolnym 2018/2019 szkoła prowadzi kształcenie w zawodach: technik hotelarstwa, technik
usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz oraz technik
organizacji reklamy. Łącznie w 11 oddziałach kształci się 261 uczniów.
W 2018 roku do egzaminu maturalnego przystąpiło 36 spośród 60 absolwentów. Egzamin
zdało 26 uczniów. Zdawalność wyniosła 72%. Egzamin poprawkowy zdało 4 uczniów,
zdawalność z uwzględnieniem egzaminów poprawkowych wyniosła 83,3%.Wyniki
(zdawalność) egzaminów maturalnych w 2018 roku z części pisemnej przedmiotów
obowiązkowych przedstawiały się następująco:
Część pisemna:
- j. polski – 97%;
- matematyka – 77,8%;
- j. angielski - 97%;
- j. niemiecki - 100%.
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Część ustna:
- j. polski - 100%;
- j. angielski - 98%;
- j. rosyjski - 100%.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018 otrzymało:
- w zawodzie technik hotelarstwa – 13 uczniów;
- w zawodzie kelner – 4 uczniów;
- w zawodzie technik organizacji reklamy – 8 uczniów;
- w zawodzie technik usług fryzjerskich – 11 uczniów;
- w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – 6 uczniów.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnych 2018/2019 otrzymało:
- w zawodzie technik hotelarstwa – 12 uczniów;
- w zawodzie technik organizacji reklamy – 5 uczniów;
- w zawodzie technik usług fryzjerskich – 8 uczniów;
- w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – 12 uczniów.
Szkoła pozyskiwała środki pozabudżetowe realizując następujące projekty:
1. Projekt pt. Staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława
Stanisława Reymonta w Łowiczu szansą na rozwój agroturystyki w Powiecie Łowickim
w ramach Programu Erasmus+. Przyznane dofinansowanie wynosiło 62.072,00 euro –
263 762,54 zł, wykonano wydatki w 2018 roku w kwocie 126 542,72 zł;
2. Projekt pt. Kreatywność zawodowa uczniów ZSP nr 3 im. Wł. St. Reymonta we współpracy
z pracodawcami – gwarancją sukcesu na rynku pracy współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu - 777 432,75 zł, przyznane
dofinansowanie wynosiło 660 817,83 zł, wkład własny – 77 743,28 zł, wykonano wydatki
w 2018 roku w kwocie 292 250,18 zł;
3. Projekt pt. Kształcenie zawodowe i staże – droga sukcesu uczniów ZSP Nr 3 w Łowiczu
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu 813 335,83 zł, przyznane dofinansowanie wynosiło 691 335,45 zł, wkład własny –
81 333,60 zł, wykonano wydatki w 2018 roku w kwocie– 127 552,64 zł .

15. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego
w Łowiczu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego mieści się w Łowiczu,
przy ul. Kaliskiej 5a. W skład Zespołu wchodzi liceum ogólnokształcące, technikum oraz
branżowa szkoła I stopnia.
W roku szkolnym 2017/2018 w liceum prowadzone było kształcenie w klasach
o nachyleniu: humanistyczne (językowe) oraz matematyczno-przyrodnicze. W 7 oddziałach
kształciło się 223 uczniów. W technikum prowadzone było kształcenie w zawodach: technik
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ekonomista, technik handlowiec oraz technik spedytor. W 13 oddziałach kształciło się 302
uczniów.
W roku szkolnym 2018/2019 w liceum prowadzone jest kształcenie w klasach o nachyleniu
humanistyczne (językowe) oraz matematyczno-przyrodnicze. W 6 oddziałach kształci się 179
uczniów. W technikum prowadzone jest kształcenie w zawodach technik ekonomista, technik
handlowiec oraz technik spedytor. W 15 oddziałach kształci się 310 uczniów.
Wyniki egzaminów maturalnych w 2018 roku:
1. Liceum Ogólnokształcące - liczba absolwentów wynosiła 96, wszyscy uczniowie przystąpili
do matury, egzamin zdało 95 uczniów, zdawalność wyniosła 99%;
2. Technikum - liczba absolwentów wynosiła 58, do matury przystąpiło 57 uczniów, egzamin
zdało 46 uczniów, zdawalność wyniosła 81 %.
Szczegółowe wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych:
Część pisemna
Liceum Ogólnokształcące
- j. polski – średni wynik – 56%, max 87%, zdawalność – 100%
- matematyka - średni wynik – 64%, max 100%, zdawalność – 99%
- j. angielski - średni wynik – 81%, max 100%, zdawalność – 100%
- j. niemiecki - średni wynik – 87%, max 96%, zdawalność – 100%
- j. rosyjski - średni wynik – 48%, max 48%, zdawalność – 100%
Technikum
- j. polski – średni wynik – 51%, max 80%, zdawalność – 100%
- matematyka - średni wynik – 44%, max 98%, zdawalność – 82,5%
- j. angielski - średni wynik – 62%, max 100%, zdawalność – 100%
- j. rosyjski - średni wynik – 30%, max 30%, zdawalność – 100%
Część ustna
Liceum Ogólnokształcące
- j. polski – średni wynik – 64,50%, zdawalność – 100 %
- j. angielski – średni wynik – 77,7%, zdawalność – 100%
- j. niemiecki – średni wynik – 97%, zdawalność – 100%
- j. rosyjski – średni wynik – 60%, zdawalność – 100%
Technikum
- j. polski – średni wynik – 55,5%, zdawalność – 100 %
- j. angielski – średni wynik – 61,6%, zdawalność – 100%
- j. rosyjski – średni wynik – 30%, zdawalność – 100%
Wyniki egzaminów zawodowych
- technik ekonomista - przystąpiło 63 uczniów, zdało 35 uczniów
- technik handlowiec – przystąpiło 10 uczniów, zdało 10 uczniów
- technik spedytor - przystąpiło 24 uczniów, zdało 23 uczniów

101

Szkoła realizowała projekt pt. Praktyki zawodowe uczniów ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego
w Łowiczu szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy
w ramach Programu ERASMUS +

16. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Brzechwy
w Łowiczu
Liczba uczniów i ilość klas w roku szkolnym 2018/2019
Typ szkoły

Lp.

Liczba
oddziałów

Liczba uczniów

1.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

-

30

2.

Przedszkole Specjalne

3

15

3.

Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi

9

68

4.

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia
oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej

3

18

5.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca

2

12

z

do Pracy
6.

Internat SOS-W

5

33

7.

Zespół Rewalidacyjno- Wychowawczy

2

13

RAZEM

22

• 30 wczesne
wspomaganie
• 15 przedszkole
• 98 szkoła
• 33 internat
• 13 ZRW

Liczba dzieci ze względu na rodzaj niepełnosprawności:
Lp.
1.
2.
3.
4.
RAZEM

Stopień niepełnosprawności
intelektualnej
Lekkie
Umiarkowane, znaczne
Sprzężone, autyzm
Głębokie

Ilość uczniów
44
23
46
13
126

Liczba uczniów nauczanych indywidualnie:
Lp.
1.
2.
3.

Typ szkoły
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
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Ilość uczniów
1
2
2

4.

Indywidualne zespoły rewalidacyjnowychowawcze

5

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łowiczu w 2018 roku pozyskiwał środki
pozabudżetowe:
1. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - dotacja celowa
z MEN – 19 619,38 zł;
2. dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych z Rządowego programu pomocy
uczniom w 2018 r. ,,Wyprawka szkolna” – 6 682,11 zł;
3. dotacja przedszkolna – 8418,00 zł.
W trakcie roku szkolnego 2018/2019 odbyły się:
1. w trosce o środowisko i zdrowie w październiku zorganizowano
dla wszystkich uczniów Akcję ,,Sprzątanie świata’’, zakończoną wspólnym ogniskiem
z pieczeniem kiełbasek w Lasku Miejskim;
2. aby uczniowie bezpiecznie poruszali się po drogach we wrześniu, został zaproszony
do szkoły policjant, który przybliżył wychowankom podstawy ruchu drogowego;
3. udział uczniów w ramach Doradztwa Zawodowego klas VII L i VII L w Projekcie „Małe
Miasto”;
4. w ramach 100-lecia Nieodległości zorganizowano dla uczniów, wychowanków oraz
zaproszonych gości z Mocarzewa „Wielkie Malowanie na Stulecie Niepodległości”- Akcja
plakatowa;
5. w listopadzie odbyła się Akademia z okazji rocznicy Święta Niepodległości. Wychowawcy
uczniów klas pierwszych włączyli się w zorganizowanie i przeprowadzenie uroczystego
pasowania na ucznia i wychowanka Ośrodka;
6. spotkanie społeczności szkolnej z Ks. Biskupem Wojciechem Osialem oraz z księdzem
proboszczem parafii p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza;
7. przed świętami Bożego Narodzenia przygotowano wystawę ozdób bożonarodzeniowych;
8. jak każdego roku w m-cu grudniu dla dzieci, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości
młodzież Ośrodka wystawiła jasełka bożonarodzeniowe;
9. w styczniu odbyła się choinka szkolna;
10. ostatni tydzień przed feriami upłynął w atmosferze Walentynek, zorganizowano pocztę
walentynkową, która zakończyła się dyskoteką walentynkową;
11. z okazji pierwszego Dnia Wiosny na terenie Ośrodka zorganizowane zostały zabawy
i konkursy, wybór ucznia w najbardziej wiosennym przebraniu;
12. wraz z nadejściem Świąt Wielkanocnych przygotowano wystawę ozdób wielkanocnych;
13. apel z okazji Świąt Wielkanocnych odbył się w kwietniu. Wychowankowie zostali
wprowadzeni w klimat Świąt Wielkiej Nocy;
14. w kwietniu w szkole odbył się Dzień Łowicki. Hol szkoły został ozdobiony barwnymi
łowickimi pasiakami i innymi ozdobami;
15. akademie z okazji Święta Flagi narodowej oraz Święta Konstytucji 3 Maja.
W ramach wolontariatu w SOS -W w Łowiczu zostały podjęte działania:
1. akcja „Znicz, Pamiętamy….”. Pomoc dzieciom mniej sprawnym przez wolontariuszy;
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2. spotkania dla młodszych uczniów pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom”,
przeprowadzono zbiórkę książek dla oddziału szpitala powiatowego w Łowiczu;
3. zorganizowano zbiórkę pluszaków w akcji „Twój miś może zostać ratownikiem”;
4. z okazji Dnia wolontariusza zorganizowana została akcja „Dobre słowo z odrobiną
słodyczy”;
5. zbierano plastikowe nakrętki na leczenie dziewczynki;
6. wolontariusze pełnili dyżury w trakcie przerw międzylekcyjnych na łączniku korytarza;
7. wykonano karty Bożonarodzeniowe na aukcje dla Stowarzyszenia „Cztery łapy”;
8. zorganizowano spotkanie z wolontariuszami z Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego
w Łowiczu - wspólnie wykonano serce i odrysowano dłonie wolontariuszy –symbol dalszej
współpracy.
Wycieczki
W trakcie całego roku 2018/2019, wychowawcy i nauczyciele organizowali piesze
wycieczki w celu poznania Miasta pamiętając o miejscach pamięci. Uczniowie Ośrodka
wybrali się również na wycieczki jednodniowe do Łodzi, do Fabryki Bombek
w Piotrkowie Trybunalskim, odbywały się wyjazdy do Ośrodka w Mocarzewie a także
kilkudniowe wycieczki do Białegostoku - wrzesień 2018, do Zakopanego – listopad 2018.
Uczniowie Ośrodka brali udział w konkursach:
1. Konkurs ekologiczny – październik 2018;
2. Ogólnopolska Scena Prezentacji Artystycznych Realizacji- OSPAR 2018- grudzień 2018;
3. Festiwalu Polskich Kolęd dla Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Mocarzewiegrudzień 2018;
4. Konkurs na Kartę Bożonarodzeniową – grudzień 2018;
5. Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową zorganizowany przez Urząd Miasta w Łowiczu grudzień 2018;
6. IV Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczny dla szkół Przysposabiających do Pracy
w Łodzi;
7. Konkurs kulinarny w „Nie marnujemy żywności” w Hotelu Ibis w Łodzi;
8. Konkurs kulinarny w Kutnie - grudzień 2018.
Dodatkowo w internacie Ośrodka organizowano działania:
1. zorganizowano cykl zajęć „Zajęcia plastyczne – metoda quillingu”, „Poznajemy Polskę
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa”;
2. zorganizowano cykl zajęć plastycznych „Spotkania z malarzem” oraz zajęcia ruchowe;
3. zorganizowano zajęcia ruchowe z wykorzystaniem elementów metody Paula Dennisona
i Weroniki Sherborne, cykl zajęć z origami oraz zajęcia kulinarne;
4. zorganizowano cykl zajęć „Tańcowała igła z nitką”;
5. zorganizowano cykl zajęć z zakresu edukacji czytelniczo-medialnej i edukacji regionalnej
oraz cykl zajęć usprawniających aparat mowy „Wesoła gimnastyka buzi i języka”;
7. zorganizowano cykl zajęć „Jestem samodzielna” oraz zajęcia plastyczne i zajęcia kulinarne;
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9. prowadzono zajęcia ruchowe z wykorzystaniem elementów metody Paula Dennisona
i Weroniki Sherborne;
10. prowadzono cykl zajęć manualnych z elementami terapii ręki;
11. we wrześniu wychowankowie pod opieką wychowawców uczestniczyli w bezpłatnym
wyjściu do Cyrku Zalewski;
12. odbyły się dwie wycieczki do Zakopanego: w dniach 22 -25 października i 19 – 22
listopada;
13. 11 października odbyła się wycieczka do Łodzi do Muzeum Włókiennictwa i Teatru Jaracza
na sztukę „Posprzątane”.
14. dnia 6 listopada 2018 odbyła się wycieczka do Mobilnego Muzeum Multimedialnego
w Łowiczu;
15. w październiku z okazji Dnia Edukacji Narodowej wychowankowie przygotowali
inscenizację i upominki dla nauczycieli;
16. w listopadzie odbył się w internacie Bal Jesieni;
17. również w listopadzie wychowankowie uczestniczyli w wieczornicy z okazji 100 - lecia
Święta Niepodległości;
18. wychowawcy internatu w miesiącu grudniu zorganizowali Wieczór wigilijny, w którym
uczestniczyli zaproszeni goście. Wszyscy wychowankowie otrzymali paczki świąteczne.
Wychowankowie internatu brali udział w konkursach:
1. z profilaktyki uzależnień „Zapobieganie nałogom”;
2. Konkurs plastyczny – bezpieczna szkoła i internat;
3. Konkurs plastyczny z okazji Światowego Dnia Zwierząt „Portrety naszych ulubieńców”;
4. Konkurs plastyczny „Moja bezpieczna droga do szkoły”;
5. Konkurs plastyczny metodą origami;
6. Konkurs na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy oraz kartkę bożonarodzeniową;
7. w poszczególnych grupach wychowawcy prowadzili konkursy promujące właściwe
zachowanie np. w grupie I w kategoriach: „Super chłopak”, „Pomocny kolega”, „Mistrz
porządku”, „Pilny uczeń”
8. w I półroczu Samorząd Uczniowski kontynuował akcję zbierania plastikowych nakrętek,
w celu pomocy bezdomnym psom;
9. w październiku wychowankowie brali udział w Wieczorze Muzeum w Bursie Samorządu
Województwa Łódzkiego w Łowiczu;
10. w grudniu z okazji Dnia Wolontariatu wychowankowie uczestniczyli w spotkaniu
z wolontariuszami z Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu;
11. również w grudniu wychowanków internatu odwiedził Św. Mikołaj z Bursy Samorządu
Województwa Łódzkiego w Łowiczu;
12. ponadto dziewczynki z grupy III wykonały stroiki i karty bożonarodzeniowe techniką
quillingu oraz upominki dla sponsorów wycieczek oraz osób współpracujących z Internatem;
13. odbył się Konkurs „Przemocy i agresji mówimy STOP”;
14. Konkurs czystości sal w internacie;
15. odbył się Turniej warcabowy.
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17. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi
Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęto w nowym budynku, z dużo większą liczbą uczniów –
wychowanków oraz nową kadrą pedagogiczną. Zanim nastąpiła przeprowadzka należało
zlikwidować lub przenieść cały majątek placówki do nowego obiektu. Wymagało to dużo pracy
ze strony wszystkich pracowników oraz logistyki.
Początki pracy w tak dużym budynku i sama organizacja szkoły i grup wychowawczych
wymagała dużego zaangażowania, pomysłowości i zmysłu organizacyjnego. W sposób
znaczący poprawiły się dzieciom warunki pobytu i nauki pracy, a wszystkim pracownikom
warunki pracy.
Organizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii od 1 września 2018 roku ma pięć
oddziałów szkoły podstawowej specjalnej, tj. klasy: IV, V, VI, VII, VIII oraz aż sześć grup
wychowawczych.
Liczba uczniów w klasach:
- klasa IV – 15,
- klasa V – 15,
- klasa VI – 15,
- klasa VII – 14,
- klasa VIII – 11.
Liczba wychowanków w grupach jest następująca:
- I grupa – 12,
- II grupa – 12,
- III grupa – 10,
- IV grupa – 12,
- V grupa – 12,
- VI grupa – 12.
Wszyscy uczniowie-wychowankowie posiadają orzeczenia do kształcenia specjalnego
z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym i są z terenu całej Polski. Wszyscy
przebywają w placówce na prośbę swoich rodziców/opiekunów prawnych.
Praca nauczycieli i wychowawców wspierana była przez pedagog i psycholog, którzy
na bieżąco pomagają rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze, konflikty rówieśnicze,
wspierają wychowanych, którzy pierwszy raz są w naszym ośrodku, prowadzą zajęcia
w ramach społeczności korekcyjnych, np. na temat skutecznego uczenia się.
Praca z dziećmi odbywała się w 2018 roku na wielu płaszczyznach:
1. opiekuńczej – zaspakajanie podstawowych potrzeb, dbanie o właściwe wyżywienie
i zdrowie – współpraca z ośrodkiem zdrowia „Medicus” w Kiernozi, przestrzeganie zasad
zdrowego i higienicznego trybu życia: czas na lekcje, czas na odpoczynek poobiedni, czas
na spacer i zajęcia w terenie, na odrabianie lekcji, na ciszę nocną. To nauka wykonywania
podstawowych czynności, tj. ścielenie łóżek, sprzątanie sypialni, bycie dyżurnym w klasie
i na stołówce, codzienne mycie się, zmiana bielizny i odzieży, butów odpowiednio do pór roku,
kontaktowanie się z rodzicami-opiekunami prawnymi w sprawach dotyczących ujednolicenia
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oddziaływań, uzupełniania przyborów szkolnych toaletowych, urlopowania, współpraca
z PCPR, Ośrodkami Pomocy Społecznej, kuratorami sądowymi;
2. dydaktycznej – realizacja obowiązku szkolnego na II etapie kształcenia ogólnego –
dostosowanie metod i form pracy do uczniów zgodnie z zaleceniami zawartymi w ich
orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, realizacja Programu Wychowawczo –
Profilaktycznego, Wewnętrznego Systemu Doradztwa Zawodowego. Oba programy
dostosowane były do poszczególnych klas i grup. Uczniowie brali udział w różnych
konkursach, tj.: „Mistrz szybkiego czytania”, „Mistrz czytania ze zrozumieniem”, „Mistrz
pięknego czytania”, „Mistrz ortografii”, „Mistrz tabliczki mnożenia”, „Mistrz słówek z języka
angielskiego” , które miały na celu podnoszenie kompetencji szkolnych, wiary we własne siły
i możliwości. Przez cały rok trwał konkurs „Ambitny uczeń”. MOS w Kiernozi otrzymał
także dotację na darmowe podręczniki dla klasy V i VIII oraz materiały ćwiczeniowe dla
uczniów wszystkich klas. Powstała pracownia kulinarna, która pozwoliła na prowadzenie koła
kulinarnego: „Marchewkowo, Owocowo, Smacznie”. Został zorganizowany i przeprowadzony
egzamin ósmoklasisty, w którym wzięło udział 100 procent uczniów. Wszyscy uczniowie byli
w kinie w Łowiczu na polskim filmie „Dywizjon 303”;
3. wychowawczej – realizacja planu pracy grup wychowawczych zawierająca treści
uwzględniające
ważne
wydarzenia,
święta,
zainteresowania
wychowanków,
ale i wychowawców, treści prozdrowotne, patriotyczne, przyrodniczo-ekologiczne i dotyczące
szeroko rozumianego bezpieczeństwa. To organizacja wielu imprez, np.: „Dnia Chłopaka”
z udziałem zaprzyjaźnionego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie,
konkursów, np.: „Czysta sypialnia”, spotkania z PSSE w Łowiczu: „Dopalaczom mówimy
STOP”, spotkanie profilaktyczne przeprowadzone przez Akademię Pozytywnej Profilaktyki:
„Niebezpieczne związki – alkohol oraz inne substancje psychoaktywne”, spotkanie ze znanym
raperem terapeutą, świętowanie urodzin wychowanków – organizowanie imprez
pt.: „Urodzinki”.
Wychowankowie brali udział w różnych imprezach wynikających z planów pracy, a także
z zainteresowań wychowawców, jak i ich samych. Do najważniejszych należały:
- „Sprzątanie świata”;
- piknik integracyjny – przyjęcie w poczet wychowanków nowe dzieci;
- przedstawienie patriotyczne – „Rocznica Powstania Warszawskiego”;
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości;
- śpiewanie hymnu 09.11., o godz. 11.11;
- udział w konkursie plastycznym Ligi Ochrony Przyrody, którego jesteśmy członkami;
- udział w zbiórce kasztanów i kooperacji z firmą w Opocznie;
- samodzielnie zorganizowano „Spacer zimowego liczenia ptaków”;
- udział w zimowym liczeniu ptaków organizowanym przez oddział terenowy Bolimowskiego
Parku Krajobrazowego;
-„Mikołajki” w szkole;
- Wigilia i jasełka – wraz z zaproszonymi gośćmi;
- Powiatowe Biegi Przełajowe;
- Rowerowy XV Rajd ,,Szlakiem Bojowym X Pułku Piechoty”;
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- Rajd pieszy z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Organizatorem był UG i PTTK
w Łowiczu;
- ,,Rajd Drogami Niepodległej” Uczestniczyła cała społeczność szkolna i zaproszeni goście;
- ,,XIII Rajd szlakiem Żołnierzy Cichociemnych Żołnierzy A.K.”;
- udział w konkursie plastycznym ,,Moja Niepodległa Ojczyzna” organizowanego przez GOK
w Kiernozi;
- „Nocny Rajd Niepodległości”. Organizatorem była SP Mastki;
- uczestnictwo całej społeczności szkolnej w oddaniu hołdu poległym za wolność ojczyzny,
cmentarz wojskowy. Organizatorem był Urząd Gminny;
- Łowicz ,,Szkiełka” – gala sportowców;
- spotkanie z dyrektorką BP w Kiernozi;
- ,,W zdrowym ciele zdrowy duch” – spotkanie ze strongmenem;
- co miesięczne spotkania w Bibliotece Publicznej z wybraną grupą wychowanków;
- Koło Miłośników Dart;
- projekt ,,Kącik Czytelniczy”;
- piesza wycieczka do Sannik – zwiedzanie Zespołu Pałacowo – Parkowego, historia pałacyku
i pobytu w nim Fryderyka Chopina, gra na fortepianie, rozwiązywanie zagadek, wspólny grill;
4. terapeutycznej – odbywały się obowiązkowe zajęcia lekcyjne Treningu Zastępowania
Agresji, które uczyły radzenia sobie ze złością, proszenia o pomoc, w ramach zajęć
z wychowawcą oraz zajęć popołudniowych zajęcia socjoterapeutyczne, których celem było
między innymi nauczenie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej oraz odbywały się
spotkania, tzw. „społeczności korekcyjnej”, metody pracy stosowanej przez MONARY,
mającej na celu uczenie się ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny i zachowania,
otwartości, umiejętności oceny zachowań swoich, jak i kolegów, wywiązywania się
z powierzonych zadań, prowadzone były koła zainteresowań: plastyczne, modelarskie,
sportowe, ekologiczne, turystyczno-krajoznawcze, których zadaniem było wskazywanie
alternatywnych, pożądanych społecznie form spędzania czasu wolnego, rozwijanie
zainteresowań i talentów, działa także na terenie placówki Liga Ochrony Przyrody.
Z końcem grudnia 2018 roku zakończyła się realizacja projektu: „Umiem. Wiem. Potrafię”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 realizowanego
w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności. Działania XI.1 Wysoka
jakość edukacji. Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne. 61 uczniów nabyło kompetencja
kluczowe oraz umiejętności społeczne w ramach następujących zajęć:
- wyrównawcze z języka angielskiego,
- wyrównawcze z matematyki,
- koło przyrodnicze,
- wyrównawcze z informatyki,
- wyrównawcze z języka polskiego,
- wyrównawcze z historii i społeczeństwa,
- terapii logopedycznej,
- terapii pedagogicznej,
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- socjoterapeutyczne, na które składają się zajęcia techniczne, plastyczne, kulinarne.
Na zajęciach wykorzystywany był zakupiony sprzęt i pomoc dydaktyczna za ponad
80 000,00 zł oraz korzystano z utworzonych trzech pracowni: polonistycznej, informatycznej
i przyrodniczej. Wśród sprzętu można wyliczyć 13 laptopów dla uczniów, 4 dla nauczycieli,
6 tabletów, 2 tablice interaktywne, rzutnik, drukarkę 3D, aparaty fotograficzne, globusy,
programy multimedialne do języka angielskiego, języka polskiego, terapii pedagogicznej,
profesjonalne lustro logopedyczne i wiele innych pomocy do wykorzystania w prowadzonych
zajęciach.
W grudniu 2018 roku została zakończona realizacja wszystkich form zajęć. Nauczyciele
przeprowadzili testy diagnozujące i wystawili zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie
i nabyciu kompetencji dla uczniów.
W dniach 05-07.12.2018 r. odbyła się kontrola projektu przez Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres kontroli
obejmował sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu rozliczanego metodami
uproszczonymi, w szczególności weryfikację dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie
rezultatów, wykonanie produktów i zrealizowanie działań zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem
o dofinansowanie. W protokole pokontrolnym nie stwierdzono nieprawidłowości, uchybień,
uwag i zastrzeżeń, nie wydano zaleceń.

18. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczno w Łowiczu
Poradnia jest placówką oświatową, której zadaniami są:
1. diagnozowanie dzieci i młodzieży (w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,
wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz
wskazania sposobu rozwiązania tego problemu);
2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologicznopedagogicznej;
3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną
funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów dydaktycznych i wychowawczych;
4. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Poradnia realizuje swoje zadania poprzez:
- diagnozowanie;
- indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży;
- terapię rodziny;
- grupy wsparcia;
- prowadzenie mediacji;
- interwencje kryzysowe;
- warsztaty;
- porady i konsultacje;
- wykłady i prelekcje;
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- działalność informacyjno-szkoleniową;
- udział w zebraniach rad pedagogicznych, spotkaniach nauczycieli, wychowawców grup
wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w przedszkolu, szkole lub placówce.
Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów,
logopedów i doradcy zawodowego oraz w zależności od potrzeb przy pomocy innych
specjalistów, w szczególności lekarza, którego udział jest niezbędny w pracach zespołu
orzekającego.
W ramach realizacji zadań statutowych diagnozowano dzieci i młodzież poprzez diagnozę
psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i doradztwa zawodowego. Wykonywano badania
przesiewowe:
- programem „Widzę”
56
- programem „Słyszę”
87
- programem „Mówię”
36
- programem SAT
142
- APD Neuroflow
76
W wielu przypadkach w efekcie wstępnej diagnozy wskazano na potrzebę wykonania
specjalistycznych badań lekarskich. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest
w szczególności wydanie opinii bądź wydanie orzeczenia.
W okresie do 10.05.2018 r. wydano opinie:
Rodzaj opinii w sprawie
Potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju

tabela orzeczenia

Przyspieszenia obowiązku szkolnego

-

Odroczenia obowiązku szkolnego

18

Objęcia nauką w klasie terapeutycznej

1

Zwolnienia z nauki drugiego języka obcego

-

Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponad.

-

Dostosowania wymagań edukacyjnych

60

O specyficznych trudnościach w uczeniu się

30

Udzielanie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki

-

Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy

3

Objęcia dziecka pomocą psych – ped. w przedszkolu

38

Objęcia dziecka pomocą psych. – ped. w szkole

174

Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego

1

O braku przeciwwskazań do wykonywania zajęć zarobkowych

4

Realizacji nauki poza szkołą

1
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Inne opinie

6

Wydano również orzeczenia:
Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

25

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży:

- z uszkodzonym słuchem

2

- z uszkodzonym wzrokiem

-

- z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją)

16

- z upośledzeniem w stopniu lekkim

30

- z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym

6

- z upośledzeniem w stopniu głębokim - o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wych.

3

- z autyzmem (w tym Z.Aspergera)

11

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi

17

- zagrożonych niedostosowaniem społecznym

11

- niedostosowanych społecznie

-

Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

42

Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
RAZEM

2
165

Orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego

1

Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania

-

W ramach realizacji zadań statutowych udzielano dzieciom i młodzieży oraz rodzicom
bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej:
Rodzaj terapii:
Pedagogiczna:
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

88

Terapia ręki

11

Metoda Dobrego Startu

31

Terapia umiejętności słuchowo - językowych

7

SI

10

Neuroflow- aktywny trening słuchowy:

111

EYE PORT II-

terapia widzenia

2

Logopedyczna:
Terapia logopedyczna

150

Terapia dr Neuronowski

14

Indywidualna (terapia psychologiczna/psychoterapia)

17

Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, w tym psychologicznym

81

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

8

TUS dla dzieci ze spectrum autyzmu (innowacja)

10

Porady bez badań (wychowawcze itp.)

221

Interwencje kryzysowe indywidulne

2

Realizowano również zadania profilaktyczne oraz wspierające wychowawczą
i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły, placówki, poprzez warsztaty:
1. „Poprawa komunikacji w grupie” (SP nr 3 w Łowiczu, kl. IV): 21;
2. „Poprawa komunikacji w grupie” (SP nr 2 w Łowiczu, kl. VII): 16;
3. „Rodzina wolna od przemocy”- konferencja (SP Nr 1 w Łowiczu kl. VII-VIII): 40;
4. „Skuteczne rozwiązywanie konfliktów” (w ramach wspomagania szkół)- warsztaty
(SP w Stachlewie kl. V-VI): 38;
5. „Poprawna komunikacja w grupie” (SP nr 3 w Łowiczu kl. IV): 22;
6. „Poprawna komunikacja w grupie” (SP nr 3 w Łowiczu kl. VII): 16;
7. „Skuteczne rozwiązywanie konfliktów” (SP w Stachlewie kl. VII-VIII): 32;
8. „Muzyczne spotkania” - feryjne zajęcia muzykoterapeutyczne z zakresu profilaktyki
muzycznej prowadzone Metodą Mobilnej Rekreacji Muzycznej (MRM): 5;
9. Dzień Przesiewowych Badań Słuchu: 15;
10. Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych: 15;
11. „Depresja młodzieży”(II LO w Łowiczu): 60.
Udzielano pomocy grupowej dla rodziców:
1. „Samouszkodzenia u dzieci i młodzieży”- prelekcja (SP nr 4 w Łowiczu): 60;
2. Udział w spotkaniu dotyczącym organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
(SP w Nowych Zdunach):2;
3. „Jak kształtować postawę tolerancji?”- prelekcja (SP nr 3 w Łowiczu): 60;
4. „Kochać i wymagać” (Przedszkole nr 4 w Łowiczu): 14;
5. „Kochać i wymagać – czyli jak być dobrym rodzicem” (Przedszkole nr 4 w Łowiczu): 80;
6. „Geneza, założenia, cele i struktura zajęć MDS” warsztaty (PP-P w Łowiczu): 4;
7. „Założenia, cele i struktura zajęć z terapii ręki” warsztaty (PP-P w Łowiczu): 3;
8. „Rodzaje i techniki ćwiczeń w poprawianiu grafiki pisma” (PP-P w Łowiczu): 1;
9. Warsztaty z rodzicami - Rodzic jako doradca swojego dziecka. (SP w Popowie kl. VIII i III
G): 75;
10. Warsztaty z rodzicami - Rodzic jako doradca swojego dziecka. (SP w Zielkowicach
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kl. VIII ): 13;
11. Konsultacje logopedyczne po badaniach przesiewowych (SP w Błędowie): 17;
12. Konsultacje logopedyczne po badaniach przesiewowych (SP w Mastkach): 17;
13. Prelekcja „Wady wymowy-profilaktyka” (SP w Błędowie): 17;
14. Prelekcja „Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy i myślenia u dzieci
przedszkolnych i wczesnoszkolnych” (SP w Błędowie): 17;
15. Prelekcja „Słyszę – ale czy wszystko?” (Punkt Przedszkolny w Chąśnie): 8;
16. „Uczeń z Zespołem Aspergera w klasie” (SP nr 4 w Łowiczu): 7.
Organizowano i prowadzono wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, poprzez:
1. Roczne Wspomaganie SP w Stachlewie w zakresie „Skuteczne rozwiązywanie konfliktów” –
szkolenia dla rodziców, szkolenie RP, warsztaty dla uczniów;
2. Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów szkolnych: 24;
3. Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjnokompensacyjne: 19;
4. „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej” - szkolenie Rady Pedagogicznej
(SP w Bednarach): 18;
5. „Kształcenie specjalne – IPE-T i WOPFU” (PP-P w Łowiczu): 21;
6. „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej - dokumentacja” szkolenie Rady
Pedagogicznej (SP nr 3 w Łowiczu): 28;
7. „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole - dostosowanie form i metod
pracy do możliwości uczennicy z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, analiza IPE-T
w odniesieniu do wyników WOPFU ucznia z zespołem Aspergera.” (konsultacje PP-P
w Łowiczu): 3;
8. „Uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej” szkolenie Rady
Pedagogicznej (SP w Bielawach): 28;
9. „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przepisy prawa a praktyka szkolna”
szkolenie Rady Pedagogicznej (SP nr 4 w Łowiczu): 21;
10. „Rodzina wolna od przemocy”- konferencja (SP Nr 1 w Łowiczu): 50;
11. „Depresja u dzieci i młodzieży”- warsztaty (PP-P w Łowiczu): 15;
12. „Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w konflikcie”- - trening (w ramach wspomagania
szkół) szkolenie Rady Pedagogicznej (SP w Stachlewie): 12;
13. Udział w spotkaniu dotyczącym organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
(SP w Nowych Zdunach): 12;
14. Grupa wsparcia pedagogów szkolnych (PP-P w Łowiczu): 24;
15. „Kochać i wymagać” (Przedszkole nr 4 w Łowiczu): 11;
16. „Kształtowanie relacji nauczyciel – uczeń a motywacja do nauki” (PP-P w Łowiczu): 4;
17. „Techniki uczenia się i zapamiętywania” - szkolenie Rady Pedagogicznej (I LO
w Łowiczu): 24;
18. Trening słuchowy - zajęcia otwarte: 9;
19. Zajęcia pokazowe MDS dla nauczycieli: 9;
20. Terapia logopedyczna w ramach zajęć instruktażowych dla nauczycieli: 9;
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21. „Stymulacja rozwoju przetwarzania słuchowego u dziecka – od teorii do praktyki”: 7;
22. „Uczeń z Zespołem Aspergera w klasie” (SP nr 4 w Łowiczu): 7;
23. „Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej”- szkolenie Rady Pedagogicznej
(ZSP Nr 4 w Łowiczu): 42.
Od 1 września 2018r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu diagnozowała
i wydała również orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia
o potrzebie indywidualnego nauczania, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci
niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, z terenu powiatu łowickiego.

Przygotowanie szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych do
nowego roku szkolnego 2018/2019 - podsumowanie
Uczniowie/oddziały w szkołach Powiatu Łowickiego
Szkoła

Rok szkolny 2017/2018
Liczba
Liczba uczniów
oddziałów
11
345
7
226
12
328
30
635
13
289
20
537
17
128
5
48
115
2 536

I LO w Łowiczu
II LO w Łowiczu
ZSP nr 1 w Łowiczu
ZSP nr 2 w Łowiczu
ZSP nr 3 w Łowiczu
ZSP nr 4 w Łowiczu
SOS-W w Łowiczu
MOS w Kiernozi
Razem

Rok szkolny 2018/2019
Liczba
Liczba uczniów
oddziałów
12
351
8
245
12
290
29
637
11
261
21
506
19
122
6
70
118
2 482

Zatrudnienie w szkołach Powiatu Łowickiego
Rok szkolny 2017/2018
Liczba
nauczycieli
[etat]
349,97

Liczba pracowników
adm. i obsługi
[etat]
91,32

Rok szkolny 2018/2019
Liczba
nauczycieli
[etat]
363,54

Liczba pracowników
adm. i obsługi
[etat]
92,79

Matura - wyniki
Szkoły

I
LO

II LO

ZSP nr 1

ZSP nr 2

ZSP nr 3

ZSP nr 4

Absolwenci
Klasy kończące
Maturzyści
Zdało maturę
Zdawalność
matury % *

96
3
96
95
99

90
3
84
75
89,3

T
51
2
35
26
74,3

T
97
5
68
57
84

T
60
3
36
26
72

LO
96
3
96
95
99

B
28
1
-
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B
18
1
-

B
15
1
-

T
58
2
57
36
63

RAZEM
609
24
472
410
86,86

Nie zdało matury:
- z poprawką
1
7
5
8
- bez poprawki
0
2
4
3
Zdało
egzamin 1
5
0
4
poprawkowy
Zdawalność
po 100 95,2
74,3 89,7
„poprawkach” *
*w stosunku do uczniów przystępujących do egzaminu

-

-

-

9
1
4

-

83,3

-

1
0
1

19
2
10

-

100

80,7

50
12
25
92,16

Egzaminy zawodowe
*w stosunku do uczniów przystępujących do egzaminu
Zespół
szkół

Liczba
Przystąpiło
Zdało
Zdawalność % *
absolwentów
do egzaminu
egzamin
technikum
51
48
30
62,50
ZSP nr 1
zsz
28
14**
9
64,29
technikum
97
98
70
71,43
ZSP nr 2
zsz
18
17
11
64,71
technikum
60
58
42
72,41
ZSP nr 3
zsz
15
13
8
61,54
ZSP nr 4
technikum
58
57
45
78,95
**pozostali uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych organizowanych przez Izbę Rzemieślniczą
typ szkoły

Awans zawodowy nauczycieli
1. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskało 11 nauczycieli:
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu – 1 nauczyciel;
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu - 2 nauczycieli;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Brzechwy w Łowiczu – 6 nauczycieli;
- II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łowiczu – 1 nauczyciel;
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi – 1 nauczyciel.
2. Stopień nauczyciela mianowanego uzyskało 4 nauczycieli:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu - 1 nauczyciel;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Brzechwy w Łowiczu – 2 nauczyciel;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu – 1 nauczyciel.
3. Stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskało 9 nauczycieli:
- I Liceum Ogólnokształcące im. J. Chełmońskiego w Łowiczu – 1 nauczyciel;
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu – 2 nauczycieli;
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. T. Kościuszki w Łowiczu – 3 nauczycieli;
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łowiczu – 1 nauczyciel;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Brzechwy w Łowiczu – 1 nauczyciel;
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi – 1 nauczyciel.
Nabór do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019
W wyniku naboru uruchomiono 27 oddziałów klas I:
- 10 oddziałów liceum ogólnokształcącego;
- 15 oddziałów technikum;
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- 2 oddziały branżowej szkoły I stopnia.
Wyniki naboru
Lp. Szkoła

1.

I LO
w Łowiczu

2.

II LO
w Łowiczu

3.

ZSP nr 1
w Łowiczu

4.

ZSP nr 2
w Łowiczu

5.

ZSP nr 3
w Łowiczu

6.

ZSP nr 4
w Łowiczu

Oddział (nachylenie/zawód)
liceum ogólnokształcące
matematyczne
angielskie
humanistyczne
liceum ogólnokształcące
humanistyczne
medyczne
obrona i bezpieczeństwo publiczne
technikum
technik informatyk
technik elektryk/ technik mechanik/technik mechatronik
branżowa szkoła I stopnia
wielozawodowa
technikum
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki /technik
technologii żywności/technik agrobiznesu
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
technik informatyk
technik logistyk
technik żywienia i usług gastronomicznych
branżowa szkoła I stopnia
mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
technikum
technik hotelarstwa/technik usług fryzjerskich
technik żywienia i usług gastronomicznych
liceum ogólnokształcące
humanistyczna-językowa
matematyczno-przyrodnicza
technikum
technik ekonomista
technik spedytor

1
7
1

Razem
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Liczba
oddziałów
4
2
1
1
4
1
1
2
2
1
1
1

1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
4
2
2
27

Liczebność
klas I
98
27+28
25
18
114
28
28
29+29
43
16
10/10/7
31
31
170
10/10/8
24
48
47
23
10
10
51
13/14
24
60
30
30
80
20+20
20+20
657

Zatrudnienie w szkołach i placówkach oświatowych
Etaty przeliczeniowe nauczycieli
Szkoł
a

I LO
II LO
ZSP
nr 1
ZSP
nr 2
ZSP
nr 3
ZSP
nr 4
Raze
m

Placó
wka

SOSW
MOS
PP-P
Raze
m

Liczb
a
oddzi
ałów

Licz
ba
uczn
iów

12

351

8

245

12

290

29

637

11

261

21

506

93

2
290

Liczb
a
oddzi
ałów

19
6

Licz
ba
uczn
iów/
wyc
how
ank
ów
122/
46
70/7
0

-

-

25

192/
116

Ogół
em
32,2
2
24,8
7
35,1
8
71,8
7
25,6
8
50,6
6
240,
48

Nauczyciele
niepełnozatrudn
ieni
(liczba osób)

Liczba
etatów
adminis
tracji
i
obsługi

2,81

15

7,4

7,89

1,99

26

2,96

30

1,88

3,30

5

8

57

3,52

11,35

8

23,18

20

4,28

1,40

8

7,65

42

1,55

7,11

5

10,18

185

27,53

27,96

67

59,37

w ramach
etatu
nauczycieli
pełnozatrud
nionych

nauczycieli
niepełnozatru
dnionych

wynikające
z godzin
ponadwymi
arowych

21

8,41

15

Etaty przeliczeniowe nauczycieli

Ogó
łem

69,9
1
37,9
0
15,2
5
123,
06

Nauczyciele
niepełnozatrudn
ieni
(liczba osób)

Liczba
etatów
adminis
tracji
i
obsługi

w ramach
etatu
nauczycieli
pełnozatrud
nionych

nauczycieli
niepełnozatru
dnionych

wynikające
z godzin
ponadwymi
arowych

49

3,81

17,10

7

18,25

31

2,85

4,06

10

12,25

12

2,75

0,50

6

2,92

92

9,41

21,66

23

33,42

Sprawozdanie z działalności sportowej w Powiecie Łowickim w 2018 roku
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
powiat realizuje w zakresie kultury fizycznej i turystyki, określone ustawami, zadania publiczne
o charakterze ponadgminnym.
Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi
zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca
2010 roku o sporcie. Rozliczenie dotacji, udzielanych w myśl zapisów ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań
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publicznych, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego (w formie wsparcia) w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu opiera
się również o zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, realizującymi cele i zadania powiatu
w zakresie kultury fizycznej są kluby sportowe, tworzone m.in. w formie stowarzyszeń kultury
fizycznej oraz uczniowskich klubów sportowych.
Zgodnie z ustawą o sporcie, Starosta sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń
kultury fizycznej, a także prowadzi ewidencję uczniowskich klubów sportowych oraz
stowarzyszeń kultury fizycznej, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności
gospodarczej.
1. Rejestr stowarzyszeń kultury fizycznej Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia dla których
organem nadzoru jest Powiat Łowicki:
- Klub Sportowy „PELIKAN” w Łowiczu;
- Gminny Ludowy Klub Sportowy „Laktoza” w Łyszkowicach;
- Klub Sportowy „Księżak”.
2. Uczniowskie kluby sportowe wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łowickiego:
- Uczniowski Klub Sportowy „Bednary” w Bednarach;
- Uczniowski Klub Sportowy „Center-4 Club” w Łowiczu;
- Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun” w Skaratkach;
- Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” w Domaniewicach;
- Uczniowski Klub Sportowy „Pijarski Klub Sportowy” w Łowiczu;
- Szkolny Związek Sportowy Zarząd Gminny w Kiernozi;
- Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak” w Łowiczu;
- Uczniowski Klub Sportowy GOK w Zdunach;
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Huragan” Bobrowniki;
- Uczniowski Klub Sportowy „Pałac” Nieborów;
- Uczniowski Klub Sportowy „Blich” Łowicz;
- Uczniowski Klub Sportowy „Arkadia” Mysłaków;
- Uczniowski Klub Sportowy „Korabka” Łowicz;
- Uczniowski Klub Sportowy „Kontra” w Bełchowie;
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Zespole Szkół Rolniczych w Zduńskiej Dąbrowie;
- Uczniowski Klub Sportowy w Waliszewie;
- Uczniowski Klub Sportowy Płomień Piotrowice;
- Uczniowski Klub Sportowy „SP Zielkowice”;
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Oszkowice”;
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Łowiczu;
- Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan” w Łowiczu;
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ASIK” w Domaniewicach;
- Uczniowski Klub Sportowy „Bzura” Sobota;
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Czarny Orzeł” Gminy Nieborów
w Bednarach;
- UKS „Mroga Bielawy”;
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- UKS „Akademia Piłkarska”;
- UKS Soccer Kids Łowicz;
- UKS Kalenice.
3. Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej, które nie prowadzą działalności gospodarczej:
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Zryw” Wygoda;
- Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Bielawy;
- Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW” w Łowiczu;
- Ludowy Zespół Sportowy „VAGAT” w Domaniewicach;
- Ludowy Klub Jeździecki „GABON” w Walewicach;
- Gminny Klub Sportowy „OLIMPIA” Chąśno;
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ASTRA Zduny;
- Ludowy Klub Sportowy DAR PLACENCJA;
- Ludowy Klub Sportowy „Czarni Bednary”;
- Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” w Bełchowie;
- Ludowy Zespół Sportowy „Meblomax” Zielkowice;
- Ludowy Zespół Sportowy OLIMPIA Niedźwiada;
- Ludowy Klub Sportowy „Kopernik” Kiernozia;
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Naprzód Jamno”;
- Ludowy Klub Sportowy START Złaków Borowy;
- Ludowy Klub Sportowy „Fenix” Boczki;
- Ludowy Klub Sportowy Korona Wejsce;
- Ludowy Klub Sportowy Robotnicze Towarzystwo Gągolin;
- Ludowy Klub Sportowy ,,Victoria Zabostów Duży”;
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łowiczu;
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łowiczu;
- Łowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI;
- Łowicki Klub Motorowy w Łowiczu;
- Gminne Zrzeszenie ,,Ludowe Zespoły Sportowe” w Nieborowie;
- Łowicki Klub Karate Do-Tsunami;
- Ludowy Klub Sportowy Retki;
- Ludowy Klub Sportowy ,,Zjednoczenie” w Bobrownikach i Dzierzgowie;
- Ludowy Klub Sportowy ,,Orzeł Nieborów” w Nieborowie;
- Łowickie Stowarzyszenie Aikido AIKI OKAMI;
- Łowicki Klub Karate KYOKUSHIN Fighter;
- Łowicka Akademia Sportu w Łowiczu;
- Klub Sportowy Ostrowiec;
- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ,,Księżak” w Łowiczu;
- Klub Sportowy Meteor Reczyce;
- Klub Sportowy ,,Brydż Olimpia” Łowicz;
- Łowickie Stowarzyszenie Sportów Walki ,,Khroo-Gym”;
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- Koszykarski Klub Sportowy;
- Klub Sportowy „Fair Play”.
Kluby sportowe z gmin Powiatu Łowickiego działają w oparciu o własną bazę, którą
na szczeblu lokalnym stanowi zazwyczaj baza szkolna, gminne boiska sportowe do gry w piłkę
nożną oraz inne obiekty dzierżawione lub wynajmowane.
Charakterystykę tej bazy przedstawia poniższa tabela:
Lp.
1.

2.

1.

Gmina
Bielawy

Baza sportowa
- sala gimnastyczna w SP w Bielawach
- sala gimnastyczna w Starym Waliszewie
Boiska w:
- SP w Sobocie
- SP w Oszkowicach
- ZS w Starym Waliszewie
Obiekt sportowy w Bielawach
Chąśno
Sale gimnastyczne w:
- w SP w Błędowie
- w SP w Mastkach
Boiska w:
- SP w Mastkach
- SP w Błędowie
- Boisko gminne w Chąśnie
- siłownie zewnętrzne w Chąśnie
- boisko do piłki siatkowej w Chąśnie
Domaniewice Sale gimnastyczne i boiska w:
- SP w Domaniewicach
- SP w Skaratkach
- Przedszkolu Publicznym w Domaniewicach

2.

Kiernozia

3.

Łyszkowice

4.

Kocierzew
Płd.

- sala gimnastyczna, boisko i siłownia SP w Kiernozi
-boisko LZS
-boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni,
- siłownia
Sale gimnastyczne w:
- SP w Łyszkowicach
- SP w Kalenicach
- SP w Stachlewie
Boiska w:
- SP w Łyszkowicach (boisko wielofunkcyjne, boisko
o powierzchni naturalnej)
- SP w Stachlewie
- SP w Seligowie
- SP w Kalenicach
- Stadion Gminny w Łyszkowicach (Boisko naturalne otoczone bieżnią, boisko
treningowe)
- małe boisko naturalne przy OSP Gzinka
- boisko wielofunkcyjne na terenie GOKiS
Sale gimnastyczne w:
- w SP w Kocierzewie Płd.
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5.

Nieborów

6.

Łowicz miasto

7.

Łowicz gmina

- w SP w Łaguszewie
Boiska:
- w SP w Kocierzewie Płd.:
(boisko do piłki nożnej
boisko do piłki koszykowej
boisko do piłki siatkowej
bieżnia
skocznia do skoku w dal
rzutnia do pchnięcia kulą)
- w SP w Łaguszewie
- w SP w Gągolinie
Boiska LZS:
- w Boczkach
- boisko OSP Różyce Żurawieniec
- boisko treningowe w Wejscach
- boisko do piłki nożnej w Wejscach
Sale gimnastyczne i
boiska w:
- SP w Mysłakowie – teren trawiasty do zajęć wychowania fizycznego
- SP w Bednarach – boisko ORIK
- SP w Nieborowie – teren trawiasty do zajęć wychowania fizycznego
- SP w Dzierzgówku – boisko ORLIK
- SP w Bełchowie – teren do zajęć wychowania fizycznego
- SP w Bobrownikach
- GP w Kompinie – do sierpnia br.
Boiska LZS:
- w Bednarach
- w Nieborowie
- w Bobrownikach
- w Bełchowie
Sale gimnastyczne i boiska:
- przy 5-ciu szkołach podstawowych; boisko ORLIK przy Zespole Szkól przy
ul. Grunwaldzkiej i boisko trawiaste przy SP Nr 4, boisko ORLIK przy
ul. Bolimowskiej)
Stadion OSIR Nr 1 + boisko piłkarskie (sztuczna murawa, bieżnia, rzutnia do rzutu kulą,
skocznia do skoku w dal, sprzęt do skoku w wzwyż i skoku o tyczce)
Hala sportowa OSiR Nr 1 i OSiR Nr 2.
1 boisko piłkarskie
4 korty tenisowe
kryta pływalnia
Miejski stadion piłkarski przy ul. Starzyńskiego w Łowiczu
Sale gimnastyczne i boiska:
- w SP w Popowie– boisko ORLIK
- w SP w Zielkowicach
- w SP w Dąbkowicach
- w SP w Niedźwiadzie
Boiska LKS:
- w Jamnie
- w Niedźwiadzie
- w Placencji
- w Wygodzie
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8.

Zduny

Sale gimnastyczne:
- w SP w Nowych Zdunach
- w SP w Bąkowie Górnym
- szkolna sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Nowych Zdunach
Boiska:
- SP w Bąkowie Górnym
Boiska LKS:
- w Nowych Zdunach
- w Jackowicach
- w Nowym Złakowie
Boisko Orlik przy SP w Zdunach

Szkoły ponadgimnazjalne oraz placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Łowicki
w przeważającej mierze korzystają z własnej bazy sportowej.
Charakterystykę tej bazy przedstawia poniższa tabela:
Lp.

Nazwa szkoły

I Liceum
1. Ogólnokształcące
w Łowiczu
II Liceum
2. Ogólnokształcące
w Łowiczu

Baza sportowa
sala gimnastyczna, siłownia, boisko, boisko do siatki plażowej x 2, kort tenisowy,
bieżnia, w tym część (150m) do modernizacji, rzutnia do pchnięcia kulą do
modernizacji, skocznia do skoku w dal do modernizacji, tablica do tenisa ziemnego
sala gimnastyczna
siłownia, boisko trawiaste
2 sale gimnastyczne
boisko asfaltowe
siłownia
2 sale gimnastyczne
boisko trawiaste

3. ZSP Nr 1 w Łowiczu

4.

ZSP Nr 2 RCKUiP
w Łowiczu

5. ZSP Nr 3 w Łowiczu

sala gimnastyczna

7. ZSP Nr 4 w Łowiczu

aula zaadoptowana na potrzeby zajęć wychowania fizycznego; szkoła korzysta
również z obiektów OSiR w Łowiczu

8. SOSW w Łowiczu

Plac zabaw, sala gimnastyczna, sala z wanną z hydromasażem

9.

MOS w Kiernozi

Boisko trawiaste, podopieczni ośrodka korzystają z gminnego boiska
wielofunkcyjnego oraz boiska ORLIK w Kiernozi

Wydarzenia sportowe zorganizowane we współpracy Powiatu Łowickiego ze szkołami
i innymi instytucjami w ramach Harmonogramu Imprez Sportowych w 2018 roku
Corocznie, na podstawie wniosków ze szkół oraz innych instytucji będących organizatorem
przedsięwzięć sportowych opracowywany jest Harmonogram imprez sportowych. Powiat
Łowicki w ramach współudziału w organizacji ww. wydarzeń pokrywał koszt zakupu części
nagród dla zawodników biorących udział w zmaganiach sportowych. W roku 2018 ze środków
budżetu Powiatu Łowickiego zakupiono nagrody dla uczestników:
1. Turnieju unihokeja chłopców i dziewcząt z okazji WOŚP;
2. Turnieju Szkół Podstawowych piłce nożnej 2018;
3. Mistrzostw Łowicza i Powiatu Łowickiego Szkół Gimnazjalnych w Pływaniu;
4. Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Łowickiego Juniorów w szachach „Fischera”;
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5. Bielawskich Biegów Ulicznych;
6. Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki;
7. Ułańskich Biegów Przełajowych;
8. Łowickiego Półmaratonu Jesieni;
9. Czwartków Lekkoatletycznych.
W opracowanych przez Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu Państwowego
Instytutu Badawczego wynikach współzawodnictwa powiatów za 2018 rok Powiat Łowicki
uplasował się na 92 pozycji z punktacją 361,82 pkt na 374 sklasyfikowane powiaty.

VI. Informacja o realizacji programów i strategii przyjętych przez
Powiat Łowicki i jego jednostki organizacyjne w 2018 roku
Monitorowanie procesów Strategii Powiatu Łowickiego
„Strategia Rozwoju Powiatu Łowickiego 2020” została uchwalona przez Radę Powiatu
Łowickiego 29 lutego 2016 roku. Strategia jest dokumentem otwartym, który powinien
dynamicznie reagować na zmieniające się potrzeby wynikające z nowych uwarunkowań
wewnętrznych i zewnętrznych. W Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego 2020 ustalono
katalog mierników i wskaźników umożliwiających ocenę stopnia realizacji zadań i celów.
Główna rola w procesie wdrażania Strategii w założonym okresie czasowym należy
do Starostwa Powiatowego w Łowiczu, którego kierownikiem jest Starosta Łowicki, jak
również do jednostek organizacyjnych Powiatu.
Monitorowanie Strategii jest procesem polegającym na bieżącej analizie postępów
w osiąganiu zakładanych celów strategicznych. Na proces ten składa się szereg działań takich
jak m.in. zbieranie danych i informacji, analiza uzyskanych danych, wyznaczenie wartości
określonych wskaźników oraz ich porównanie z przyjętymi celami, ocena finalnych wyników
i przygotowywanie cyklicznych raportów z oceny realizacji Strategii. W praktyce proces
monitorowania Strategii przeprowadzany jest w cyklach rocznych.
Proces monitorowania realizacji założeń Strategii jest co roku podsumowywany ewaluacją
efektów realizacji Strategii, obejmuje zestawienia wartości zdefiniowanych i monitorowanych
w danym okresie wskaźników realizacji poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych.
Tabela realizacji wskaźników dla celów strategicznych i operacyjnych za 2018 r.
Nr
celu

Cel strategiczny/
operacyjny

Wskaźnik

1A

Rozbudowa
i poprawa stanu
infrastruktury
drogowej (w tym
około drogowej)

Zmodernizowana/rozbudowana
infrastruktura drogowa
Zmodernizowana/rozbudowana
infrastruktura w pasie drogowym

1B

Rozbudowa
i poprawa stanu
infrastruktury
komunalnej

Liczba jednostek organizacyjnych
Powiatu Łowickiego, w których
zlikwidowano bariery
architektoniczne (ZSP Nr 1
w Łowiczu, ZSP Nr 2 RCKUiP
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Planowana
wartość
wskaźnika
docelowa
10 km

Osiągnięta
wartość
wskaźnika
w 2018 r.
27,72 km

Ocena %
stopnia
realizacji
celu
277%

10 km

3,31 km

33%

3 szt.

4 szt.

133%

2A

2B

3A

3B

Wsparcie lokalnej
sfery społecznogospodarczej
(w tym rolnictwa)

Poprawa jakości
oraz infrastruktury
służby zdrowia oraz
zabezpieczenia
społecznego
Zintegrowane
działania
promocyjne

Tworzenie
warunków oraz
koordynacja
partnerskiej
współpracy
lokalnych
samorządów
z przedstawicielami
sfery gospodarczej
oraz społecznej

w Łowiczu, ZSP Nr 3 w Łowiczu,
MOS w Kiernozi)
Liczba budynków użyteczności
publicznej poddanych
termomodernizacji (MOS
w Kiernozi)
Liczba zorganizowanych
szkoleń/spotkań
informacyjnych/doradztwa z zakresu
przedsiębiorczości
Liczba zorganizowanych
szkoleń/spotkań
informacyjnych/doradztwa z zakresu
nowoczesnej produkcji rolnej,
przetwórstwa rolno-spożywczego,
tworzenia i funkcjonowania grup
producenckich, certyfikowania
produktów itp.
Liczba
zorganizowanych/zainicjowanych
akcji/działań profilaktycznych

3 szt.

1 szt.

33%

10 szt.

4 szt.

40%

5 szt.

0 szt.

0%

5 szt.

0 szt.

0%

Liczba podjętych/zainicjowanych
działań promocyjnych
wykorzystujących nowoczesne
technologie/kanały komunikacji

5 szt.

0 szt.

0%

Kompleksowa oferta promocyjna
Liczba
zainicjowanych/koordynowanych
projektów wspólnych – samorządy
ze sferą gospodarczą/społeczną
Liczba inicjatyw lokalnych
wspieranych przez władze Powiatu

1 szt.
3 szt.

21 szt.
0 szt.

2100%
0%

3 szt.

Brak
danych

Brak
danych

Realizacja powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
W 2014 roku opracowano „Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
na lata 2014-2020”. Celem strategicznym programu jest podjęcie i realizacja działań, które
doprowadzą do stworzenia warunków pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym i gospodarczym oraz upowszechnienie im dostępu do różnorodnych form
rehabilitacji społecznej i zawodowej.
W 2018 roku kontynuowano realizacje przyjętego Powiatowego Program Działań na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych.
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Program „Aktywny Samorząd”
Powiat Łowicki w 2018 roku przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny
Samorząd”. Bezpośrednim realizatorem programu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Łowiczu.
Program obejmował następujące obszary wsparcia dla osób niepełnosprawnych:
1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
a) Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
- Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
- Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
- Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania;
- Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania.
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 1 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym;
- Zadanie 2 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne, t.j. protezy, co najmniej na III poziomie, jakości;
- Zadanie 3 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie,
jakości).
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej t.j. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub
przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu
dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).
2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez
dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia
pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe
lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe).
Powiat Łowicki otrzymał środki finansowe PFRON przeznaczone na realizację w/w zadań
w wysokości 149 368,16 zł.
Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w 2018 r. wpłynęły 33 wnioski,
dwa wnioski dotyczące dwóch obszarów, z czego 31 wniosków zostało rozpatrzonych
pozytywnie i przyznano dofinansowanie. Dwa wnioski uzyskały negatywną weryfikację
formalną. Odnośnie wniosków złożonych w 2018 r. podpisano 33 umowy.
W ramach środków otrzymanych 2018 r. przyznano dofinansowanie na łączną kwotę
133 501,00 zł.
W kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów
pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2018 r. obowiązywała zasada, że w przypadku
Modułu II wypłaty realizowane były w dwóch transzach (dofinansowanie na opłacenie
czesnego wypłacane jest po podpisaniu umowy, natomiast dodatek na pokrycie kosztów
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kształcenia wypłacany jest po przekazaniu informacji o zaliczeniu semestru bądź przedłożeniu
zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia zgodnie z planem nauki).
W 2018 r. wydatkowano tylko część środków otrzymanych w 2018 r., pozostałe środki
zostały wypłacone w 2019 r. zgodnie z zasadami PFRON.
Informacja o realizacji Projektu ,,Umiem Więcej” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
oś priorytetowa IX, Działanie IX.2, Poddziałanie IX.1.1. Projekt „Umiem więcej” realizowany
jest w okresie: 01.09. 2017 r. - 30.06.2019 r.
Wartość projektu: 902 010,63 zł, w tym:
1. 2017 r. – 48 053,75 zł,
2. 2018 r. – 593 213,75 zł,
3. 2019 r. – 260 743,13 zł.
Dofinansowanie: 766 709,03 zł.
Wkład własny 15% - 135 301,60 zł.
1. 2016 r. – 7 208,00 zł,
2. 2017 r. – 88 981,00 zł,
3. 2019 r. – 39 112,60 zł).
Wkład własny stanowiły świadczenia na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.
Uczestnikami projektu są dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, rodzice zastępczy
i osoby usamodzielniane. Zgodnie z zapisami Wniosku o Dofinansowanie w poszczególnych
formach wsparcia założono udział 90 osób (k-54, m-36), w tym 70 osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym (dzieci w rodzinach zastępczych, osoby usamodzielniane) –
k-36, m-34 i 20 osób – otoczenie (rodzice zastępczy) k–18, m-2.
Ponadto Uchwałą Nr XLII/289/2018 z dnia 28 marca 2018 r. Rada Powiatu Łowickiego
przyjęła Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 określający
m.in. limit rodzin zastępczych zawodowych na lata 2018-2020. W roku 2018 nie tworzono
rodzin zastępczych zawodowych w ramach ustalonego limitu.
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 -2020.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada
na powiat obowiązek opracowania i realizacji 3-letnich powiatowych programów dotyczących
rozwoju pieczy zastępczej zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych
zawodowych (art. 180 pkt. 1 w/w ustawy).
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 w Powiacie Łowickim
uchwalony został w dniu 28 marca 2018r Uchwałą Nr XLVII/289/2018 Rady Powiatu
Łowickiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata
2018-2020 w Powiacie Łowickim. Program zawiera zadania powiatu zawarte w ustawie
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz stanowi podstawę efektywnego rozwoju
pieczy zastępczej.
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Celem głównym programu jest zapewnienie dzieciom profesjonalnej opieki
w odpowiednich formach pieczy zastępczej oraz wsparcie osób usamodzielnianych.
Do celów szczegółowych zalicza się:
1. zorganizowanie kompleksowego systemu rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej,
m.in. poprzez tworzenie nowych rodzin zastępczych zawodowych oraz utworzenie placówki
opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego;
2. zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinom i rodzinnym formom pieczy zastępczej,
aby mogły właściwie pełnić funkcje opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci;
3. pomoc w usamodzielnianiu wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych
i rodzin zastępczych;
4. podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie pomocy dziecku i rodzinie;
5. zwiększenie szans dzieci na powrót do środowiska rodzinnego;
6. promowanie i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej;
7. organizowanie wsparcia dla osób usamodzielnianych, utworzenie mieszkań chronionych.
Do zadań programu zalicza się:
1. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach
dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
2. ustalenie corocznego limitu rodzin zastępczych zawodowych;
3. przyznawanie świadczeń na miesięczne utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej;
4. zapewnienie wynagrodzeń dla rodziny zastępczej zawodowej;
5. zapewnienie środków finansowych na utrzymanie rodziny pomocowej;
6. zapewnienie zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, środków
na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego;
7. zatrudnianie wymaganej ustawą liczby koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz
zapewnienie szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji;
8. zatrudnianie zgodnie z ustawą osoby do opieki i wychowania oraz osoby do pomocy przy
sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych, na wniosek rodziny zastępczej;
9. zapewnienie zgodnie z ustawą środków na pokrycie kosztów związanych z remontem lub
ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym;
10. w ramach środków budżetu powiatu i rozeznania potrzeb umożliwienie:
- dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
- przyznania świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami
przyjmowanego dziecka – jednorazowo;
- pokrycia wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń
mających wpływ, na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo;
11. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka;
12. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka;
13. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz dla
kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
rodzinnego;
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14. zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń
mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji;
15. zapewnienie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym, w szczególności w ramach grup
wsparcia;
16. zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym
rodzinne domy dziecka;
17. prowadzenie poradnictwa (także prawnego) i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę
zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
18. współpraca z Zespołami Interdyscyplinarnymi;
19. współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie udzielania pomocy dziecku
umieszczonemu w pieczy zastępczej;
20. współpraca z sądami, ich organami pomocniczymi oraz innymi instytucjami w zakresie
oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;
21. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodzin biologicznych
i zastępczych;
22. zapewnienie środków na funkcjonowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej;
23. zapewnienie środków na przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki,
usamodzielnienie i zagospodarowanie dla osób usamodzielnianych;
24. wczesne przygotowanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin
zastępczych do usamodzielnienia;
25. zapewnienie wsparcia dla osób usamodzielnianych;
26. dochodzenie należności od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej;
27. pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację programu, w tym środków rządowych
na podstawie art. 187 ust. 1 pkt. 2 ustawy;
28. współpraca z asystentami rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
29. pomoc w umożliwieniu kontaktów dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z rodzicami
biologicznymi, (jeśli sąd nie zadecyduje inaczej);
30. publikacja artykułów w lokalnej prasie.
Zadania określone w Programie były na bieżąco realizowane. Dużym wsparciem
są fundusze unijne, dzięki którym oferta skierowana do rodzin zastępczych oraz osób
usamodzielnianych jest o wiele bogatsza. W ramach projektu „Umiem więcej” w roku 2018
organizowane były szkolenia dla rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci, w tym
w formie wyjazdowej połączonej z programem integracyjnym, terapia psychologiczna
krótkoterminowa, prawo jazdy kat. B, refundacja czesnego i opłat za akademik, bursę lub
wynajem mieszkania, sfinansowanie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje
(język angielski, niemiecki, polski, francuski, matematyka, fizyka, chemia).
Problemem jest pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, w tym
o charakterze pogotowia rodzinnego. Pomimo podejmowanych działań, tj. informacji
przekazywanych do mediów, ogłoszeń prasowych i radiowych nie udało się pozyskać
kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe w ilości odpowiadającej potrzebom.
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Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy
Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy opracowany
został na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. Artykuł ten zobowiązuje samorząd powiatu do opracowania
i realizacji programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
stanowiącego cześć powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy jest zgodny
z następującymi dokumentami:
- Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka,
sprawne państwo - przyjętą 25 września 2012 r. przez Radę Ministrów,
- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 Regiony, Miasta, Obszary wiejskie
przyjętą 13 lipca 2010r przez Radę Ministrów,
- Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK 2030) przyjętą przez Radę
Ministrów w grudniu 2011 r.,
- Polityka spójności na lata 2014 – 2020,
- Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 przyjętych przez Radę Ministrów w dniu
15 stycznia 2013 r.,
- Nowa strategia UE na lata 2010-2020 - kontekst polityki zatrudnienia: „Europa 2020”,
- Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”,
- Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2017,
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020,
- Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego - LORIS 2030,
- Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim,
- Strategia Rozwoju Powiatu Łowickiego 2020,
- Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
Powiat Łowicki stał się regionem o wysokiej specjalizacji rolniczej przede wszystkim
w zakresie sadownictwa i warzywnictwa, hodowli żywca wieprzowego oraz produkcji
mlecznej. W strukturze branżowej przeważa przetwórstwo owoców i warzyw oraz mleka,
co czyni region liderem na rynku przetwórstwa owoców i warzyw oraz produkcji mleka.
Podmioty gospodarcze działające na terenie Powiatu Łowickiego to głównie małe prywatne
firmy. One też tworzą najwięcej nowych miejsc pracy, głównie w sektorze handlu i usług.
Na obraz bezrobocia w Powiecie Łowickim ma wpływ również rolniczy charakter powiatu,
przewaga liczby bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy, słabość ekonomiczna większości gospodarstw rolnych, a także
zbyt mała liczba nowych miejsc pracy w samym Łowiczu.
Podmioty gospodarcze występujące w Powiecie Łowickim to w większości małe firmy
zatrudniające od 0 do 9 osób. Stanowią one 95,6 % ogółu podmiotów. Około 3,6% to średnie
podmioty zatrudniające od 10 do 49 osób. Większość firm ma charakter rodzinny.
Z danych statystycznych wynika, że podmioty gospodarcze według podstawowych form
prawnych w powiecie łowickim na koniec 2018 r. to :
- 4684 – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
- 1338 - osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
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Podmioty gospodarcze to głównie firmy specjalizujące się w zakresie przetwórstwa
owocowo-warzywnego lub firmy o branży budowlanej prowadzące politykę zatrudnieniową,
która intensyfikuje się w okresach sezonowych (zbiór owoców, warzyw) stąd firmy
te proponują zatrudnienie krótkookresowe. Podkreślić jednak należy, że to małe i średnie firmy
zgłaszają najwięcej ofert pracy do Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.
W 2018 roku kontynuowano realizacje przyjętego Programu Promocji Zatrudnienia oraz
Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy.
Realizacja Programu Ochrony Środowiska
Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
organ wykonawczy Powiatu Łowickiego w celu realizacji polityki ochrony środowiska,
sporządził Powiatowy Programy Ochrony Środowiska, uwzględniający cele zawarte
w strategiach, programach i dokumentach programowych. Zgodnie z art.18 ust. 1 cytowanej
powyżej ustawy Rada Powiatu Łowickiego Uchwałą Nr XV/93/2015 RPŁ z dnia 29 grudnia
2015 r. uchwaliła Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019
z perspektywą na lata 2020-2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko ustaleń tego
programu. Uchwalenie dokumentu przez Radę Powiatu Łowickiego pozwoliło na wypełnienie
przez organ wykonawczy powiatu ustawowego obowiązku oraz przyczyniło się do poprawy
i uporządkowania zarządzania środowiskiem na terenie powiatu, poprawy jakości życia
mieszkańców, poprawy jakości środowiska naturalnego powiatu oraz jego zrównoważonego
rozwoju. Aby osiągnąć wyznaczony nadrzędny cel w opracowaniu zawarto diagnozę stanu
środowiska naturalnego na terenie powiatu łowickiego, główne problemy ekologiczne oraz
sposoby ich rozwiązania łącznie z harmonogramem działań i źródłami ich finansowania.
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego jest wykorzystywany
m.in. do strategicznego zarządzania powiatu w zakresie ochrony środowiska, planowania
budżetu, ubiegania się o fundusze celowe ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej, działań
w zakresie edukacji ekologicznej.
W IV kwartale 2018 roku zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska organ wykonawczy powiatu łowickiego sporządził „Raport z wykonania
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019 za lata 2016 2017”. Głównym celem Raportu była ocena stopnia realizacji założonych celów oraz efektów
działań zapisanych w „Programie Ochrony Środowiska”. Raport zawierał swoiste
podsumowanie działań podjętych dla realizacji zadań i osiągnięcia celów określonych
w Programie Ochrony Środowiska.
Zakres Raportu obejmował:
- wykaz priorytetów ekologicznych przyjętych w Programie Ochrony Środowiska poddanych
analizie;
- wykaz zrealizowanych przedsięwzięć wraz z poniesionymi kosztami;
- wnioski z monitoringu realizacji Programu;
- wskazanie głównych zagrożeń w realizacji Programu.
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Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie Współpracy na rok
2018 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
W roku 2018 współpraca Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie odbywała się w oparciu o zapisy ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr XLI/227/2017
z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 Powiatu
Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ww. współpraca prowadzona była na zasadzie powierzania, bądź też wspierania realizacji
zadań publicznych w dziedzinach z zakresu:
1. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w myśl ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej poprzez powierzenie przez Powiat
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej obejmującej:
- informowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym;
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo –
administracyjnym.
Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 606/2017 z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu
Łowickiego w 2018 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (w formie powierzenia).
Uchwałą Nr 634/2017 ZPŁ z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
(w formie powierzenia) z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej określony został skład Komisji.
W wyniku otwartego konkursu ofert wpłynęło 9 ofert.
Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu
Łowickiego podjął Uchwałę Nr 640/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia
zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2018 roku organizacji pozarządowej lub
podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia)
z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.
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Nazwa Oferenta
Caritas Diecezji Łowickiej
Stary Rynek 20
99-400 Łowicz

Przyznana dotacja oraz zakres
dotowanego zadania
60 725,88 zł

Realizacja zadania publicznego
w 2018 roku w zakresie udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej

Nazwa zadania
Udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej w punkcie nieodpłatnej
pomocy prawnej zlokalizowanym
w Łowiczu przy ul. Podrzecznej
30 (w siedzibie Powiatowego
Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności)

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
- ochrona i promocja dóbr kultury i sztuki oraz produktów regionalnych;
- wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę i promocję wartości lokalnego
dziedzictwa kulturowego oraz aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia
tożsamości regionalnej;
- wspieranie
projektów
współpracy
i wymiany kulturalnej, ze szczególnym
uwzględnieniem powiatów partnerskich dla Powiatu Łowickiego;
- wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój animacji kulturalnej mieszkańców Powiatu
Łowickiego.
Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 685/2018 ZPŁ z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.,
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
(w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki.
Uchwałą Nr 698/2018 ZPŁ z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia)
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji określony został skład Komisji.
W wyniku otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji wpłynęły 4 oferty. Zarząd po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia
Komisji Konkursowej podjął Uchwałę Nr 705/2018 ZPŁ z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie
określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań
publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji.
Przyznana dotacja oraz zakres
dotowanego zadania
Stowarzyszenie na Rzecz Promocja dóbr kultury i produktów
2 000,00zł
Rozwoju Bielaw i Okolic
regionalnych - Festyn regionalny
Promocja dóbr kultury i produktów
„Poczuj miętę do Bielaw w 100
regionalnych - Festyn regionalny
rocznicę odzyskania
„Poczuj miętę do Bielaw w 100
niepodległości przez Polskę”
rocznicę odzyskania niepodległości
przez Polskę” w zakresie pokrycia
kosztów zakupu artykułów niezbędnych
do organizacji festynu
Nazwa Oferenta

Nazwa zadania
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Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew
Łódzka Hufiec Łowicz

Fundacja Nowoczesny
Konin

Stowarzyszenie
Regionalne „Boczki
Chełmońskie”

2 000,00 zł
Zadanie w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji
Organizacja wydarzenia kulturalnego Kulturalne inspiracje V w zakresie
pokrycia kosztów zakupu materiałów
programowych oraz nagród i
materiałów promocyjnych
Zadanie w zakresie kultury, sztuki,
1 000,00 zł
ochrony dóbr kultury i tradycji Zadanie w zakresie kultury, sztuki,
Znam zabytki mojego powiatu –
ochrony dóbr kultury i tradycji- Znam
warsztaty zabytkowej architektury
zabytki mojego powiatu – warsztaty
sakralnej Powiatu Łowickiego dla
zabytkowej architektury sakralnej
dzieci
Powiatu Łowickiego dla dzieci w
zakresie pokrycia kosztu wynajmu
zestawów klocków do przeprowadzenia
warsztatów
Zadanie w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji „Kulturalne inspiracje V”

Zadanie w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji Organizacja wydarzenia
kulturalnego dla mieszkańców
Powiatu Łowickiego z udziałem
Regionalnego Zespołu Pieśni
i Tańca „Boczki Chełmońskie”
w Boczkach Chełmońskich

2 000,00 zł
Zadanie w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji.
Organizacja wydarzenia kulturalnego
dla mieszkańców Powiatu Łowickiego
z udziałem Regionalnego Zespołu
Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”
w zakresie pokrycia kosztu zakupu
artykułów niezbędnych do jego
organizacji

3. upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
- upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu
Łowickiego;
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (m. in. szkolenie młodzieży
uzdolnionej sportowo);
- organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych oraz obozów szkoleniowych skierowanych
do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
- organizacja oraz udział w imprezach regionalnych i ogólnopolskich;
- zacieśnienie współpracy stowarzyszeń kultury fizycznej w zakresie organizowania obozów
sportowych.
Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 685/2018 ZPŁ z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.,
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
(w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki.
Uchwałą Nr 697/2018 ZPŁ z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia)
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z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu określono skład Komisji Konkursowej.
W wyniku otwartego konkursu ofert wpłynęło 9 ofert. Po zapoznaniu się z protokołem
z posiedzenia Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 704/2018
ZPŁ z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym
konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Przyznana dotacja oraz zakres
dotowanego zadania
Powiatowe Zrzeszenie
Upowszechnianie sportu
23 000,00
Ludowe Zespoły
i aktywnego stylu życia wśród
Upowszechnianie sportu i aktywnego stylu
Sportowe w Łowiczu
mieszkańców Powiatu Łowickiego;
życia wśród mieszkańców Powiatu
organizacja oraz udział w imprezach
Łowickiego; organizacja oraz udział
regionalnych i ogólnopolskich
w imprezach regionalnych i ogólnopolskich
w zakresie pokrycia kosztów: zakupu
nagród indywidualnych
i zespołowych w postaci sprzętu, pucharów,
medali; delegacji sędziowskich; wynajmu
obiektów sportowych oraz organizacji
i udziału w imprezach regionalnych
i ogólnopolskich
Uczniowski Klub
Upowszechnianie kultury fizycznej
5 000,00 zł
Sportowy
i sportu - Szkolenie dzieci i młodzieży Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
„Błyskawica”
w formie zajęć i zgrupowań sportowych
- Szkolenie dzieci i młodzieży w formie
w Domaniewicach
w Zakopanem i Sanoku
zajęć i zgrupowania sportowego
w Zakopanem w zakresie pokrycia kosztów
zakwaterowania i wyżywienia podczas
zgrupowania
Nazwa Oferenta

Nazwa zadania

Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy
w Łowiczu

Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu - Organizacja Mistrzostw
Powiatu Łowickiego w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady
Szkolnej i Licealiady Szkolnej

MKS Zryw
w Łowiczu

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej – Szkolenie i
współzawodnictwo dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej
Zryw Wygoda

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej – Szkolenie i
współzawodnictwo dzieci i młodzieży
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23 000,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Organizacja Mistrzostw Powiatu
Łowickiego w ramach Igrzysk Młodzieży
Szkolnej, Gimnazjady Szkolnej, Licealiady
Szkolnej
w zakresie pokrycia kosztów: obsługi
sędziowskiej i technicznej, zakupu
pucharów, dyplomów, medali, nagród,
przygotowania organizacyjnego imprez
sportowych
4 000,00 zł
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
– Szkolenie i współzawodnictwo dzieci
i młodzieży w zakresie pokrycia kosztów
wynagrodzenia trenera i instruktorów
500,00 zł
Upowszechnianie sportu i aktywnego stylu
życia wśród mieszkańców Powiatu
Łowickiego - Rozwój sportu w środowisku

wiejskim w zakresie pokrycia kosztów
zakupu sprzętu sportowego.
MUKS Pelikan
w Łowiczu

Upowszechnianie sportu i aktywnego
stylu życia wśród mieszkańców
Powiatu Łowickiego –„ Nasze wakacje”

Stowarzyszenie
Rehabilitacyjno –
Edukacyjne „Karino”
w Łowiczu

Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu – Zajęcia na koniach dla
dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej
LKS Victoria Bielawy

Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu - Szkolenie młodzieży
uzdolnionej – obóz kondycyjny dla
dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie
Historyczne im. 10
Pułku Piechoty
w Łowiczu

Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu – Memoriał imienia
Zdzisława „Lelona” Lelonkiewicza
„dla niepodległej”

2 000,00 zł
Upowszechnianie sportu i aktywnego stylu
życia wśród mieszkańców Powiatu
Łowickiego –„ Nasze wakacje” w zakresie
pokrycia kosztów transportu podczas obozu
sportowego
2 000,00 zł
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
– Zajęcia na koniach dla dzieci i młodzieży
w zakresie pokrycia kosztów zajęć jazdy
konnej
500,00 zł
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Szkolenie młodzieży uzdolnionej – obóz
kondycyjny dla dzieci i młodzieży
w zakresie pokrycia kosztów
zakwaterowania i wyżywienia
2 000,00 zł
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
– Memoriał imienia Zdzisława „Lelona”
Lelonkiewicza „dla niepodległej” w zakresie
kosztów zakupu szalików z logo Lowickie

4. turystyki:
- upowszechnianie i promocję walorów turystycznych poprzez różne formy aktywności,
- działania aktywizujące lokalny rynek pracy w zakresie rozwoju usług turystycznych
na terenie Powiatu.
Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 685/2018 ZPŁ z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.,
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
(w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki.
Uchwałą Nr 699/2018 ZPŁ z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia)
z zakresu turystyki określony został skład Komisji.
W wyniku otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu turystyki wpłynęła jedna oferta.
Zarząd po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej podjął Uchwałę
Nr 706/2018 ZPŁ z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia)
z zakresu turystyki.
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Nazwa
Oferenta
Łowicka
Akademia
Sportu

Nazwa zadania
Upowszechnianie i promocja walorów
turystycznych poprzez różne formy
aktywności – Organizacja powiatowego
spływu kajakowego na Bzurze

Przyznana dotacja oraz zakres dotowanego
zadania
5 000,00zł
Upowszechnianie i promocja walorów
turystycznych poprzez różne formy aktywności –
Organizacja powiatowego spływu kajakowego na
Bzurze w zakresie pokrycia kosztu zakupu
ergometru wioślarskiego

Z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego zostały podpisane stosowne umowy na realizację zadań publicznych. Zgodnie
z zapisami w umowach po zakończeniu realizacji zadań przedkładane były sprawozdania z ich
realizacji.
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu
Łowickiego na lata 2018-2021
Uchwałą Nr II/27/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku, zgodnie
z zapisami art 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, przyjęty został Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Łowickiego
na lata 2018-2021. Przedmiotem Powiatowego programu opieki nad zabytkami Powiatu
Łowickiego jest problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach powiatu. Niniejsze
opracowanie sporządzono zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami oraz z wytycznymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa. POnZ
sporządzany jest przez Zarząd Powiatu, następnie po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, zostaje przyjęty przez Radę Powiatu. Sporządza się go na okres 4 lat,
natomiast co 2 lata Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania
określonych w nim zadań.
POnZ, jako dokument strategiczny, ma na celu ukierunkować i zoptymalizować działania
w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, a w szczególności zabytków nieruchomych
i ruchomych, jako elementów o kluczowym znaczeniu dla popularyzacji historii i kultury
regionu, ustosunkować się do zachodzących zmian funkcji, jaką aktualnie może pełnić zabytek,
zaznaczyć działania w zakresie przemiany świadomości społeczeństwa w kwestii ochrony
zabytków i wyznaczeniu dziedzictwu istotnej funkcji w życiu zbiorowym, wspierając
kreatywność mieszkańców regionu w zakresie promocji folkloru, sztuki ludowej, rzemiosła
artystycznego, rozwoju inicjatyw lokalnych w dziedzinie ochrony materialnego jak
i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
POnZ stanowi podwaliny do współpracy z samorządami gmin, właścicielami zabytków
i wojewódzkim konserwatorem zabytków. Nakreślona polityka powiatu w zakresie ochrony
i opieki nad zabytkami nie ingeruje w kompetencje gmin oraz właścicieli zabytków. Zakres
działania powiatu względem dziedzictwa kulturowego określa ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym, która w art. 4 wskazuje powiat jako jednostkę wykonującą
określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m. in. kultury
oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
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VII. Inwestycje w Powiecie Łowickim
1. Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych
w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego.
W IV kwartale 2017 roku odbył się nabór wniosków w ramach realizacji projektu RPO –
Oś IV. Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków. Zarząd Powiatu Łowickiego
wskazał do umieszczenia we wniosku następujące obiekty:
-budynek A ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu;
-skrzydło frontowe budynku ZSP Nr 4 w Łowiczu;
-budynek dawnego kościoła i klasztoru ZSP Nr 1 w Łowiczu;
-budynek ZSP Nr 1 w Łowiczu przylegający do ul. Dominikańskiej;
-skrzydło frontowe budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi;
-budynek A Domu Pomocy Społecznej „Borówek”.
Zostało przygotowane i przeprowadzone postępowanie przetargowe w formie przetargów
nieograniczonych na wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich, audytu
energetycznego oraz opinii ekologicznej dla poszczególnych budynków. Wartość całego
projektu wyniosła 8 202 660, 88 zł.
Jedną z placówek objętą wnioskiem termomodernizacji obiektów Powiatu Łowickiego
z wykorzystaniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
był Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi. Uchwałami Rady Powiatu Łowickiego
została wprowadzona do budżetu 2018 roku kwota 620 000,00 zł na realizację
termomodernizacji skrzydła frontowego budynku. Przygotowano i przeprowadzono
postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót.
Zawarto umowę na realizacją na kwotę 592 464,00 zł brutto. Realizacja robót ukończona
została w listopadzie 2018 roku. Przedmiotem inwestycji było między innymi ocieplenie ścian
i stropu, budowa dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji centralnego
ogrzewania, wodociągowej i elektrycznej.
2. Renowacja budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu
W dniu 10 maja 2018 roku została zawarta umowa między Powiatem Łowickim
a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o umorzenie
części środków przeznaczonych na spłatę pożyczki zaciągniętej na wykonanie odwodnienia dla
budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Środki w wysokości 26 172,00 zł
zostały przeznaczone na wykonanie ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją głównego
budynku administracyjnego. Zadanie obejmowało swym zakresem ułożenie folii
paroizolacyjnej oraz dwóch warstw wełny mineralnej na stropie nad ostatnią kondygnacją.
Powierzchnia stropu przeznaczonego do ocieplenia wynosiła 552 m2.
Zawarto umowę na wykonanie przedmiotowych prac. Dnia 24 września 2018 roku
dokonano odbioru końcowego robót.
3. Budowa sali gimnastycznej ZSP Nr 4 w Łowiczu
We własnym zakresie została opracowana koncepcja rozbudowy budynku Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu o nowe skrzydło, w którym znajduje się sala
gimnastyczna oraz trzynaście pracowni lekcyjnych. Koncepcja ta określała również otoczenie
obiektu. Kolejnym istotnym etapem jest pozyskanie gruntu pod realizację przedmiotowej
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inwestycji. Zarząd Powiatu Łowickiego wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Łowicza
o pozyskanie części działki nr 2960/11. Burmistrz odmówił zbycia części działki nr 2960/11
i zaproponował części działek 2959/1 i 2960/10. Zlecono pracowni architektonicznej
przeprowadzenie analizy potwierdzającej możliwość wybudowania sali gimnastycznej na
zaproponowanych działkach.
Dostarczona analiza potwierdza możliwość budowania sali gimnastycznej na terenie
wskazanym przez Burmistrza oraz maksymalne dopuszczalne wymiary obiektu.
4. W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia
kwalifikacji zawodowych uczniów
W ramach projektu unijnego „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej
kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” przewidziane było wykonanie robót
budowlanych w szkołach ZSP Nr 1 w Łowiczu, ZSP Nr 2 RCKUiP
w Łowiczu i ZSP Nr 3 w Łowiczu.
ZSP Nr 1:
-sala mechatroniki
-stacja kontroli pojazdów
ZSP Nr 2 RCKUiP
-sala gastronomiczna
-pracownia organizacji ruchu drogowego
-pracownie agrobiznesu (2 szt.)
-warsztat naprawy silników
-pracownia agrotroniki
-pracownia komputerowa
-plac manewrowy
ZSP Nr 3
-pracownia gastronomiczna
-szatnia
-pracownia fryzjerska
-sanitariaty
-pracownia organizacji reklamy
Szacowany koszt całkowity projektu to kwota 3 489 858,97 zł.
Wartość dofinansowania to kwota 2 422 094,24zł.
Wykonawcy robót budowlanych zostali wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego.
Zostały z nimi zawarte umowy. Do końca 2018 roku zostały zakończone i odebrane wszystkie
roboty budowlane.
5. Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi (Umiem, wiem, potrafię
– nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka)
Przedmiotem inwestycji była rozbudowa placówki o nowe skrzydło trzykondygnacyjne,
rozbiórka dotychczasowego skrzydła północnego, przebudowa części skrzydła frontowego oraz
zagospodarowanie terenu wokół budynku.
Parametry budynku według dokumentacji projektowej są następujące:
Długość: 35,67 m
Wysokość: 11,00 m
Ilość kondygnacji: 3
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Powierzchnia zabudowy: 559,8 m2
Powierzchnia użytkowa: 1486,55 m2
Kubatura: 6437,7 m3
Dnia 29 czerwca 2018 roku Powiat Łowicki uzyskał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie
dobudowanego skrzydła. Dla robót rozbiórkowych zawarto umowę w dniu 30.05.2018 roku na
kwotę 50 430,00 zł brutto. Dla zagospodarowania terenu zawarto umowę w dniu
30.05.2018 roku na kwotę 235 000,00 zł brutto. Dla remontu skrzydła frontowego zawarto
umowę w dniu 07.06.2018 roku na kwotę 236 160,00 zł brutto. Wszystkie roboty budowlane
wykonane do końca 2018 roku.
W 2018 roku na drogach Powiatu Łowickiego wykonano następujące inwestycje drogowe:
Lp. / Gmina

Bielawy

Chąśno

Nazwa zadania

Łowicz

1496

348.571,68

200.821,68

147.750,00

2. Modernizacja DP
Nr 2738E dojazdowej
do gruntów rolnych
odc. Wola Gosławska –
Stary Waliszew
(inwestor – gmina)

900

282.673,07

260.000,00

22.673,07

3. Modernizacja DP
nr 2738E m. Oszkowice

267

121.163,76

121.163,76

Modernizacja DP
Nr 2727E odc. m.
Mastki

910

295.778,86

295.778,86

1453

524.992,96

354.992,96

170.000,00

Modernizacja DP
Nr 2709E odc.
Kiernozia-Witusza

1227

525.597,79

360.597,79

165.000,00

1. Zawady – Parma
dokończenie inwestycji
z 2017 r.

156,4

182.873,27

102.873,27

80.000,00

CH:
525
P: 560

629.637,77

204.637,77

290.000,00

2338,2
5

775.038,05

675.038,05

100.000,00

1. Przebudowa DP
Łyszkowice Nr 1310E odc.
Łyszkowice Pszczonów
Nieborów

Śr. własne
powiatu

Środki z
budżetów
innych jst.

1. Modernizacja DP
Nr 2738E dojazdowej
do
gr. rolnych odc.
Wola Gosławska –
Stary Waliszew

Modernizacja DP
Domaniewic Nr 5114E odc.
e
Domaniewice – Długa
Wieś
Kiernozia

L[MB]

Całkowity
koszt
realizacji

1. Modernizacja DP
Nr 2714E odc.
Nieborów – Bednarychodnik
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Środki z
dotacji
celowych
budżetu
państwa

135.000,00

2. Modernizacja DP
2705E odc. PiaskiŁasieczniki

1557

406.750,18

406.750,18

3. DP nr 2703E
odc.
w m.
Mysłaków – chodnik

448

220.171,23

220.171,23

Modernizacja DG 1022
Kocierzew mb i DP na odc. 890 m
Połud.
w m. Jeziorko
(inwestor gmina)

890

177.826,70

133.360,00

Przebudowa obiektu
mostowego w ciągu DP
nr 2734E m. Bąków
Górny wraz z drogą
dojazdową

1067

1.970.411,93

910.411,93

18106

6.539.719,61

3.525.355,61

450.000,00
(remont)

2.564.364,00
(remont)

13.001.206,86

7.771.953,09

1.469.889,77

3.759.364,00

Zduny

Nieborów, Modernizacja DP
Kocierzew Nr 2714E Ruszki Płd.
Kompina- Nieborów
Razem

44.466,70

1.060.000,00

Informacja dotycząca pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych przez
Powiat Łowicki
W 2018 roku Powiat Łowicki uczestniczył w realizacji projektów finansowanych
z różnych źródeł zewnętrznych (krajowe lub unijne). Wszystkie zadania można podzielić na
trzy grupy:
- I grupa: to projekty, które zostały w 2018 roku zamknięte. Mogły to być projekty jednoroczne
lub wcześniej zaczęte i 2018 roku zakończone;
- II grupa: to projekty, które były realizowane w 2018 roku, ale jeszcze nie zakończone
(kontynuowane w latach następnych);
- III grupa: to projekty, które w 2018 roku zostały złożone do Instytucji Zarządzających i tam
czekają na ocenę formalną lub merytoryczną. Mogą one być odrzucone lub zaakceptowane
z przyznaniem wnioskowanej kwoty pomocowej lub kwoty niższej niż wnioskowana.

Grupa I: projekty zakończone w 2018 roku
1. Praktyczne umiejętności uczniów ZSP nr 1 w Łowiczu szansą na europejską karierę
zawodową.
Celem projektu był rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów, rozwój
realizowanej oferty szkoleniowej w oparciu o zebrane doświadczenia i nawiązane kontakty.
Realizatorem projektu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu. Całkowita
wartość projektu wyniosła 436 175,24 zł w całości pokryta ze środków unijnych Europejskiego
Funduszu Społecznego. Wkład własny nie wynosił nic. Realizacja projektu trwała
od 01.09.2017 roku do 31.08.2018 roku.
2. Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w Powiecie Łowickim (IV).
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia
pozostających bez pracy. Realizatorem projektu był Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu.
Całkowita wartość projektu wyniosła 1 240 282,00 zł. Kwota 1 054 240,00 zł została
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dofinansowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 186 042,00 zł. Realizacja
projektu trwała od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
3. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie
Łowickim (III).
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia
pozostających bez pracy. Realizatorem projektu był Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu.
Całkowita wartość projektu wyniosła 2 796 673,82 zł. Kwota 2 569 863,44 zł została
dofinansowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 226 810,38 zł. Realizacja
projektu trwała od 01.01.2017 roku do 31.12.2018 roku.
4. Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki.
Celem projektu był zakup materiałów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Łowiczu oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi. Realizatorem projektu był
Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami. Okres realizacji w 2018 roku. Całkowita wartość
projektu wyniosła 30 114,46 zł w całości pokryta ze środków Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi poprzez Kuratorium Oświaty w Łodzi.
5. Stawiamy na zawodowców.
Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia
zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego
do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2RCKUiP w Łowiczu.
Całkowita wartość projektu wyniosła 936 044,56 zł. Kwota w wysokości 856 480,77 zł została
sfinansowana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 79 563,79 zł. Realizacja
projektu trwała od 01.09.2016 roku do 31.08.2018 roku.
6. Mobilność międzynarodowa – szansą na rozwój uczniów ZSP nr 2 RCKUiP
im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.
Celem projektu było zwiększenie jakości oferty edukacyjnej ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu
oraz uczestniczenie młodzieży w zagranicznych wyjazdach edukacyjnych i pozyskiwanie
nowych doświadczeń. Realizatorem projektu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
RCKUiP w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wyniosła 517 090,26 zł w całości pokryta
ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu trwała
od 01.07.2017 roku do 30.06.2018 roku.
7. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2734E, km9 + 783
w m. Bąków Górny wraz z drogą dojazdową.
Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostosowanie drogi
i mostu do parametrów ustawowych. Realizatorem projektu był Powiatowy Zarząd Dróg
i Transportu w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 970 411,93 zł. Kwota
1 060 000,00 zł została dofinansowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 910 411,93 zł. Realizacja projektu trwała
od 24.07.2018 roku do 15.11.18 roku.
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1310E, odcinek Łyszkowice – Pszczonów.
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Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych
oraz dostosowanie drogi do parametrów ustawowych. Realizatorem projektu jest Powiatowy
Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wyniosła 622 637,77 zł.
Kwota 135 000,00 zł została dofinansowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 487 637,77 zł. Realizacja projektu trwała
od 28.08.2018 r do 30.10.2018 roku.
9. Modernizacja drogi powiatowej nr 2714E, Ruszki-Kompina-Nieborów.
Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. Realizatorem
projektu był Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu. Całkowita wartość projektu
wyniosła 6 539 719,61 zł. Kwota 2 564 364,00 zł została dofinansowana przez Łódzki Urząd
Wojewódzki w Łodzi. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 3 975 355,61 zł.
Realizacja projektu trwała od 25.05.2018 roku do 29.08.2018 roku.
10. Modernizacja drogi nr 2738E, dojazdowej do gruntów rolnych odc. Wola Gosławska
– Stary Waliszew.
Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dojazdu do gruntów
rolnych. Realizatorem projektu był Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu.
Całkowita wartość projektu wyniosła 339 091,38 zł. Wysokość dofinansowania z Urzędu
Marszałkowskiego Łodzi Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska wyniosła
147 750,00 zł . Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 191 341,38 zł. Realizacja
projektu trwała od 09.07.2018 roku do 08.08.2018 roku.
11.
Umiem. Wiem. Potrafię.
Celem projektu było zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w MOS w Kiernozi
ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz
rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Realizatorem projektu był Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi. Całkowita wartość
projektu wyniosła 219 072,25 zł. Wysokość dofinansowania przez Urząd Marszałkowski w
Łodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 203 616,29 zł . Wkład własny
Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 15 455,96 zł. Realizacja projektu trwała
od 01.02.2017 roku do 31.12.2018 roku.
12.
Historia Polski i regionu malarstwem opisana – konserwacja obrazów XVII –
pocz. XX w. ze zbiorów Muzeum w Łowiczu.
Celem projektu była konserwacja 17 zabytków z działu artystyczno-historycznego.
Realizatorem projektu było Muzeum w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wyniosła
103 865,50 zł. Kwota dofinansowania przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony
Zbiorów - 83 090,00 zł. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 20 775,50 zł.
Realizacja projektu trwała w miesiącach maj-grudzień 2018 roku.
13. Niematerialne dziedzictwo – pieśni patriotyczne po łowicku.
Celem projektu było nagranie płyty CD zawierającej polskie pieśni patriotyczne i wojskowe
w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego Ksinzoki w gwarze łowickiej. Realizatorem projektu było
Muzeum w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wyniosła 10 600,00 zł. Kwota
dofinansowania wyniosła 10 000,00 zł natomiast wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł
ogółem 600,00 zł. Realizacja projektu trwała w miesiącach październik - listopad 2018 roku.
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Grupa II: Projekty w trakcie realizacji
1. Europejskie doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy.
Celem projektu był rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów oraz działania
na rzecz osób o zmniejszonych szansach w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
Realizatorem projektu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu. Okres realizacji
przypada na 2018 i 2019 rok. Całkowita wartość projektu wynosi 455 989,28 zł i w całości
pochodzi ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Kształcimy zawodowo.
Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia w ZSP Nr 1 w Łowiczu a tym samym
poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów na rynku pracy. Realizatorem projektu jest
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu. Okres realizacji przypada na lata 2019,
2020 i 2021. Całkowita wartość projektu wynosi 900 887,50 zł i pochodzi ze środków unijnych
Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej
wśród uczniów ZSP Nr 1 w Łowiczu.
Celem projektu jest rozwinięcie kompetencji zawodowych uczniów klas o profilu
mechatronicznym i samochodowym ZSP Nr 1 w Łowiczu oraz podniesienie umiejętności
zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu. Okres realizacji przypada na lata 2017, 2018 i 2019.
Całkowita wartość projektu wynosi 346 255,00 zł. Kwota dofinansowania przez Urząd
Marszałkowski w Łodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 311 629,50 zł.
Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 34 625,50 zł.
4. Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w Powiecie Łowickim (V).
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia
pozostających bez pracy. Realizatorem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu. Okres
realizacji przypada na lata 2019, 2020, to jest od 01.01.2019 roku do 31.12.2020 roku.
Całkowita wartość projektu wynosi 2 614 132,00 zł. Kwota dofinansowania przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Łodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 2 222 013,00 zł.
Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 392 119,00 zł.
5. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Łowickim (IV).
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia
pozostających bez pracy. Realizatorem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu.
Całkowita wartość projektu wynosi 2 597 465,00 zł. Kwota dofinansowania przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Łodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 2 189 144,00 zł.
Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 408 321,00 zł. Realizacja projektu
przypada na okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2019 roku.
6. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
Celem projektu jest opieka i pomoc 25 dzieci od narodzin do czasu podjęcia nauki szkolnej,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują różne schorzenia.
Realizatorem projektu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu. Całkowita
wartość projektu wynosi 264 000,00 zł i w całości pokryta jest ze środków Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Realizacja projektu przypada na okres od 17.05.2018 roku
do 31.12.2021 roku.
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7. Moje kompetencje – moja przyszłość.
Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów kształcenia i szkolenia
zawodowego ZSP Nr 2 w Łowiczu oraz dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia
zawodowego do wymogów rynku pracy. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi
1 599 948,97 zł. Kwota 1 439 954,07 zł pochodzi ze środków unijnych z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 159 994,90 zł.
Realizacja projektu przypada na okres od 01.09.2018 roku do 31.08.2020 roku.
8. Eurostart – praktyki zawodowe uczniów.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych niezbędnych
do skutecznego poszukiwania pracy dzięki doświadczeniom zdobytym na zagranicznych
zajęciach stażowych. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
RCKUiP w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi 467 106,82 zł i pochodzi ze środków
unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu przypada na okres
od 01.07.2018 roku do 31.08.2019 roku.
9. Program Edukacji Ekologicznej pn. „Woda wszechobecna”.
Celem projektu jest uwrażliwienie młodzieży na problemy zrównoważonego korzystania
z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wód. Realizatorem projektu
jest I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi 25 756,58 zł.
Kwota 23 170,00 zł pochodzi z dofinansowania, wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi
ogółem 2 586,58 zł. Realizacja projektu przypada na okres od 01.09.2018 roku
do 30.06.2019 roku.
10. Staże zawodowe w Europie.
Celem projektu jest zapewnienie uczniom ZSP Nr 4 w Łowiczu lepszych możliwości
rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie ich mobilności na rynku pracy w obrębie
Unii Europejskiej poprzez odbywanie praktyk zawodowych w instytucjach
i przedsiębiorstwach poza granicami Polski. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu. Całkowita Wartość projektu wynosi 455 989,28 zł
i w całości pochodzi ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja
projektu przypada na okres od 01.09.2018 roku do 30.09.2019 roku.
11. Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu.
Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów, kształcenia i szkolenia
zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego
do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu. Całkowita
wartość projektu wynosi 1 756 097,76 zł. Kwota 1 580 487,98 zł pochodzi ze środków unijnych
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wkład własny Powiatu
Łowickiego wynosi ogółem 175 609,78 zł. Realizacja projektu przypada na okres
od 01.09.2018 roku do 31.12.2020 roku.
12. Umiem więcej.
Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy wśród osób opuszczających
i przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Realizatorem projektu jest Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi 902 010,63 zł.
Kwota 766 709,03 zł pochodzi ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 135 301,60 zł. Realizacja projektu
przypada na okres od 01.09.2017 roku do 30.06.2019 roku.
13. Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju
młodego człowieka.
Celem projektu jest rozbudowa i wyposażenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Kiernozi. Obiekt został rozbudowany o trzykondygnacyjne skrzydło, w którym znajduje się
nowa szkoła i internat dla 70 wychowanków. Okres realizacji projektu: 2016 r. – 30.06.2019 r.
Całkowita Wartość projektu wynosi 4 136 665,20 zł. Kwota dofinansowania wynosi
3 131 478,65 zł i pochodzi ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego. Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 1 005 186,55 zł.
14. W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia
kwalifikacji zawodowych uczniów.
Celem projektu jest wykonanie robót budowlanych oraz zakup wyposażenia dla pracowni
w szkołach ZSP Nr 1 w Łowiczu, ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu i ZSP Nr 3 w Łowiczu. Okres
realizacji projektu: 2017 r. – 31.10.2019 r.. Całkowita wartość projektu wynosi
3 489 858,97 zł. Kwota 2 422 094,24 zł pochodzi ze środków unijnych z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wkład własny Powiatu Łowickiego
wynosi ogółem 1 067 764,73 zł. Realizacja projektu przypada do 31.10.2019 r.
15. Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych
w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego.
Celem projektu są roboty termomodernizacyjne dla następujących obiektów:
-budynek A ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu;
-skrzydło frontowe budynku ZSP Nr 4 w Łowiczu;
-budynek dawnego kościoła i klasztoru ZSP Nr 1 w Łowiczu;
-budynek ZSP Nr 1 w Łowiczu przy ul. Dominikańskiej;
-skrzydło frontowe budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.
Okres realizacji przypada na lata 2018 - 2020. Całkowita wartość projektu wynosi
8 202 661,00 zł. Wysokość dofinansowania przez Urząd Marszałkowski ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - 5 458 391,00 zł.
16. Zakup domków wystawienniczych.
Celem projektu jest zakup 12 domków wystawienniczych usytuowanych na terenie skansenu
w Maurzycach. Realizatorem projektu Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa
Powiatowego w Łowiczu. Okres realizacji przypada do końca 2019 roku. Całkowita wartość
projektu wynosi 56 400,00 zł. Kwota 35 887,00 zł pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego w
Łodzi. Wkład własny Powiatu Łowickiego ogółem 20 513,00 zł.
17. Album pt.: Dziedzictwo kulturowo-historyczne Księstwa Łowickiego.
Celem projektu jest wydanie albumów oraz organizacja imprezy promocyjnej. Realizatorem
projektu jest Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. Okres realizacji
przypada do końca 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 51 610,00 zł. Kwota
32 839,00 zł pochodzi z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Wkład własny Powiatu
Łowickiego wynosi ogółem 18 771,00 zł.
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Grupa III: projekty złożone
1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej.
Realizatorem projektu jest Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami Starostwa
Powiatowego w Łowiczu. Okres realizacji przypada na 2019 rok. Całkowita wartość projektu
wynosi 15 000,00 zł. Kwota 12 000,00 zł została dofinansowana ze środków Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi poprzez Kuratorium Oświaty w Łodzi. Wkład własny Powiatu
Łowickiego ogółem wynosi 3 000,00 zł. Wniosek obecnie znajduje się na etapie oceny
formalnej i merytorycznej.
2. Zakup nowości wydawniczych w 2018 roku ze środków finansowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
Celem projektu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbioru biblioteki, wzmocnienie oferty
czytelniczej poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego
aktualizowania zasobów, a w konsekwencji wzrost wskaźnika czytelnictwa. Realizatorem
projektu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu. Okres realizacji 2019 rok. Całkowita
wartość projektu wynosi 14 604,94 zł. Kwota 7 300,00 zł dofinansowana jest z Budżetu
Państwa od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny Powiatu Łowickiego
wynosi ogółem 7 304,94 zł. Projekt zakwalifikowany do dofinansowania jest przed
podpisaniem umowy.
3. Zakup wyposażenia do działalności edukacyjnej i naukowej Muzeum w Łowiczu.
Celem projektu jest zakup sprzętu multimedialnego oraz komputerowego do prowadzenia
działalności edukacyjnej oraz naukowej. Realizatorem projektu jest Muzeum w Łowiczu.
Okres realizacji przypada na 2019 rok. Całkowita wartość projektu wynosi 71 000,00 zł. Kwota
56 800,00 zł pochodzi z Budżetu Państwa od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 14 200,00 zł. Projekt znajduje się w trakcie
oceny merytorycznej.
4. Niematerialne dziedzictwo kulturowe – tradycje muzyczne regionu łowickiego.
Celem projektu jest popularyzacja muzyki ludowej i tradycji muzycznych regionu.
Realizatorem projektu jest Muzeum w Łowiczu. Okres realizacji przypada na 2019 rok.
Całkowita wartość projektu wynosi 25 000,00 zł. Kwota 20 000,00 zł pochodzi z Budżetu
Państwa od Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny Powiatu Łowickiego
wynosi ogółem 5 000,00 zł. Projekt znajduje się w trakcie oceny merytorycznej.
5. Triennale wycinanki ludowej województwa łódzkiego.
Celem projektu jest zorganizowanie na poziomie ponadregionalnym konkursu, warsztatów,
wystawy oraz sesji naukowej dotyczącej zbiorów muzealnych i spuścizny regionalnej
w aspekcie wycinankarstwa. Realizatorem projektu jest Muzeum w Łowiczu. Okres realizacji
przypada na 2019 rok. Całkowita wartość projektu wynosi 40 600,00 zł. Kwota 32 400,00 zł
pochodzi z Budżetu Państwa od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny
Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 8 200,00 zł. Projekt znajduje się w trakcie oceny
merytorycznej.
6. Budowa boiska wielofunkcyjnego w I LO w Łowiczu.
Celem projektu jest budowa nowego obiektu wielofunkcyjnego na terenie I Liceum
Ogólnokształcącego w Łowiczu. Okres realizacji projektu określono do końca 2019 roku.
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Całkowita wartość projektu wynosi 460 000,00 zł. Wnioskowana kwota 100 000,00 zł pochodzi
ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi
ogółem 360 000,00 zł. Projekt jest przed oceną formalną.

VIII . Realizacja uchwał Rady Powiatu Łowickiego
W roku 2018 Rada Powiatu Łowickiego odbyła 14 sesji, z czego 9 wynikało z planu pracy,
4 sesje zwołano na wniosek Zarządu Powiatu Łowickiego i jedną w związku z Postanowieniem
Komisarza Wyborczego w Łodzi I (I Sesja VI kadencji Rady Powiatu Łowickiego).
W listopadzie 2018 roku zakończyła się V kadencja, a rozpoczęła VI kadencja Rady Powiatu
Łowickiego. W jej skład weszło 8 nowych radnych, a 11 kontynuuje swoją pracę.
Rada Powiatu Łowickiego w 2018 roku podjęła 101 uchwał, które przedstawia poniższa
tabela:
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Tytuł
Uchwała Nr XLIV/273/2018 RPŁ z dnia 16
stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie
Bielawy prowadzenia zadań publicznych Powiatu
Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr
2738 E Emilianów – Oszkowice – Waliszew
odcinek Wola Gosławska – Stary Waliszew
znajdujący się w granicach administracyjnych
Gminy Bielawy.
Uchwała Nr XLIV/274/2018 RPŁ z dnia 16
stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na
2018 rok.
Uchwała Nr XLIV/275/2018 RPŁ z dnia 30
stycznia 2018 r. Stanowisko Rady Powiatu
Łowickiego w sprawie zawiadomienia z dnia 16
stycznia 2018 r. o nr PNIK-I.4131.42.2018 o
wszczęciu z urzędu przez organ nadzoru
postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
w celu kontroli legalności uchwały Nr
XLIII/266/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu
godzin
pracy
aptek
ogólnodostępnych
funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na
2018 rok.
Uchwała Nr XLV/276/2018 RPŁ z dnia 30
stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr
LVI/362/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Łowickiego na nieruchomości stanowiące
własność Skarbu Państwa.
Uchwała Nr XLV/277/2018 RPŁ z dnia 30
stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Łowickiego.
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Stan wykonania

zrealizowano

zrealizowano

W związku z wszczęciem przez organu nadzoru –
Wojewody Łódzkiego postępowania w celu
kontroli legalności przedmiotowej Uchwały, Rada
Powiatu Łowickiego wystosowała Stanowisko w
formie uchwały, w którym nie podzieliła
wątpliwości organu nadzoru co do zgodności z
prawem §4 oraz §6 przedmiotowej Uchwały.

zrealizowano

zrealizowano

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Uchwała Nr XLV/278/2018 RPŁ z dnia 30
stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej
umowy najmu na czas oznaczony lokalu
użytkowego zlokalizowanego w budynku
położonym w Łowiczu przy Stanisławskiego 28
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
zawarcia tej umowy.
Uchwała Nr XLV/279/2018 RPŁ z dnia 30
stycznia 2018 r. w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin
zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania
i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust.
7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli
zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i
placówkach, prowadzonych przez Powiat
Łowicki.
Uchwała Nr XLV/280/2018 RPŁ z dnia 30
stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na
2018 rok.
Uchwała Nr XLV/281/2018 RPŁ z dnia 30
stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr
XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Łowickiego na lata 2018-2021.
Uchwała Nr XLV/282/2018 RPŁ z dnia 30
stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli
ustanowienia sztandaru Powiatu Łowickiego.
Uchwała Nr XLVI/283/2018 RPŁ z dnia 28 lutego
2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.
Uchwała Nr XLVI/284/2018 RPŁ z dnia 28 lutego
2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/260/2018
RPŁ z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łowickiego Powiatu Łowickiego na lata
2018-2021.
Uchwała Nr XLVI/285/2019 RPŁ z dnia 28 lutego
2018 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej
Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kiernozi w
Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi.
Uchwała Nr XLVI/286/2018 RPŁ z dnia 28 lutego
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu.
Uchwała Nr XLVI/287/2018 RPŁ z dnia 28 lutego
2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
udzielanych z budżetu Powiatu Łowickiego
publicznym i niepublicznym szkołom i
placówkom.
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zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

16.

Uchwała Nr XLVI/288/2018 RPŁ z dnia 28 lutego
2018 r. Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w
sprawie symboli Powiatu Łowickiego.

17.

Uchwała Nr XLVII/289/2018 RPŁ z dnia 28 marca
2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego
Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata
2018-2020” w Powiecie Łowickim.
Uchwała Nr XLVII/290/2018 RPŁ z dnia 28 marca
2018 r. w sprawie określenia zadań Powiatu
Łowickiego, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2018 roku.
Uchwała Nr XLVII/291/2018 RPŁ z dnia 28 marca
2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/269/2009
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 czerwca 2009
r. w sprawie stawek za zajmowanie pasa
drogowego dróg powiatowych przebiegających
przez obszar powiatu łowickiego, na cele
niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.
Uchwała Nr XLVII/292/2018 RPŁ z dnia 28 marca
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Łowickiego.
Uchwała Nr XLVII/293/2018 RPŁ z dnia 28 marca
2018 r. w sprawie przekazania skargi na
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności w Łowiczu organowi
właściwemu do jej rozpatrzenia.
Uchwała Nr XLVII/294/2018 RPŁ z dnia 28 marca
2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.
Uchwała Nr XLVII/295/2018 RPŁ z dnia 28 marca
2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/260/2017
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 20182021.
Uchwała Nr XLVIII/296/2018 RPŁ z dnia 25
kwietnia 2018 r. w sprawie delegowania radnych
do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Powiatu Łowickiego.
Uchwała Nr XLVIII/297/2018 RPŁ z dnia 25
kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na
2018 rok.
Uchwała Nr XLVIII/298/2018 RPŁ z dnia 25
kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr
XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.
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Rada Powiatu Łowickiego uznała za zasadne
podjęcie działań w celu ustanowienia symboli
Powiatu Łowickiego (herbu, flagi urzędowej, flagi
terytorialnej, sztandaru) zgodnych z zasadami
heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją
historyczną.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Łowickiego na lata 2018-2021.
Uchwała Nr XLIX/299/2019 RPŁ z dnia 12
czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr
XLIII/259/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
27 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie
Kocierzew Południowy prowadzenia zadań
publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu
zarządu drogą powiatową nr 2717 E Dębsk –
Kocierzew – Złaków Kościelny – Zduny – Sobota
– Wola Kałkowa odcinek w miejscowości Jeziorko
znajdujący się w granicach administracyjnych
Gminy Kocierzew Południowy.
Uchwała Nr XLIX/300/2018 RPŁ z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na
2018 rok.
Uchwała Nr XLIX/301/2018 RPŁ z dnia 12
czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr
XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Łowickiego na lata 2018-2021.
Uchwała Nr L/302/2018 RPŁ z dnia 27 czerwca
2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Łowiczu za 2017 rok.
Uchwała Nr L/303/2018 RPŁ z dnia 27 czerwca
2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
Uchwała Nr L/304/2018 RPŁ z dnia 27 czerwca
2018 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu
Powiatu Łowickiego za 2017 rok.
Uchwała Nr L/305/2018 RPŁ z dnia 27 czerwca
2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Starosty Łowickiego.
Uchwała Nr L/306/2018 RPŁ z dnia 27 czerwca
2018 r. w sprawie podziału Powiatu Łowickiego
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów,
granic i liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym.
Uchwała Nr L/307/2018 RPŁ z dnia 27 czerwca
2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/70/2015 Rady
Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w
sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego.
Uchwała Nr L/308/2018 RPŁ z dnia 27 czerwca
2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XLVII/290/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań
Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w roku 2018.
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udzielono absolutorium dla Zarządu Powiatu
Łowickiego
Wojewoda Łódzki stwierdził nieważność §2
Uchwały

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

37.

38.

39.
40.

41.

Uchwała Nr L/309/2018 RPŁ z dnia 27 czerwca
2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/216/2012
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października
2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu.
Uchwała Nr L/310/2018 RPŁ z dnia 27 czerwca
2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/269/2009
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 czerwca 2009
r. w sprawie stawek za zajmowanie pasa
drogowego dróg powiatowych przebiegających
przez obszar powiatu łowickiego, na cele
niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.
Uchwała Nr L/311/2018 RPŁ z dnia 27 czerwca
2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.
Uchwała Nr L/312/2018 RPŁ z dnia 27 czerwca
2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/260/2017
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 20182021.
Uchwała Nr LI/313/2018 RPŁ z dnia 10 sierpnia
2018 r. Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w
sprawie zastrzeżeń organu nadzoru – Wojewody
Łódzkiego do postanowienia §2 Uchwały Nr
L/305/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27
czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Starosty Łowickiego.

42.

Uchwała Nr LI/314/2018 RPŁ z dnia 10 sierpnia
2018 r. w sprawie złożenia skargi na
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego.

43.

Uchwała Nr LI/315/2018 RPŁ z dnia 10 sierpnia
2018 r. Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w
sprawie zastrzeżeń organu nadzoru – Wojewody
Łódzkiego do części zapisów Uchwały Nr
L/307/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27
czerwca 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr
XI/70/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26
sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatu Łowickiego.
Uchwała Nr LI/316/2018 RPŁ z dnia 10 sierpnia
2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/279/2013
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2013
r. w sprawie zasad przyznawania stypendium za
wyniki
w
nauce
dla
uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat
Łowicki.

44.
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W związku z podjęciem przez Wojewodę
Łódzkiego w dniu 20 lipca 2018 r. rozstrzygnięcia
nadzorczego stwierdzającego nieważność §2
Uchwały Nr L/305/2018 RPŁ z dnia 27 czerwca
2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Starosty Łowickiego, Rada Powiatu Łowickiego
uznała złożenie wyjaśnień w sprawie za
bezprzedmiotowe.
Rada Powiatu Łowickiego złożyła skargę do WSA
w Łodzi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Łódzkiego z dnia 20 lipca 2018 r. stwierdzającego
nieważność §2 Uchwały Nr L/305/2018 RPŁ z
dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Starosty Łowickiego.
Rada Powiatu Łowickiego nie podzieliła
zastrzeżeń organu nadzoru – Wojewody
Łódzkiego do zapisów §1 pkt 1 i pkt 3 lit. a
Uchwały Nr L/307/2018 RPŁ z dnia 27 czerwca
2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XI/70/2015 Rady
Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w
sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego.

zrealizowano

45.
46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.
53.

54.

Uchwała Nr LI/317/2018 RPŁ z dnia 10 sierpnia
2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.
Uchwała Nr LI/318/2018 RPŁ z dnia 10 sierpnia
2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/260/2017
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 20182021.
Uchwała Nr LII/319/2018 RPŁ z dnia 29 sierpnia
2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XLVII/290/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań
Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w roku 2018.
Uchwała Nr LII/320/2018 RPŁ z dnia 29 sierpnia
2018 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora II Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w
Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru
godzin
zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Uchwała Nr LII/321/2018 RPŁ z dnia 29 sierpnia
2018 r. w sprawie zabezpieczenia środków na
realizację projektu w ramach PROGRAMU
ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA
2016-2019.
Uchwała Nr LII/322/2018 RPŁ z dnia 29 sierpnia
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wprowadzenie danych do Rejestru Należności
Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju
należności pieniężnych Powiatu Łowickiego, o
których dane są przekazywane do tego rejestru.
Uchwała Nr LII/323/2018 RPŁ z dnia 29 sierpnia
2018 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno –
finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Łowiczu.
Uchwała Nr LII/324/2018 RPŁ z dnia 29 sierpnia
2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.
Uchwała Nr LII/325/2018 RPŁ z dnia 29 sierpnia
2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/260/2017
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 20182021.
Uchwała Nr LIII/326/2018 RPŁ z dnia 26 września
2018 r. w sprawie Rocznego Programu
Współpracy na rok 2019 Powiatu Łowickiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
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55.

56.

57.
58.

59.

60.

61.

62.

Uchwała Nr LIII/327/2018 RPŁ z dnia 26 września
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z
dotychczasowym najemca kolejnej umowy najmu
na czas oznaczony lokalu użytkowego
zlokalizowanego w budynku położonym w
Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego
zawarcia tej umowy.
Uchwała Nr LIII/328/2019 RPŁ z dnia 26 września
2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi
powiatowej nr 2752E Łowicz – Polesie –
Stachlew, odcinek ul. 1-go Maja w Łowiczu, nr
2713E Wszeliwy – Błędów – Łowicz, odcinek ul.
Armii Krajowej w Łowiczu oraz drogi powiatowej
nr 2754E ul. Stanisławskiego w Łowiczu na
terenie Gminy Miasto Łowicz.
Uchwała Nr LIII/329/2018 RPŁ z dnia 26 września
2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.
Uchwała Nr LIII/330/2018 RPŁ z dnia 26 września
2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/260/2017
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 20182021.
Uchwała Nr LIV/331/2018 RPŁ z dnia 08
października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr
XLIV/273/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
16 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie
Bielawy prowadzenia zadań publicznych Powiatu
Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr
2738E Emilianów – Oszkowice – Waliszew
odcinek Wola Gosławska – Stary Waliszew
znajdujący się w granicach administracyjnych
Gminy Bielawy.
Uchwała Nr LIV/332/2018 RPŁ z dnia 08
października 2018 r. w sprawie udzielenia
odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w
Łowiczu na uchwałę Nr XLIII/268/2017 Rady
Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w
sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
pojazdu z drogi i jego przechowywanie na
parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w
przypadku
odstąpienia
od
wykonywania
dyspozycji usunięcia pojazdu.
Uchwała Nr LIV/333/2018 RPŁ z dnia 08
października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na
2018 rok.
Uchwała Nr LIV/334/2018 RPŁ z dnia 08
października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr
XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia
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Prokuratura Rejonowa w Łowiczu zarzuciła
uchwale naruszenie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
poprzez jego niezastosowanie i ustalenie stawek
opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie
bez uwzględnienia rzeczywistych kosztów
ponoszonych w tym zakresie przez Powiat
Łowicki i wniosła o stwierdzenie nieważności
przedmiotowej
Uchwały.
Rada
Powiatu
Łowickiego w odpowiedzi na skargę wniosła do
WSA w Łodzi o jej oddalenie.
zrealizowano

zrealizowano

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.
74.

75.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Łowickiego na lata 2018-2021.
Uchwała Nr LV/335/2018 RPŁ z dnia 29
października 2018 r. w sprawie rozwiązania
stosunku pracy z radnym.
Uchwała Nr LV/336/2018 RPŁ z dnia 29
października 2018 r. w sprawie stypendiów
sportowych oraz nagród za wysokie osiągnięcia
sportowe.
Uchwała Nr LV/337/2018 RPŁ z dnia 29
października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony
gruntów rolnych położonych w obrębie Zduny,
oznaczonych jako działki o numerach 81, 142,
201, 283/3, 354 oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Uchwała Nr LV/338/2018 RPŁ z dnia 29
października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr
XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Uchwała Nr LV/339/2018 RPŁ z dnia 29
października 2018 r. w sprawie obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej.
Uchwała Nr LV/340/2018 RPŁ z dnia 29
października 2018 r. w sprawie pokrycia straty
netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Uchwała Nr LV/341/2018 RPŁ z dnia 29
października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na
2018 rok.
Uchwała Nr LV/342/2018 RPŁ z dnia 29
października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr
XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Łowickiego na lata 2018-2021.
Uchwała Nr I/1/2018 RPŁ z dnia 26 listopada 2018
r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Powiatu Łowickiego.
Uchwała Nr I/2/2018 RPŁ z dnia 26 listopada 2018
r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady
Powiatu Łowickiego.
Uchwała Nr I/3/2018 RPŁ z dnia 26 listopada 2018
r. w sprawie wyboru Starosty Łowickiego.
Uchwała Nr I/4/2018 RPŁ z dnia 26 listopada 2018
r. w sprawie wyboru Wicestarosty i członka
Zarządu Powiatu Łowickiego.
Uchwała Nr I/5/2018 RPŁ z dnia 29 listopada 2018
r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/233/2013 Rady
Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2013 roku
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dokonano wyboru
Powiatu Łowickiego

Przewodniczącego

Rady

dokonano wyboru Wiceprzewodniczących Rady
Powiatu Łowickiego
dokonano wyboru Starosty Łowickiego
dokonano wyboru Wicestarosty i członka Zarządu
Powiatu Łowickiego

zrealizowano

76.
77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.
87.

88.

89.

w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży
służbowych dla radnych.
Uchwała Nr I/6/2018 RPŁ z dnia 29 listopada 2018
r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr I/7/2018 RPŁ z dnia 29 listopada 2018
r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego.
Uchwała Nr I/8/2018 RPŁ z dnia 29 listopada 2018
r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji.
Uchwała Nr I/9/2018 RPŁ z dnia 29 listopada 2018
r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu
Łowickiego.
Uchwała Nr I/10/2018 RPŁ z dnia 29 listopada
2018 r. w sprawie powołania, ustalenia składów
liczbowych i osobowych komisji stałych Rady
Powiatu Łowickiego.
Uchwała Nr I/11/2018 RPŁ z dnia 29 listopada
2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego
Komisji Budżetu i Finansów.
Uchwała Nr I/12/2018 RPŁ z dnia 29 listopada
2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego
Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.
Uchwała Nr I/13/2018 RPŁ z dnia 29 listopada
2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki,
Młodzieży i Promocji.
Uchwała Nr I/14/2018 RPŁ z dnia 29 listopada
2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Uchwała Nr I/15/2018 RPŁ z dnia 29 listopada
2018 r. w sprawie wynagrodzenia Starosty
Łowickiego.
Uchwała Nr I/16/2018 RPŁ z dnia 29 listopada
2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.
Uchwała Nr II/17/2018 RPŁ z dnia 20 grudnia
2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr I/6/2018 Rady
Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w
sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr II/18/2018 RPŁ z dnia 20 grudnia
2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr I/8/2018 Rady
Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w
sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
Uchwała Nr II/19/2019 RPŁ z dnia 20 grudnia
2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr I/10/2018 Rady
Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w
sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych
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powołano Komisję Rewizyjną
dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej

powołano Komisję Skarg, Wniosków i Petycji

dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

zrealizowano

dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Finansów
dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji
Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i
Promocji
dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i
Ochrony Środowiska

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

i osobowych komisji stałych Rady Powiatu
Łowickiego.
Uchwała Nr II/20/2018 RPŁ z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata
2019-2022.
Uchwała Nr II/21/2018 RPŁ z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Łowickiego na 2019 rok.
Uchwała Nr II/22/2018 RPŁ z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości na rzecz Gminy
Nieborów.
Uchwała Nr II/23/2018 RPŁ z dnia 20 grudnia
2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/290/2018
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2018
roku w sprawie określenia zadań Powiatu
Łowickiego, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w roku 2018.
Uchwała Nr II/24/2018 RPŁ z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za
usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie
na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów
w przypadku odstąpienia od wykonywania
dyspozycji usunięcia pojazdu.
Uchwała Nr II/25/2018 RPŁ z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie delegowania radnego powiatu
łowickiego do składu Powiatowej Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego.
Uchwała Nr II/26/2018 RPŁ z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XV/94/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29
grudnia 2015 roku w sprawie powołania Rady
Muzeum przy Muzeum w Łowiczu.
Uchwała Nr II/27/2018 RPŁ z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego
Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu
Łowickiego na lata 2018-2021”.
Uchwala Nr II/28/2018 RPŁ z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na
terenie powiatu łowickiego na 2019 rok.
Uchwała Nr II/29/2018 RPŁ z dnia 20 grudnia
2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/260/2017
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 20182021.
Uchwała Nr II/30/2018 RPŁ z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.
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zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

101.

Uchwała Nr II/31/2018 RPŁ w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego
na 2019 rok.

zrealizowano

IX. Podsumowanie
Raport o stanie Powiatu Łowickiego za 2018 rok to pierwsze tego typu opracowanie, które
zawiera zarówno dane o stanie finansowym, organizacyjnym, jak również o stanie realizacji
strategii, programów i polityk oraz realizacji uchwał organu stanowiącego.
Raport o stanie powiatu za 2018 rok jest pierwszym tego typu dokumentem opracowanym
w historii polskiego samorządu. Obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu
Łowickiego w roku poprzednim. Jest to szczególne podsumowanie, gdyż opracowane jest przez
zarząd powiatu, którego skład jest inny niż skład zarządu, którego działalność jest oceniana.
Wynika to ze specyfiki roku na przełomie V i VI kadencji samorządu powiatowego.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Łowickiego

/-/ Marcin Kosiorek
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