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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 działalności 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, zwanego 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 78 099 osób 

(stan na 31.12.2019 r.). W całości położony jest w dzielnicy rolniczo-klimatycznej środkowej, 

o czym zdecydowały 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 

ten liderem na rynku przetwórstwa owoców i warzyw oraz produkcji mleka. 
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 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, 

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 2019 rok został uchwalony Uchwałą Nr II/21/2018  

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. W ciągu roku następowały zmiany  

w budżecie przyjęte Uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Łowickiego. 

 

 Plan wg uchwały budżetowej Plan na dzień 31.12.2019 r. 

Dochody 76.899.951,63 zł      96.317.424,65 zł 

Wydatki 80.306.888,51 zł 106.424.869,47 zł 

Przychody 6.420.000,00 zł 13.120.507,94 zł 

Rozchody 3.013.063,12 zł 3.013.063,12 zł 
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 Ogółem dochody wzrosły o 19.417.473,02 zł, tj. o 25,25% w stosunku do dochodów 

ustalonych w uchwale budżetowej, zaś planowane wydatki o 26.117.980,96 zł, tj. o 32,52%  

w stosunku do pierwotnie zaplanowanych. 

Po zmianach powstał deficyt w wysokości 10.107.444,82 zł. 

 

Dochody Powiatu Łowickiego w 2019 roku w podziale na dochody bieżące i majątkowe. 

 

 Plan Wykonanie  

Dochody ogółem 

z tego: 

96.317.424,65 zł 95.569.039,24 zł (99,22% planu) 

dochody bieżące 85.254.218,39 zł 84.913.971,53 zł (99,60% planu) 

dochody majątkowe 11.063.206,26 zł 10.655.067,71 zł (96,31% planu) 
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 Plan dochodów wynosił 96.317.424,65 zł: dochody bieżące – 85.254.218,39 zł, dochody 

majątkowe – 11.063.206,26 zł. Wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 

95.569.039,24 z i stanowiło 99,22% planu. Dochody bieżące zostały wykonane w 99,60%,  

zaś majątkowe w 96,31%. Wykonanie dochodów bieżących stanowiło 88,85% dochodów 

ogółem, a wykonanie dochodów majątkowych stanowiło 11,15% dochodów ogółem. 

 

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 

Dz. Nazwa 

Plan Wykonanie 

na dzień 

31.12.2019 r. 

5:4 

[%] 

Struktura 

wykonania 

[%] 

wg uchwały 

budżetowej 

na dzień 

31.12.2019 r. 

1 2 3 4 5 6 7 

020 Leśnictwo 190 730,76 190 730,76 193 780,76 101,60 0,20 

600 Transport i łączność 28 999,56 6 057 084,96 6 050 062,31 99,88 6,33 

700 Gospodarka mieszkaniowa 987 803,10 2 661 542,60 1 396 386,63 52,47 1,46 

710 Działalność usługowa 904 617,00 1 227 037,00 1 234 519,82 100,61 1,29 

750 Administracja publiczna 186 965,00 203 552,00 226 181,42 111,12 0,24 

752 Obrona narodowa 0,00 33 808,00 33 808,00 100,00 0,04 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
4 825 250,00 5 514 210,00 5 514 349,41 100,00 5,77 

755 Wymiar sprawiedliwości 198 000,00 198 036,00 197 205,13 99,58 0,21 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 

20 370 396,00 20 450 396,00 20 783 872,81 101,63 21,75 

758 Różne rozliczenia 39 490 563,00 40 628 631,00 40 626 465,08 99,99 42,51 

801 Oświata i wychowanie 2 366 397,21 6 700 761,31 6 646 000,63 99,18 6,95 

851 Ochrona zdrowia 960 500,00 2 781 980,00 2 643 174,05 95,01 2,77 

852 Pomoc społeczna 4 810 474,00 5 428 107,03 5 691 496,01 104,85 5,96 

853 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 
175 040,00 1 462 219,00 1 464 026,38 100,12 1,53 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 277 400,00 432 420,65 1 372 525,21 317,41 1,44 

855 Rodzina 838 090,00 1 988 147,65 1 366 386,77 68,73 1,43 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
220 000,00 220 000,00 69 348,82 31,52 0,07 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
68 726,00 138 760,69 59 450,00 42,84 0,06 

Razem 76 899 951,63 96 317 424,65 95 569 039,24 99,22 100,00 
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Najwyższe dochody zrealizowane zostały w działach: 

1) 758 – Różne rozliczenia – 42,51% dochodów ogółem; 

2) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 21,75% 

dochodów ogółem; 

3) 801 – Oświata i wychowanie – 6,95%; 

4) 600 – Transport i łączność – 6,33% dochodów ogółem. 
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Wydatki Powiatu Łowickiego kształtowały się następująco: 

 

 Plan Wykonanie  

Wydatki ogółem 

z tego: 

106.424.869,47 zł 99.548.684,99 zł (93,54% planu) 

wydatki bieżące 85.138.666,21 zł 80.720.388,33 zł (94,81% planu) 

wydatki majątkowe 21.286.203,26 zł 18.828.296,66 zł (88,45% planu) 

    

 

 

 

 Plan wydatków wynosił 106.424.869,47 zł: wydatki bieżące – 85.138.666,21 zł, wydatki 

majątkowe – 21.286.203,26 zł. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie 

99.548.684,99 zł i stanowiło 93,54% planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w 94,81%,  

zaś majątkowe w 88,45%. Wykonanie wydatków bieżących stanowiło 81,09% wydatków 

ogółem, a wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 18,91% wydatków ogółem. 
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Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 

 

Dz. Nazwa 

Plan Wykonanie 

na dzień 

31.12.2019 r. 

5:4 

[%] 

Struktura 

wykonania 

[%] 

wg uchwały 

budżetowej 

na dzień 

31.12.2019 r. 

1 2 3 4 5 6 7 

020 Leśnictwo 194 916,76 197 966,76 194 364,73 98,18 0,20 

600 Transport i łączność 7 265 449,00 13 850 219,40 13 497 068,35 97,45 13,56 

630 Turystyka 13 000,00 13 000,00 11 000,00 84,62 0,01 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 518 018,00 3 287 757,50 2 341 641,67 71,22 2,35 

710 Działalność usługowa 904 617,00 1 233 973,00 1 151 174,35 93,29 1,16 

730 Szkolnictwo wyższe i nauka 0,00 12 000,00 12 000,00 100,00 0,01 

750 Administracja publiczna 9 192 340,14 9 376 577,19 8 789 122,92 93,73 8,83 

752 Obrona narodowa 700,00 34 508,00 33 808,00 97,97 0,03 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
4 980 500,00 5 724 460,00 5 597 375,87 97,78 5,62 

755 Wymiar sprawiedliwości 198 000,00 198 036,00 197 205,13 99,58 0,20 

757 Obsługa długu publicznego 518 532,52 418 532,52 411 485,06 98,32 0,41 

758 Różne rozliczenia 165 000,00 22 844,00 0,00 0,00 0,00 

801 Oświata i wychowanie 32 837 052,19 41 120 860,91 37 984 721,13 92,37 38,16 

803 Szkolnictwo wyższe 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

851 Ochrona zdrowia 1 960 500,00 6 303 883,89 6 058 547,53 96,11 6,09 

852 Pomoc społeczna 5 684 792,00 6 999 366,94 6 843 507,62 97,77 6,87 

853 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 
2 296 757,00 3 367 836,00 3 244 075,59 96,33 3,26 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 503 029,90 6 537 767,02 6 500 774,73 99,43 6,53 

855 Rodzina 3 134 174,00 4 157 557,14 3 399 877,64 81,78 3,42 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
220 000,00 220 000,00 108 038,56 49,11 0,11 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
2 598 510,00 3 200 911,20 3 042 063,93 95,04 3,06 

926 Kultura fizyczna 121 000,00 146 812,00 130 832,18 89,12 0,13 

Razem 80 306 888,51 106 424 869,47 99 548 684,99 93,54 100,00 

 

Najwyższe wydatki powiatu zrealizowane zostały w działach: 

1) 801 – Oświata i wychowanie – 38,16% wydatków ogółem; 

2) 600 – Transport i łączność – 13,56% wydatków ogółem; 

3) 750 – Administracja publiczna – 8,83% wydatków ogółem; 

4) 852 – Pomoc społeczna – 6,87% wydatków ogółem. 
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Wykonanie wydatków Powiatu Łowickiego w 2019 roku w podziale na wydatki bieżące 

i majątkowe przedstawia się następująco: 

Wyszczególnienie 

Plan Wykonanie 

na dzień 

31.12.2019 r. 

4:3 

[%] 

Struktura 

wykonania 

[%] 

wg uchwały 

budżetowej 

na dzień 

31.12.2019 r. 

1 2 3 4 5 6 

Wydatki ogółem 80 306 888,51 106 424 869,47 99 548 684,99 93,54 100,00 

1) wydatki bieżące, z tego: 71 358 662,51 85 138 666,21 80 720 388,33 94,81 81,09 

a) wydatki jednostek budżetowych,  

z tego: 
60 109 683,04 66 962 342,04 65 581 475,26 97,94 65,88 

- wynagrodzenia i pochodne 46 678 233,90 50 893 549,68 50 454 426,81 99,14 50,68 

- wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 
13 431 449,14 16 068 792,36 15 127 048,45 94,14 15,20 

b) dotacje na zadania bieżące 5 818 611,00 6 202 474,00 6 154 983,37 99,23 6,18 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 620 965,16 2 855 587,15 2 799 923,05 98,05 2,81 

d) wydatki na programy finansowane  

z udziałem środków, o których mowa  

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 

publicznych 

2 290 870,79 8 699 730,50 5 772 521,59 66,35 5,80 

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

f) obsługa długu 518 532,52 418 532,52 411 485,06 98,32 0,41 

2) wydatki majątkowe: 8 948 226,00 21 286 203,26 18 828 296,66 88,45 18,91 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,  

w tym: 
8 948 226,00 21 286 203,26 18 828 296,66 88,45 18,91 

na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 

2 900 400,00 6 720 435,26 4 945 372,46 73,59 4,97 

b) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

c) wniesienie wkładów do spółek prawa 

handlowego 
0,00 0,00 0,00 - 0,00 

 

 W wydatkach budżetowych Powiatu Łowickiego w 2019 roku dominowały wydatki 

bieżące, w tym wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich, które stanowiły 50,68% wydatków 

ogółem. Wydatki bieżące stanowiły 81,09% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 18,91%. 

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 80.720.388,33 zł, tj. w 94,81% w stosunku 

do planu, a wydatki majątkowe w wysokości 18.828.296,66 zł, tj. w 88,45%  

w stosunku do planu. 
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Wynik budżetu i zadłużenie Powiatu Łowickiego 

Wynik budżetu Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa 

tabela: 

Lp. Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2016 r. 

Wykonanie 

2017 r. 

Wykonanie 

2018 r. 

31.12.2019 r. 

Plan po 

zmianach 
Wykonanie % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Dochody ogółem (a+b) 69 064 509,59 75 064 670,85 82 010 806,82 96 317 424,65 95 569 039,24 99,22 

 a) dochody bieżące 67 550 835,88 71 568 610,40 77 104 021,81 85 254 218,39 84 913 971,53 99,60 

 b) dochody majątkowe 1 513 673,71 3 496 060,45 4 906 785,01 11 063 206,26 10 655 067,71 96,31 

2. Wydatki ogółem (a+b) 69 274 332,81 75 534 863,47 86 661 859,48 106 424 869,47 99 548 684,99 93,54 

 a) wydatki bieżące 62 554 003,45 66 065 784,81 71 146 844,87 85 138 666,21 80 720 388,33 94,81 

 b) wydatki majątkowe 6 720 329,36 9 469 078,66 15 515 014,61 21 286 203,26 18 828 296,66 88,45 

3. 
Nadwyżka/deficyt  

(1-2) 
-209 823,22 -470 192,62 -4 651 052,66 -10 107 444,82 -3 979 766,25 39,37 

4. Finansowanie (a-b) 3 115 792,91 4 841 626,29 11 351 560,60 10 107 444,82 10 107 444,82 100,00 

 
a) przychody ogółem, 

w tym: 
4 530 698,39 6 437 099,69 13 371 433,67 13 120 507,94 13 120 507,94 100,00 

 – kredyty i pożyczki 1 360 327,82 3 531 130,00 9 000 000,00 6 420 000,00 6 420 000,00 100,00 

 
– nadwyżka z lat 

ubiegłych 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

 
– inne źródła (wolne 

środki) 
3 170 370,57 2 905 969,69 4 371 433,67 6 700 507,94 6 700 507,94 100,00 

 
– spłata pożyczek 

udzielonych 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

 
b) rozchody ogółem,  

w tym: 
1 414 905,48 1 595 473,40 2 019 873,07 3 013 063,12 3 013 063,12 100,00 

 
– spłaty kredytów  

i pożyczek 
1 034 905,48 1 195 473,40 1 474 873,07 2 468 063,12 2 468 063,12 100,00 

 
– wykup papierów 

wartościowych 
380 000,00 400 000,00 545 000,00 545 000,00 545 000,00 100,00 

5. Poziom długu 11 034 831,39 12 970 487,99 19 924 442,92 23 331 379,80 23 331 379,80  

 a) kredyty i pożyczki 11 034 831,39 12 970 487,99 19 924 442,92 23 331 379,80 23 331 379,80  

6. 
Poziom obsługi 

zadłużenia, w tym: 
1 667 580,47 1 849 372,04 2 299 155,76 3 531 595,64 3 424 548,18  

 a) odsetki i prowizje 252 674,99 253 898,64 279 282,69 518 532,52 411 485,06  

 
b) spłata rat kredytów i 

pożyczek 
1 034 905,48 1 195 473,40 1 474 873,07 2 468 063,12 2 468 063,12  

 c) wykup obligacji 380 000,00 400 000,00 545 000,00 545 000,00 545 000,00  

7. 
Wskaźnik poziomu 

długu (%) 
15,98 17,28 24,29 24,22 24,41  
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Zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2019 roku w porównaniu do roku 2016, 2017  

i 2018 przedstawia poniższe zestawienie: 

 

Wyszczególnienie 

Zadłużenie 

na koniec 

2016 r. 

ogółem 

Zadłużenie 

na koniec 

2017 r. 

ogółem 

Zadłużenie 

na koniec 

2018 r. 

ogółem 

Spłaty na 

dzień 

31.12.2019 r. 

ogółem 

Zadłużenie 

na dzień 

31.12.2019 r. 

ogółem 

1 2 3 4 5 6 

Zobowiązania według tytułów 

dłużnych ogółem, z tego: 
11 034 831,39 12 970 487,99 19 924 442,92 3 013 063,12 23 331 379,80 

a) papiery wartościowe 3 720 000,00 3 320 000,00 2 775 000,00 545 000,00 2 230 000,00 

- obligacje (2013) 3 720 000,00 3 320 000,00 2 775 000,00 545 000,00 2 230 000,00 

b) kredyty i pożyczki, z tego: 7 314 831,39 9 650 487,99 17 149 442,92 2 468 063,12 21 101 379,80 

- kredyt w BS (2012 r.) 1 922 140,27 961 070,35 0,00 0,00 0,00 

- kredyt w BS (2013 r.) 262 345,57 233 196,01 204 046,45 29 149,56 174 896,89 

- kredyt w BSZŁ (2014 r.) 1 000 000,00 875 000,08 750 000,16 124 999,92 625 000,24 

- kredyt w BSZŁ (2015 r.) 2 707 849,73 2 707 849,73 2 369 368,49 338 481,24 2 030 887,25 

- kredyt w PA-CO BANK (2016 r.) 1 360 327,82 1 360 327,82 1 360 327,82 194 332,44 1 165 995,38 

- kredyt w BSZŁ (2017 r.) 0,00 3 465 700,00 3 465 700,00 495 099,96 2 970 600,04 

- kredyt w BPS S.A. (2018 r.) 0,00 0,00 9 000 000,00 1 286 000,00 7 714 000,00 

- kredyt w BS (2019 r.) 0,00 0,00 0,00 0,00 6 420 000,00 

- kredyt w rachunku bieżącym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- pożyczka z WFOŚiGW (2012 r.) 62 168,00 17 482,00 0,00 0,00 0,00 

- pożyczka z WFOŚiGW (2017 r.) 0,00 29 862,00 0,00 0,00 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 inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 roku przedstawia poniższa 

tabela: 

 

Dział 

 

Rozdział 

 

Wyszczególnienie 

Plan 

na dzień 

31.12.2019 r. 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2019 r. 

 

% 

600  Transport i łączność 8 581 942,00 8 411 846,17 98,02 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 581 942,00 8 411 846,17 98,02 

 Wydatki inwestycyjne: 8 581 942,00 8 411 846,17 98,02 

Ciąg dróg powiatowych nr 2707E odcinek Łowicz - Wicie, 

2719E Błędów - Lenartów, 2713E Błędów - Łaguszew - 

Łowicz 

7 881 262,00 7 881 261,01 100,00 

Modernizacja drogi powiatowej nr 5114E budowa chodnika 

Domaniewice - Długa Wieś 
50 000,00 0,00 0,00 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2749E w m. Stare Grudze 531 000,00 530 585,16 99,92 

Przebudowa dróg powiatowych celem zwiększenia 

bezpieczeństwa na terenie Powiatu Łowickiego 
119 680,00 0,00 0,00 

    

700  Gospodarka mieszkaniowa 2 701 234,50 1 841 421,60 68,17 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 701 234,50 1 841 421,60 68,17 
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 Wydatki inwestycyjne: 2 701 234,50 1 841 421,60 68,17 

Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac 

termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności 

publicznej na terenie Powiatu Łowickiego 

2 651 234,50 1 792 421,60 67,61 

Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z 

dostawą i montażem klimatyzatorów do pomieszczeń 

biurowych Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu w 

budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. 

Stanisławskiego 28 

50 000,00 49 000,00 98,00 

    

750  Administracja publiczna 90 000,00 0,00 0,00 

 75020 Starostwa powiatowe 90 000,00 0,00 0,00 

 Wydatki inwestycyjne: 90 000,00 0,00 0,00 

Budowa instalacji wentylacji w budynku siedziby Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu 
50 000,00 0,00 0,00 

Renowacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji w budynku 

przy ul. Stanisławskiego 28 
40 000,00 0,00 0,00 

    

801  Oświata i wychowanie 3 919 778,11 3 008 725,60 76,76 

 80115 Technika 10 500,00 10 499,97 100,00 

 Wydatki inwestycyjne: 10 500,00 10 499,97 100,00 

Zakup i montaż klimatyzacji 10 500,00 10 499,97 100,00 

    

80120 Licea ogólnokształcące 193 000,00 136 405,50 70,68 

 Wydatki inwestycyjne: 193 000,00 136 405,50 70,68 

Modernizacja pomieszczeń w budynku I Liceum 

Ogólnokształcącego w Łowiczu 
145 000,00 90 895,50 62,69 

Przebudowa pomieszczeń w budynku I Liceum 

Ogólnokształcącego w Łowiczu 
48 000,00 45 510,00 94,81 

    

80195 Pozostała działalność 3 716 278,11 2 861 820,13 77,01 

 Wydatki inwestycyjne: 3 716 278,11 2 861 820,13 77,01 

W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej 

kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów 
3 716 278,11 2 861 820,13 77,01 

      

851  Ochrona zdrowia 3 386 200,00 3 171 626,59 93,66 

 85111 Szpitale ogólne 2 657 000,00 2 463 665,22 92,72 

 Wydatki inwestycyjne: 2 657 000,00 2 463 665,22 92,72 

Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 110 000,00 104 550,00 95,05 

Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 2 547 000,00 2 359 115,22 92,62 

    

85141 Ratownictwo medyczne 729 200,00 707 961,37 97,09 

 Wydatki na zakupy inwestycyjne: 729 200,00 707 961,37 97,09 

Zakup ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem 

dla SP ZOZ w Łowiczu 
559 200,00 559 108,09 99,98 

Zakup dwóch defibrylatorów z modemami do transmisji 

danych 
170 000,00 148 853,28 87,56 

    

852  Pomoc społeczna 276 120,00 207 850,00 75,28 
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 85202 Domy pomocy społecznej 276 120,00 207 850,00 75,28 

 Wydatki inwestycyjne: 276 120,00 207 850,00 75,28 

Budowa palarni tytoniu przy wejściu głównym do budynku B 89 000,00 25 450,00 28,60 

Przebudowa pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku  

A oraz utworzenie dodatkowych pomieszczeń sanitarnych na 

parterze budynku B w Domu Pomocy Społecznej 

„Borówek” 

156 120,00 151 400,00 96,98 

Utworzenie pokoju gościnnego w budynku A 31 000,00 31 000,00 100,00 

    

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 310 322,65 304 930,72 98,26 

 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 310 322,65 304 930,72 98,26 

 Wydatki inwestycyjne: 296 522,65 291 130,73 98,18 

Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w 

Kiernozi (Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna 

infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego 

człowieka) 

296 522,65 291 130,73 98,18 

Wydatki na zakupy inwestycyjne: 13 800,00 13 799,99 100,00 

Zakup maszyny sprzątającej 13 800,00 13 799,99 100,00 

    

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 148 556,00 68 142,00 45,87 

 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 

opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
148 556,00 68 142,00 45,87 

 Wydatki inwestycyjne: 148 556,00 68 142,00 45,87 

Budowa instalacji kanalizacji deszczowej kompleksu 

budynków ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu, ul. Blich 10 
148 556,00 68 142,00 45,87 

    

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 56 400,00 0,00 0,00 

 92195 Pozostała działalność 56 400,00 0,00 0,00 

 Wydatki na zakupy inwestycyjne: 56 400,00 0,00 0,00 

Zakup domków wystawienniczych charakterystycznych dla 

lokalnej tradycji i kultury 
56 400,00 0,00 0,00 

Razem 19 470 553,26 17 014 542,68 87,39 

 

Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych przez Powiat Łowicki 

przedstawia się następująco: 

1. Program: „Kształcimy zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

  Program realizowany jest przez ZSP Nr 1 w Łowiczu w latach 2019-2021. Łączne nakłady 

finansowe wynoszą 983.667,50 zł. Na  2019  rok  zaplanowano  wydatki  bieżące  

w wysokości  574.438,50 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki bieżące  

w wysokości 494.787,29 zł, co stanowi 86,13% realizacji planu na 2019 rok.  

Program zrealizowano w 50,30%. 

2. Program: „Rodzina z przyszłością” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu  

w latach 2019-2021. Łączne nakłady  finansowe  wynoszą  1.878.264,00 zł. Na 2019 rok 



17 

 

 

 

zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.120.505,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku 

zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 397.080,85 zł, co stanowi 35,44% realizacji planu 

na 2019 rok. Program zrealizowano w 21,14%. 

3. Program: „Moje kompetencje- moja przyszłość” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 Program realizowany jest przez ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu w latach 2018-2020. Łączne 

nakłady finansowe wynoszą 1.562.466,19 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące  

w wysokości 1.163.717,57 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki bieżące  

w wysokości 1.057.520,45 zł, co stanowi 90,87% realizacji planu na 2019 rok.  

Program zrealizowano w 68,72%. 

4. Program: „Kształcenie zawodowe i staże - drogą do sukcesu uczniów ZSP Nr 3  

w Łowiczu” 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  2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 

496.151,56 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki bieżące  

w wysokości 418.037,71 zł, co stanowi 84,26% realizacji planu na 2019 rok.  

Program zrealizowano w 68,23%. 

5. Program: „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

nr 4 im.  Wł. Grabskiego w Łowiczu” 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 2019 rok  zaplanowano wydatki  bieżące  

w wysokości 1.259.134,60 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki bieżące  

w wysokości 666.760,44 zł, co stanowi 52,95% realizacji planu na 2019 rok.  

Program zrealizowano w 40,87%. 

6. Program: „Weryfikacja i aktualizacja baz danych, z uwzględnieniem zmienionych  

w latach 2015- 2016 przepisów prawnych, dla gminy Łowicz, powiat łowicki, 

województwo łódzkie” 

 Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2019-2020. 

Łączne nakłady finansowe wynoszą 900.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące  

w wysokości 450.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki bieżące  

w wysokości 450.000,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu na 2019 rok.  

Program zrealizowano w 50,00%. 

7. Program: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac  

termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu 

Łowickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020 

 Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2019-2020. 

Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.459.666,60 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki 
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majątkowe w wysokości 2.651.234,50 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki 

majątkowe w wysokości 1.792.421,60 zł, co stanowi 67,61% realizacji planu na 2019 rok. 

Program zrealizowano w 21,19%. 

8. Program: „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu  

w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą  2.883.589,95 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 750.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku 

zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 746.476,11 zł, co stanowi 99,53% realizacji planu 

na 2019 rok. Program zrealizowano w 25,89%. 

9. Program: „Europejski wymiar działalności szkoły szansą na wzrost kwalifikacji 

zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu” w ramach programu ERASMUS + 

 Program realizowany jest przez ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu w latach 2019-2020. Łączne 

nakłady finansowe wynoszą 542.191,40 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące  

w wysokości 433.753,12 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki bieżące  

w wysokości 224.367,68 zł, co stanowi 51,73% realizacji planu na 2019 rok.  

Program zrealizowano w 41,38%. 

10. Program: „Mobilność edukacyjna szansą na wzmacnianie kompetencji kluczowych 

uczniów I LO w Łowiczu” w ramach PO WER 

 Program realizowany jest przez I LO w Łowiczu w latach 2019-2020. Łączne nakłady 

finansowe wynoszą 158.067,00 zł. Na 2019  rok  zaplanowano wydatki bieżące w wysokości  

142.260,30 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki bieżące  

w wysokości 142.095,00 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu na 2019 rok.  

Program zrealizowano w 89,90%. 

11. Program: „Nowe doświadczenia zawodowe- klucz do kariery” w ramach PO WER 

 Program realizowany jest przez ZSP nr 4 w Łowiczu w latach 2019-2020. Łączne nakłady 

finansowe wynoszą 452.362,26 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 

361.889,81 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki bieżące  

w wysokości 190.366,44 zł, co stanowi 52,60% realizacji planu na 2019 rok.  

Program zrealizowano w 42,08%. 

12. Program: „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych 

kompetencji uczniów liceum ZSP 4 w Łowiczu” w ramach PO WER 

 Program realizowany jest przez ZSP nr 4 w Łowiczu w latach 2019-2020. Łączne nakłady 

finansowe wynoszą 165.608,00 zł. Na 2019  rok  zaplanowano  wydatki bieżące w wysokości 

149.047,20 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki bieżące 

w wysokości 149.047,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu na 2019 rok.  

Program zrealizowano w 90,00%. 
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13. Program: „Europejskie doświadczenie-lepsza przyszłość” w ramach programu 

ERASMUS+ 

   Program realizowany jest przez ZSP Nr 1 w Łowiczu w latach 2019-2020. Łączne nakłady 

finansowe wynoszą 312.241,79 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 

249.793,44 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie zrealizowano żadnych wydatków. 

14. Program: „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kompetencji 

kluczowych  uczniów” w ramach programu ERASMUS + 

 Program realizowany jest przez II LO w Łowiczu w latach 2019-2020. Łączne nakłady 

finansowe wynoszą 154.124,06 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 

119.425,86 zł.  Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie zrealizowano żadnych wydatków. 

 15. Program: „Zawodowy rozwój w nowoczesnej Europie z ZSP nr 3 w Łowiczu” 

 Program realizowany jest przez ZSP nr 3 w Łowiczu w latach 2019-2020. Łączne nakłady 

finansowe wynoszą 622.896,46 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 

498.317,17 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 

10.414,21 zł, co stanowi 2,09% realizacji planu na 2019 rok.  

Program zrealizowano w 1,67%. 

16. Program: „Modernizacja pomieszczeń w budynku I Liceum Ogólnokształcącego  

w Łowiczu” 

 Program realizowany jest przez I LO w Łowiczu w latach 2019-2020. Łączne nakłady 

finansowe wynoszą 205.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe  

w wysokości 145.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki majątkowe 

w wysokości 90.895,50 zł, co stanowi 62,69% realizacji planu na 2019 rok.  

Program zrealizowano w 44,34%. 

17. Program: „Budowa palarni tytoniu przy wejściu głównym do budynku B” 

 Program realizowany jest przez Dom Pomocy Społecznej w Borówku w latach 2019-2020. 

Łączne nakłady finansowe wynoszą 169.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki 

majątkowe w wysokości 89.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki 

majątkowe w wysokości 25.450,00 zł, co stanowi 28,60% realizacji planu na 2019 rok. Program 

zrealizowano w 15,06%. 

 

Sytuację finansową Powiatu Łowickiego w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku 

obrazują wskaźniki: 

LP 
SYMBOL I NAZWA WSKAŹNIKA ROK OBROTOWY 

WSKAŹNIKI BUDŻETOWE 2018 2019 

    w % 

1. WB1 udział dochodów bieżących w dochodach ogółem 94,02 88,85 

2. WB3 udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem 7,26 4,39 
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3. WB4 udział wydatków majątkowych w dochodach ogółem 17,90 18,91 

4. WB5 

obciążenie  wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia  

i pochodne od wynagrodzeń 
62,51 62,51 

5. WB6 

udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku  

w dochodach ogółem 
7,41 4,45 

6. WB7 wskaźniki samofinansowania 70,02 78,86 

 

Wskaźnik WB1 – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem 

WB1 = 
Db 

Do 

 

Db – dochody bieżące 

Do – dochody ogółem 

 

 W 2019 roku wskaźnik wynosił 88,85% i był niższy od tego z 2018 roku. 

 

Wskaźnik WB3- udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem 

WB3 = 
No 

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 2019 roku udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem 

wynosił 4,39% i zmniejszył się w stosunku do 2018 roku. 

 

Wskaźnik WB4 – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 

WB4 = 
Wm 

Wo 

 

Wm – wydatki majątkowe 

Wo – wydatki ogółem 

 

 Wskaźnik ten w roku 2019 kształtował się na poziomie 18,91 % i był wyższy od tego  

z 2018 roku. 
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Wskaźnik WB5- obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia 

WB5 = 
Ww 

Wb 

 

Ww – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

Wb – wydatki bieżące 

 

 W roku 2019 wskaźnik wynosił 62,51% i utrzymywał się na takim samym poziomie  

co w roku 2018 roku. 

 

Wskaźnik WB6 – udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku  

w dochodach ogółem 

WB6 = 
No + Sm 

Do 

 

No- nadwyżka operacyjna 

Sm – dochody ze sprzedaży majątku 

Do – dochody ogółem 

 

 Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem  

w 2019 roku wynosił 4,45% i był niższy niż w 2018 roku. 

 

Wskaźnik WB7 – wskaźnik samofinansowania 

WB7 =  
No + Dm 

Wm 

 

No- nadwyżka operacyjna 

Dm – dochody majątkowe 

Wm- wydatki majątkowe 

 

 Wskaźnik w 2019 roku wynosił 78,86% i uległ zwiększeniu o 8,74 p.p. w stosunku do roku 

2018. 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 ROK OBROTOWY 

WSKAŹNIKI BUDŻETOWE 2018 2019 

1. WL1 transfery bieżące na mieszkańca  672,58 zł 742,52 zł 

2. WL2 nadwyżka operacyjna na mieszkańca  75,78 zł 53,70 zł 

3. WL3 zobowiązania ogółem na mieszkańca  253,44 zł 38,58 zł 

4. WL4 zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne na mieszkańca  253,44 zł 38,58 zł 



22 

 

 

 

 

Wskaźnik WL1 – transfery bieżące na mieszkańca  

WL1 = 
Tb 

L 

Tb – transfery bieżące (subwencja ogólna i dotacje bieżące), 

L – liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego (w 2018 roku – 78 616 

mieszkańców, w 2019 roku – 78 099 mieszkańców). 

 

 W roku 2019 transfer bieżący na mieszkańca wynosił 742,52 zł i był wyższy od tego  

z 2018 roku, który wyniósł 672,58 zł. 

 

Wskaźnik WL2 – nadwyżka operacyjna na mieszkańca  

WL2 =  
No 

L 

 

No – nadwyżka operacyjna, 

L - liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego (jak wyżej). 

 

 Nadwyżka operacyjna na mieszkańca wykazywała tendencję spadkową osiągając  

w poszczególnych latach następujące wartości: w 2018 roku – 75,78 zł, a w roku 2019  

– 53,70 zł. 

 

Wskaźnik WL3 – zobowiązania ogółem na mieszkańca 

WL13 =  
Zo 

L 

 

Zo – zobowiązania ogółem, 

L – liczba mieszkańców (jak wyżej). 

 

 W 2019 roku zobowiązania ogółem na mieszkańca spadły o 214,86 zł w porównaniu  

do 2018 roku. 

 

Wskaźnik WL4 – zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne  

na mieszkańca 

WL4 = 
Zo_UE 

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 
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 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 2019 

roku w porównaniu do 2018 roku przedstawiono w poniższej tabeli: 

LP 
SYMBOL I NAZWA WSKAŹNIKA ROK OBROTOWY 

WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ 2018 2019 

    w % 

1. WZ1 udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem 24,29 3,15 

2. WZ3 obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia 2,80 3,70 

3. WZ6 obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącym i obsługą zadłużenia  95,26 99,22 

 

Wskaźnik WZ1 – udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem 

WZ1 = 
Zo 

Do 

 

ZO – zobowiązania ogółem 

Do – dochody ogółem 

 

 Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem w 2019 roku uległ zmniejszeniu  

w stosunku do roku 2018. 

 

Wskaźnik WZ3 – obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia 

WZ3 = 
O + R 

Do 

 

O – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 

R – spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek  

Do – dochody ogółem 

 

 Wskaźnik osiągnął wartość 3,70 % w roku 2019 i wzrósł w stosunku do wartości  

w roku 2018. 

 

Wskaźnik WZ6 – obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą 

zadłużenia  

WZ6 = 
Wb +R+ O 

Db 

 

Wb – wydatki bieżące, 
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R – spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów 

wartościowych 

O – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, 

Db - dochody bieżące. 

 

 W 2019 roku obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia 

wzrosło do poziomu 99,22%. 

 

IV. Informacja o stanie mienia Powiatu Łowickiego 
 

Majątek Powiatu będący w trwałym zarządzie 

Lp. Trwały zarządca 

Opis nieruchomości/nr  

działek / powierzchnia 

(ha) 

Informacja  

o wpisie do 

rejestru 

zabytków  

 

Sposób wykorzystania 

 

 

 

1.  I Liceum 

Ogólnokształcące  

im. J. Chełmońskiego 

ul. Bonifraterska 3  

Nieruchomość 

zabudowana Łowicz, 

obręb Bratkowice         

dz. nr: 3002/4, 3002/5, 

3003/3 i 3003/4 

pow. 1,1203 

Nie dot.  Nieruchomość w trwałym 

zarządzie I Liceum 

Ogólnokształcącego          

im. J. Chełmońskiego 

2.  Młodzieżowy Ośrodek 

Socjoterapii 99-412 

Kiernozia ul. Sobocka  

Nieruchomość 

zabudowana obręb 

Kiernozia dz. nr 240  

pow. 0,3300  

Nie dot. Nieruchomość w trwałym 

zarządzie Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii           

w Kiernozi 

3.  Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych  nr 

3 im. Władysława 

Stanisława Reymonta  

ul. Powstańców 1863 r. 

nr 12D  

 

Nieruchomość 

zabudowana Łowicz, 

obręb Kostka dz. nr: 

4667/52, 4667/53, 

4667/77 pow. 0,7071 

 

Nie dot. Nieruchomość w trwałym 

zarządzie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 

im. Władysława Stanisława 

Reymonta  

 

4.  Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

Nr 2 Rolnicze Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego  

im. Tadeusza 

Kościuszki  

Łowicz ul. Blich 10  

Nieruchomości 

zabudowane i grunty 

rolne położone               

na terenie m. Łowicza     

i gm. Łowicz,            

pow. 78,1569 

 

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 

Nieruchomości w trwałym 

zarządzie Zespołu  Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 

Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego 

im. Tadeusza Kościuszki; 

grunty rolne 

wykorzystywane                 

do działalności statutowej 

szkoły 
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5.  Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych    

nr 4 im. Władysława 

Grabskiego ul. Kaliska 

5a 

 

Nieruchomości 

zabudowane położone    

w Łowiczu, obręb 

Zielkówka,                   

dz. nr 2959/2 i 2960/6     

o  pow. 0,4789 

Nie dot. Nieruchomość w trwałym 

zarządzie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 4 

im. Władysława Grabskiego  

6.  Powiatowy Zarząd Dróg 

i Transportu         

w Łowiczu  

ul. Jana Pawła II  

 

Nieruchomość 

zabudowana położona   

w Łowiczu, obręb 

Łowicka Wieś,  

dz. ozn. nr 4023/9, 

4024/4, 4024/3, 4024/5, 

4023/11, ½ część 4025/5,  

4023/10, ½ część oraz 

2/3 udziału w dz. nr 

4025/6 i 4024/7 o łącznej 

pow. 0,6592 

 

 

Nie dot. 

 

Nieruchomości w trwałym 

zarządzie PZDiT                  

w Łowiczu, stanowią jego 

siedzibę 

 

 

7. 

 

Dom Pomocy 

Społecznej  

,,Borówek” w Borówku 

Nieruchomość 

zabudowana położona   

w obrębie Borówek,   

gm. Bielawy, dz. nr 256, 

257, 258, 382 o łącznej 

pow. 9,2000 

 

Wpisany do rejestru 

zabytków poz. 613      

z 28.07.1983 r. -             

(budynek tzw. 

„dwór”) 

 

Nieruchomość w trwałym 

zarządzie DPS w Borówku 

 

8. Specjalny  Ośrodek  

Szkolno - 

Wychowawczy  

ul. Powstańców 1863 r. 

nr  12 Łowicz  

Nieruchomość 

zabudowana położona  

w Łowiczu, obręb Kostka 

dz. nr 4667/1, 4667/50, 

4667/78, 4667/81, 

4667/82 i 4667/79 o 

łącznej pow. 0,6341 

Nie dot. Nieruchomość w trwałym 

zarządzie SOSzW  

w Łowiczu 

9. Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych  

Nr 1 Łowicz ul. 

Podrzeczna 30  
Nieruchomość 

zabudowana położona  

w Łowiczu, obręb 

Śródmieście,  

dz. nr 2059/1 i 2059/3  

o pow. 1,6714 

Wpisany do rejestru 

zabytków pod poz. 

569/126 z 

19.08.1967r.  

i 570/127  

z 19.08.1967 r. 

(zespół klasztorny 

dominikanów: 

Kościół i  Klasztor) 

 

Nieruchomość w trwałym 

zarządzie ZSP Nr 1 
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10. Poradnia 

Psychologiczno- 

Pedagogiczna  

w Łowiczu  

ul. Armii Krajowej 6 

Nieruchomość 

zabudowana poł.  

w Łowiczu, obręb 

Korabka dz. nr 1460  

o pow. 0,6556 

Nie dot. Nieruchomość w trwałym 

zarządzie PPP w Łowiczu 

Majątek Powiatu będący w zasobie 

Lp. Wyszczególnienie 

Opis 

nieruchomości/nr  

działek / powierzchnia 

(ha) 

Informacja  

o wpisie do 

rejestru 

zabytków /  

 

Sposób wykorzystania 

 

 

 

1.  Ośrodek Zdrowia  

w  Sobocie  

 

Nieruchomość 

zabudowana położona 

w Sobocie,                

gm. Bielawy dz. nr 

318, 319 i 320/4  

o pow. 0,3351 

 

Nie dot.  Nieruchomość 

wydzierżawiona na 

rzecz NZOZ w Sobocie 

sp. z o.o. 

2.  Starostwo 

Powiatowe w 

Łowiczu 

ul. Stanisławskiego 

30 i 30a 

ul. Stanisławskiego 

28 

 

Nieruchomości 

zabudowane położone 

w Łowiczu, obręb 

Bratkowice                 

dz. nr 3182/4, 3182/6    

i  3182/7 o łącznej   

pow. 0,7949 

 

Budynek Starostwa 

przy ul. 

Stanisławskiego 30  

wpisany do rejestru 

zabytków pod poz. 

578 z dnia 

19.08.1967r. 

 

 

Nieruchomości stanowią siedzibę 

Starostwa Powiatowego, 

Powiatowego Urzędu Pracy  

(na podstawie umowy użyczenia); 

lokale użytkowe wynajmowane  

na rzecz: Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego, Łódzkiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego,  

Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 

Orange Polska S.A. oraz PGW 

Wody Polskie  
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3.  Nieruchomość 

zabudowana  

(Łowicz 

ul.Świętojańska 1/3 

i 5/7 
Nieruchomości 

zabudowane położone 

w Łowiczu, obręb 

Bratkowice , dz. nr 

3002/6, 3002/8, 3003/1 

o łącznej pow. 0,4080 

Budynki wpisane do 

rejestru zabytków 

pod poz. 610/178  

z dnia 24.08.1967 r. 

i pod poz. 611/179            

i z dnia 

24.08.1967r. 

Budynek przy  

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 

 

4.  Nieruchomość  

w Łowiczu przy  

ul. Podrzecznej 28a 

 

 

Nieruchomość 

zabudowana położona 

w Łowiczu, obręb 

Śródmieście,  działka 

nr 2060/3 o pow. 

0,1391 

 

Nie dot. zabudowana budynkiem 

przeznaczonym do rozbiórki  

 

 

5.  Grunty rolne 

położone na terenie 

gm. Zduny Nieruchomości rolne 

położone na terenie gm. 

Zduny o łącznej pow. 

22,5229 

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 

6.  Działka położona  

w Bąkowie Górnym  
Nieruchomość rolna 

położona w obrębie 

Bąków Górny nr 576   

o pow. 2,04 

Nie dot. Grunty rolne o pow. 2,04 ha 

wydzierżawione na rzecz osoby 

fizycznej 

 

 

7.  Działka położona  

w Nowych Zdunach  

Działka położona        

w obrębie Nowe Zduny 

nr 38/5 o pow. 0,0308 

Nie dot. Działka zabudowana 

budynkiem usługowym 

8.  Działka położona  

w Łowiczu przy  

ul. Powstańców –  

Działka położona         

w Łowiczu w obrębie 

Kostka nr 4667/68 

0,0526 

Nie dot. Droga dojazdowa                

do SOSzW, do ZSP Nr 

3 i do garaży  

9.  Nieruchomość 

położona  

w Łowiczu, obręb 

Górki  

Nieruchomość rolna 

położona w Łowiczu, 

obręb Górki dz. nr 

5624/1 i 5625/1 

1,6818, 1,1004 

Nie dot. Grunty rolne, obecnie 

użytkowane przez           

ZSP Nr 2 
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10.   

Nieruchomość 

położona                

w Łowiczu, obręb 

Bolimowska  

Nieruchomość rolna 

położona w Łowiczu 

obręb Bolimowska     

dz. nr 2767/2 o pow.  

4,94 

 

Nie dot. 

 

Grunty rolne, obecnie 

użytkowane przez           

ZSP Nr 2 

 

11. 

 

Zabudowana 

nieruchomość poł. 

w Nowych Zdunach 

70B 

Nieruchomość po 

byłym LO w Zdunach  

położona w Nowych 

Zdunach dz. nr 1,1295 

 

 

Nie dot. 

 

Zabudowana budynkiem szkoły         

i budynkiem politechnicznym, 

obecnie nieużytkowane 

 

Majątek Powiatu będący w odpłatnym bądź nieodpłatnym użytkowaniu 

Lp. Wyszczególnienie 

Opis nieruchomości/nr  

działek / powierzchnia 

(ha) 

Informacja o wpisie do 

rejestru zabytków /  

 

Sposób 

wykorzystania 

 

 

 

1.  Oddział  Fizjoterapii    

i Rehabilitacji 

Stanisławów 

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 

2.  Szpital Powiatowy      

w Łowiczu 
Nieruchomość położona  

w Łowiczu, obręb 

Bratkowice dz. nr 8516/7  

i 8516/8 o pow. 1,5706 

Nie dot. 

Nieruchomość 

zabudowana                      

w nieodpłatnym 

użytkowaniu ZOZ-u         

w Łowiczu 

3.  Centrum Kultury, 

Turystyki i Promocji 

Ziemi Łowickiej  

w Łowiczu 

Stary Rynek 17 

Nieruchomość położona  

w Łowiczu, obręb 

Śródmieście dz. nr 

2301/1 o pow. 0,0564 

Obszar nadzoru 

konserwatorskiego 

Nieruchomość 

zabudowana                      

w odpłatnym 

użytkowaniu Centrum 

Kultury, Turystyki  

i Promocji Ziemi 

Łowickiej                

w Łowiczu 

 

Majątek Powiatu (grunt) w użytkowaniu wieczystym 

Lp. 
Użytkownik 

wieczysty 

Opis nieruchomości/nr  

działek / powierzchnia 

(ha) 

Informacja o wpisie do 

rejestru zabytków /  

 

Sposób wykorzystania 
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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 

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 2019 wyniosły: 319 519,70 zł. 

Dochody ze sprzedaży nieruchomości w roku 2018 wyniosły: 56 000,00zł. 

 

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; 

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 Powiatu Łowickiego i Zarządu Powiatu Łowickiego; 

5. inne, wynikające z właściwych przepisów. 

Strukturę organizacyjną Starostwa w 2019 roku tworzyły następujące komórki organizacyjne: 

1. Wydział Organizacyjny, w skład którego wchodzi Biuro Rady Powiatu; 

2. Wydział Finansowy; 

3. Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami; 

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; 
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13. Powiatowy Rzecznik Konsumentów; 

14. Audytor Wewnętrzny; 

15. Inspektor Ochrony Danych 

Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami 

Do zakresu działania Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami należała realizacja zadań 

z zakresu oświaty, kultury, sportu, kultury fizycznej, turystyki, promocji, ochrona zdrowia, 

spraw społecznych, prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz kontroli 

i nadzoru. 

1. W zakresie kontroli i nadzoru: 

a) kontrola finansowa jednostek organizacyjnych powiatu, nadzorowanych przez Zarząd, 

b) nadzór nad wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Powiatu, 

c) koordynowanie ogółu działań podejmowanych dla zabezpieczenia realizacji celów  

i zadań Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu w sposób zgodny z prawem, 

efektywny, oszczędny i terminowy, w tym: 

−zapewnienie kompletności i zgodności z prawem dokumentacji systemu kontroli zarządczej  

w Starostwie,  

−koordynowanie przebiegu procesu samooceny w Starostwie oraz jednostkach, 

−sporządzanie zbiorczych wyników z samooceny kontroli zarządczej w Powiecie, 

−gromadzenie informacji o stanie kontroli zarządczej ze wszystkich jednostek organizacyjnych 

powiatu, 

−współpraca z kierującymi komórkami organizacyjnymi oraz kierownikami powiatowych 

jednostek organizacyjnych w zakresie doradztwa w sprawach dotyczących zasad 

funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych, 

−podejmowanie działań mających na celu zapewnienie zgodności systemu kontroli zarządczej  

z wymogami Systemu Zarządzania Jakością, 

−sporządzanie planów kontroli Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz 

sprawozdań z ich realizacji, 

−prowadzenie kontroli zgodnie lub na doraźne polecenie Starosty, na podstawie  

i w granicach udzielonego upoważnienia, 

−współdziałanie z audytorem wewnętrznym. 

 

2.  W zakresie oświaty: 

Wydział prowadził nadzór nad następującymi jednostkami oświatowymi: 

1) I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Chełmońskiego w Łowiczu; 

2) II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu; 

3) Zespołem Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu; 

4) Zespołem Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu; 

5) Zespołem Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta  

w Łowiczu; 

6) Zespołem Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu; 
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7) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu; 

8) Specjalnym Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Łowiczu; 

9) Młodzieżowym Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi. 

Do zadań Wydziału w zakresie oświaty należy: 

a) 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; 

b) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem  

i likwidacją publicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół 

ponadpodstawowych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa 

sportowego oraz innych placówek oświatowych; 

c) prowadzenie spraw w zakresie ustalania planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych; 

d) koordynowanie spraw związanych z przeprowadzeniem naboru do szkół 

ponadpodstawowych; 

e) opiniowanie projektów organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Łowicki i ich aneksów; 

f) 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; 

g) prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych, przygotowywanie decyzji  

o odmowie wpisu do tej ewidencji, nadawania i cofania szkołom niepublicznym uprawnień 

szkoły publicznej; 

h) dotowanie niepublicznych szkół i placówek wraz z określeniem szczegółowych zasad 

udzielania i rozliczania dotacji; 

i) dotowanie publicznych szkół prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu 

terytorialnego wraz z określeniem szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji; 

j) realizacja zadań należących do właściwości Starosty określonych w ustawie o systemie 

informacji oświatowej (SIO); 

k) weryfikacja zadań edukacyjnych (rzeczowych) realizowanych przez Powiat; 

l) opracowywanie algorytmu subwencji oświatowej; 

m) przeprowadzenie procedury powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki; 

n) opiniowanie powierzania lub odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska 

kierowniczego; 

o) prowadzenie spraw związanych z ocenianiem pracy i dorobku zawodowego dyrektorów 

szkół i placówek oświatowych, współdziałanie z organem nadzoru pedagogicznego; 
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p) współdziałanie ze szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie związanym  

z wykonywaniem przez Starostę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec 

dyrektorów tych jednostek; 

q)  prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi i resortowymi  

oraz nagrodami Starosty, Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej; 

r)  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 postępowania sądu; 

s)  koordynowanie zadań związanych z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli; 

t)  opracowywanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych  

przez Powiat Łowicki; 

u)  realizacja zadań związanych z przyznawaniem uczniom szkół ponadpodstawowym 

stypendiów o charakterze naukowym; 

v)  przygotowanie posiedzeń i udział w pracach komisji egzaminacyjnej nadającej 

nauczycielom awans zawodowy nauczyciela mianowanego; 

w)  prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń i przygotowywanie decyzji 

administracyjnych o nadanym awansie zawodowym; 

x) 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. 

 

3. W zakresie kultury: 

Wydział prowadził nadzór nad następującymi jednostkami kultury: 

a) Muzeum w Łowiczu; 

b) Powiatową Biblioteka Publiczna w Łowiczu; 

c) Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. 

Do zadań Wydziału w zakresie kultury należy: 

a) zapewnienie warunków organizacyjno-prawnych i finansowych do prawidłowego 

funkcjonowania powiatowych instytucji kultury; 

b) współpraca z instytucjami kultury przy opracowywaniu projektów statutów; 

c) stanowienie i przyznawanie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie propagowania 

kultury i twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz za osiągnięcia 

społeczno-gospodarcze; 

d) prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi i resortowymi w zakresie 

kultury; 

e) prowadzenie Rejestru Instytucji Kultury; 

f) współpraca z organizacjami kombatanckimi. 
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4. W zakresie sportu, kultury fizycznej i turystyki do zadań Wydziału należy: 

a) organizowanie działalności w dziedzinie kultury fizycznej, w tym zwłaszcza tworzenie 

warunków prawno-organizacyjnych i finansowych sprzyjających powstawaniu stowarzyszeń 

oraz związków i klubów sportowych; 

b) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz ewidencji klubów 

sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia 

działalności gospodarczej; 

c) nadzorowanie i kontrolowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej; 

d) realizacja zadań związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych oraz nagród  

dla zawodników i trenerów za szczególne osiągnięcia sportowe wraz z określaniem zasad ich 

przyznawania; 

e) realizacja zadań Powiatu wynikających z przepisów o organizacjach pożytku  

publicznego i o wolontariacie w zakresie kompetencji Wydziału, w tym przygotowywanie 

otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sporu i turystyki; 

f) opracowywanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

działalności pożytku publicznego w zakresie zagadnień realizowanych przez Wydział. 

 

5. W zakresie promocji do zadań Wydziału należy: 

a) koordynowanie działań dotyczących promocji Powiatu; 

b) koordynowanie oraz współorganizowanie imprez powiatowych; 

c) koordynowanie działań wynikających z podpisanych przez Powiat umów o współpracy; 

d) gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji w postaci gazet i wycinków prasowych; 

e) sporządzanie informacji o istotnych dla administracji samorządowej artykułach, notatkach  

i doniesieniach prasowych oraz opracowywanie odpowiedzi i wyjaśnień na publikacje 

dotyczące funkcjonowania Powiatu; 

f) nadzorowanie aktualizacji powiatowej strony internetowej; 

g) prowadzenie korespondencji okolicznościowej starosty związanej uroczystościami  

o charakterze społecznym i kulturalnym; 

h) organizowanie kontaktów Starosty i Członków Zarządu ze środkami masowego przekazu; 

i) utrzymywanie kontaktów i współdziałanie z samorządami gmin i lokalnymi przedsiębiorcami 

w celu organizowania wspólnych przedsięwzięć promocyjnych i gospodarczych. 

 

6. W zakresie ochrony zdrowia: 

Wydział prowadził nadzór nad Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. Do zadań Wydziału 

w zakresie ochrony zdrowia należy: 

a) prowadzenie spraw w zakresie tworzenia, przekształcania, rozszerzania lub ograniczania 

działalności publicznych zakładów opieki zdrowotnej; 

b) nadzorowanie funkcjonowania jednostek działających w zakresie ochrony zdrowia,  

dla których podmiotem tworzącym jest Powiat; 

c) inicjowanie współpracy z różnymi podmiotami w zakresie ochrony zdrowia; 

d) przygotowywanie dokumentów związanych z ustalaniem rozkładu godzin aptek 

ogólnodostępnych; 
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e) 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; 

f) przygotowywanie projektów uchwał o powołaniu i odwołaniu Rady Społecznej Zespołu 

Opieki Zdrowotnej; 

g) prowadzenie spraw dotyczących świadczenia usługi polegającej na stwierdzaniu zgonu i jego 

przyczyn na terenie Powiatu Łowickiego – koroner; 

h) realizacja zadań związanych z przyznaniem pomocy materialnej w formie stypendium 

studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. 

 

7.  W zakresie spraw społecznych: 

Wydział prowadził nadzór nad następującymi jednostkami: 

a) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu; 

b) Powiatowym Urząd Pracy w Łowiczu; 

c) Domem Pomocy Społecznej w Borówku. 

Do zadań Wydziału w zakresie spraw społecznych należy: 

a) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Zarząd nadzoru nad działalnością 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu i Powiatowego Urzędu Pracy  

w Łowiczu; 

b) współpraca z ww. jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych  

przez nie zadań; 

c) 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 dotacji z budżetu państwa, 

− wyposażenie lokali, w których usytuowane są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej we 

współpracy z Wydziałem Organizacyjnym. 

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

 

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.  
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 W 2019 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.  

1. W zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód: 

a) prowadzono postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia obowiązku konserwacji 

rowu melioracyjnego R-2 położonego w miejscowości Łowicz, obręb Małszyce,  

na właścicieli działek, przez które ww. rów przebiega po otrzymaniu pisma  

znak: WA.ZUZ.5.421.1.14.2018.PK z dnia 11.09.2018 r.; 

b) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem znak:  

NN-404/O/125-AN/14 z dnia 12.12.2019r. (data wpływu do tut. Organu 17.12.2019r.)  

w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 grudnia 2017r. sygn. akt 

II OSK 589/16 oddalającym skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie z dnia  

3 grudnia 2015r.sygn. akt IV SA/Wa1748/15 oddalającego skargę na decyzję nr 233/D/NN/15 

Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015r. odesłało  

akta sprawy – dotyczy pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Łowickiego 

znak:OS.6341.3.2.2014.EW z dnia 02.06.2014r. po rozpatrzeniu wniosku Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – Skarbu Państwa, Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi z siedzibą przy ul. Irysowej 2, 91 – 857 Łódź,  

w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych  

i roztopowych pochodzących z terenu drogi krajowej nr 92 Krośniewice – Sochaczew  

od km 396+028 do km 400+406 do ziemi w miejscowości Łowicz, województwo łódzkie; 

c) przygotowano opinie w sprawie celowości przyznania dotacji podmiotowych z budżetu 

Wojewody Łódzkiego i Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dziewięciu Gminnym 

Spółkom Wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych; 

d) w ramach nadzoru prawnego nad działalnością Gminnych Spółek  Wodnych sprawdzono 60 

uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia  Gminnych Spółek Wodnych pod kątem ich 

zgodności z prawem  i statutami GSW. 

 

2. W zakresie gospodarowania środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 

a) prowadzono sprawy związane z funkcjonowaniem i gospodarowaniem środkami z tytułu 

opłat i kar za korzystanie ze środowiska; 

b) współpracowano z Wydziałem Finansowym w zakresie projektu i zmian w Planie 

Przychodów i Wydatków środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska; 

c) współpracowano z Wydziałem  Inwestycji  i Zamówień  Publicznych  

w zakresie środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczonych na 

wydatki inwestycyjne; 

d) sporządzono sprawozdanie OŚ-4p z gospodarowania dochodami budżetu powiatu 

pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej; 

e) sporządzono kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska za 

rok 2018 dla GUS (OS-29/k); 
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f) sporządzono zestawienie zadań finansowanych  ze środków z tytułu opłat i kar 

środowiskowych wykonywanych przez powiaty do Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego  

w Łodzi; 

g) sfinansowano zakup nasadzeń zastępczych na wniosek ZSP Nr 2 RCKU i P w  Łowiczu  

w kwocie 3 191,51 PLN. 

 

3. W zakresie gospodarowania odpadami: 

a) wydano 5 decyzji (w tym: 1 decyzję udzielającą zezwolenia na prowadzenie działalności  

w zakresie zbierania odpadów (zmieniającą), 2 decyzje udzielające pozwoleń na prowadzenie 

działalności w zakresie wytwarzania odpadów (zmieniające), 2 pozwolenia zintegrowane  

w zakresie gospodarki odpadami (zmieniające)); 

b) 1 decyzję cofającą z urzędu bez odszkodowania zezwolenie na przetwarzanie i magazynowanie 

odpadów; 

c) 1 decyzję cofającą z urzędu bez odszkodowania zezwolenie na zbieranie odpadów; 

d) wydano 2 postanowienia odmawiające wszczęcia postępowań w sprawie wygaszenia decyzji; 

e) wydano 1 zaświadczenie o nie wydaniu ostatecznej decyzji administracyjnej  

o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami; 

f) przeprowadzono wszystkie planowe kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie 

środowiska w zakresie wykonywania warunków nałożonych decyzjami Starosty Łowickiego  

z zakresu ustawy o odpadach;  

g) wystąpiono do  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w  Łodzi,  Delegatury   

w  Skierniewicach o przeprowadzenie kontroli celem sprawdzenia spełnienia wymagań zawartych  

w przepisach z zakresu ochrony środowiska przed wydaniem zezwolenia lub pozwolenia, w tym 

pozwolenia zintegrowanego. Kontrole zostały przeprowadzone przy współudziale pracowników 

tut. Wydziału; 

h) wystąpiono do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Łowiczu o przeprowadzenie kontroli celem sprawdzenia spełnia wymagania zawartych  

w przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej przed wydaniem zezwolenia lub pozwolenia 

zintegrowanego; 

i) współpracowano z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu, Komendą  

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu oraz urzędami gmin z terenu Powiatu 

Łowickiego w zakresie nielegalnego obrotu oraz składowania odpadów;  

j) zaopiniowano warunki realizacji dla 3 przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

k) wystosowano do Wójta Gminy Łowicz zawiadomienie o składowaniu  

w miejscowości Świeryż odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym z prośbą o podjęcie 

działań  zgodnych z kompetencjami. 

 

4. W zakresie ochrony atmosfery i ochrony przed hałasem: 

a) wydano 2 pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego  

z instalacji; 
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b) 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 2018; 

c) przyjęto plan metodyki monitorowania dla instalacji Ciepłownia o którego zatwierdzenie 

wystąpił prowadzący instalację ZEC w Łowiczu Sp. z o.o.; 

d) przekazano informacje do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami  

dot. wszystkich średnich źródeł spalania paliw, dla których przed dniem 27 listopada 2017r. zostały  

wydane pozwolenia na emisję albo przyjęte zgłoszenia; 

e) w związku z kontrolą WIOŚ w Łodzi Delegatura w Skierniewicach stwierdzającą 

nieprawidłowości w wykonywaniu zaleceń nałożonych decyzją Starosty Łowickiego w jednym  

z podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą, wszczęto z urzędu 

postępowanie wyjaśniające; 

f) przyjęto 35 zgłoszeń i zmian zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać  

na środowisko, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga 

zgłoszenia; 

g) od 1 podmiotu gospodarczego, któremu udzielono pozwolenia zintegrowanego, w związku  

z prowadzoną działalnością gospodarczą, zweryfikowano i przyjęto wyniki pomiarów emisji hałasu 

przemysłowego; 

h) odmówiono wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 

administracyjnej dotyczącej oceny przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu zależącego od 

zapisów miejscowego planu zagospodarowania  ze względu na brak podstawy materialnoprawnej 

w trybie administracyjnym; 

i) przeprowadzono 2 planowane kontrole spełniania warunków decyzji  

przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą, dla których Starosta Łowicki 

wydał pozwolenie na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza; 

j) sporządzono informacje dotyczące realizacji programów ochrony powietrza 

i planów działań krótkoterminowych dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 

 

5. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych: 

a) wydano 153 decyzji umarzających dot. wyłączenia  gruntów z produkcji rolniczej w związku  

z realizacją inwestycji polegającej na budowie budynku domu jednorodzinnego lub innej 

inwestycji; 

b) wydano 12 decyzji wyłączających grunt z produkcji rolniczej bez pobierania opłat; 

c) wydano 3 decyzje zezwalające na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej; 

d) wydano 1 decyzję naliczającą opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej; 

e) wydano 11 zaświadczeń informujących, czy działka została wyłączona                

z produkcji rolniczej; 

f) wydano 1 informację dot. czy działki zostały wyłączone z produkcji rolniczej  

na potrzebę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; 

g) wydano 1 decyzję uznającą rekultywację w kierunku wodno-leśnym za zakończoną  

dla terenów po zlikwidowanych osadnikach odpadów mineralnych z przeróbki kopaliny 

piaszczysto-żwirowej w gminie Domaniewice; 
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h) wydano 1 decyzję określającą kierunek i termin rekultywacji gruntów  

na terenie wyrobiska pogórniczego złoża kruszywa naturalnego RECZYCE III  

w gminie Domaniewice; 

i) wydano 1 decyzję zmieniającą termin zakończenia rekultywacji terenu  

po eksploatacji kopaliny ze złoża KALENICE II w gminie Łyszkowice; 

j) wydano 144 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; 

k) dla potrzeb Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i na wniosek Marszałka Województwa 

Łódzkiego przygotowano sprawozdania za rok 2018. 

  

6. W zakresie geologii: 

a) wydano 7 decyzji zatwierdzających projekty robót hydrogeologicznych na wykonanie ujęcia 

wody podziemnej i 2 decyzje zatwierdzające dokumentacje hydrogeologiczne zasobowe (ujęcia  

w Łowiczu i gm. Łowicz), przyjęto 2 zgłoszenia na wykonanie robót wiertniczych na podstawie 

zatwierdzonego projektu robót geologicznych oraz zarejestrowano 2 decyzje Marszałka Woj. 

Łódzkiego zatwierdzające projekty robót hydrogeologicznych na wykonanie ujęcia wody 

podziemnej o wydajności powyżej 50 m3/h, projektowane w gm. Bielawy i gm. Kocierzew Płd.  

i jedną decyzję hydrogeologiczną Ministra Środowiska dotyczącą ustalenia zasobów 

dyspozycyjnych wód podziemnych obszaru bilansowego zlewni Skry Lewej  

i Zgłowiczanki;  

b) sporządzono sprawozdanie OŚ-26 „Zestawienie udokumentowanych zasobów wód 

podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych za 2018 rok na terenie Powiatu 

Łowickiego”, na wniosek Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu 

Badawczego - Program Hydrogeologia i Środowisko; 

c) w zakresie geologii złożowej przyjęto 2 decyzje Marszałka Woj. Łódzkiego udzielające koncesji 

na eksploatację złóż RECZYCE V i CZATOLIN IV, 1 decyzję zatwierdzającą projekt robót 

geologicznych w celu udokumentowania złoża MAURZYCE II oraz 1 decyzję zatwierdzającą 

Dodatek do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny RECZYCE V; 

d) przyjęto zawiadomienie Ministra Środowiska dotyczące dokumentacji innej geologicznej prac 

geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny wykonanych na 

obszarze koncesji Kutno-S; 

e) wydano 1 decyzję zatwierdzającą projekt robót geologiczno-inżynierskich dla projektowanego 

Centrum Logistycznego Łowicz w Czatolinie i zatwierdzono decyzją powykonawczą 

dokumentację geologiczno-inżynierską dla Centrum Logistycznego Łowicz w Czatolinie; 

f) analizowano zawiadomienie w sprawie przystąpienia do sporządzenia fragmentu mpzp wsi 

Dąbkowice Górne (gm. Łowicz) oraz Emilianów, Stare Orenice, Oszkowice (gm. Bielawy)  

w zakresie obowiązków powiatowej administracji geologicznej; 

g) aktualizowano spisy dokumentacji geologicznych w Powiatowym Archiwum Geologicznym oraz 

na bieżąco wprowadzano nowe dokumentacje i projekty geologiczne do zasobów archiwalnych; 
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h) współpracowano z Okręgowym Urzędem Górniczym w Kielcach w ramach przekazywania 

informacji o udzielonych koncesjach dla obszarów podejrzanych o prowadzenie nielegalnej 

eksploatacji kruszywa; 

i) sporządzono Tabelę udokumentowanych złóż na terenie Powiatu Łowickiego w ramach Raportu  

o stanie Województwa Łódzkiego.  

 

7. W zakresie rybactwa śródlądowego: 

a) wydano 231 decyzji dotyczących wydania nowych kart wędkarskich; 

b) wydano 11 duplikatów kart wędkarskich; 

c) wymieniono 5 kart wędkarskich; 

d) zarejestrowano 11 sztuk sprzętu pływającego. 

 

8. Realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną: 

Zarząd Powiatu Łowickiego decyzją z dnia 18 marca 2019 roku zatwierdził „Program Edukacji 

Ekologicznej Powiatu Łowickiego na 2019 rok” który przedstawiał się następująco:  

Środki zabezpieczone w budżecie Powiatu na 2019 rok: Dział 900, Rozdział 90019, § 4190. 

 Program na 2019 rok obejmował dodatkowo dwie akcje ekologiczne, zorganizowane przez 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 

 Pierwszą z nich było propagowanie gadżetów ekologicznych - w celu zmniejszenia ilości 

plastikowych odpadów w środowisku naturalnym - poprzez zastąpienie szkodliwych dla 

L.p. Podmiot Tytuł zadania 
Kwota dofinansowania 

(zł) 

1. 
I Liceum Ogólnokształcące  

w Łowiczu 

Konkurs fotograficzny pt. „Od kropli 

wody po ocean życia” 
550,00 

2. 
II Liceum Ogólnokształcące  

w Łowiczu 
Konkurs pt. „Eko-szkoła” 400,00 

3. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 1 Łowiczu 
Konkurs ekologiczny pt. „Omnibus”  500,00 

4. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 2 RCKUiP w Łowiczu 

Konkurs ekologiczny pt. „Flora i fauna 

ziemi łowickiej” 
500,00 

5. 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4  

w Łowiczu 

Konkurs ekologiczny pt. „Alternatywne 

źródła energii 

- moda czy potrzeba?” 

500,00 

6. 

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Łowiczu 

Konkurs ekologiczny (plastyczny)  

pt. „Wiosna, ach to Ty” 
650,00 

7. 
Powiatowa Biblioteka Publiczna  

w Łowiczu 

Ekologiczny konkurs fotograficzny pt. 

„Las wokół nas” 
900,00 

8. 
Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 

Wydział OS 

Wielkanocny konkurs plastyczno 

- techniczny pt. „Eko palemka” 

3000,00 

Konkurs fotograficzny pt. „Czyste 

powietrze” 

Konkurs poezji ekologicznej pt. 

„Łowiczaku młody, nie marnuj wody!” 

Konkurs plastyczny pt. „Ekologiczna 

kartka Bożonarodzeniowa” 

                                                                                                                        Razem 7000,00 
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środowiska, foliowych toreb bawełnianymi. W listopadzie 2019 roku zakupiono 600 toreb 

bawełnianych i 430 worków ekologicznych. Kwota przeznaczona na ten cel łącznie wynosiła 

9 000,00 zł.  

 Drugą z akcji przeprowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa była ,,Choinka za makulaturę”. Odbyła się ona 16 grudnia 2019 r. na parkingu przy 

budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30. Celem akcji była 

zbiórka makulatury jako surowca do powtórnego wykorzystania w celu zmniejszenia ilości 

wycinanych drzew, dokonywanie nowych nasadzeń oraz zmniejszenie problemu utylizacji 

choinek z tworzyw sztucznych. Efektem akcji było rozdysponowanie 242 sztuk świerków 

srebrnych Picea Pungens ‘Glauca’ o wysokości ok.120cm-200cm w donicach oraz 40 sztuk 

świerków ciętych. Kwota przeznaczona na ten cel wynosiła 15 036,00 zł. 

  W 2019 roku Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zorganizował również 

4 konkursy ekologiczne.  

 Pierwszy z nich, dla klas I-III szkół podstawowych pt. „ Eko - palemka”, którego celem 

było  m. in. propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz kultywowanie tradycji  

i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową zorganizowano w kwietniu  

2019 roku.  

Do konkursu zgłoszono 10 prac. 

 W czerwcu 2019 roku przeprowadzono konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

pt. „Czyste powietrze” na wykonanie fotografii wybranego gatunku porostu. Celem było 

rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody i wyrażenie tego w formie fotografii.  

Do konkursu nadesłano 5 fotografii.  

 W październiku 2019 roku zrealizowano konkurs dla uczniów klas VII-VIII szkół 

podstawowych pt. „Łowiczaku młody, nie marnuj wody!” na przygotowanie utworu 

poetyckiego - wiersza - propagującego postawy ekologiczne m.in. umiejętność korzystania  

z zasobów wody - oszczędzania ich.  Do konkursu zgłoszono jeden wiersz. 

 Na przełomie listopada i grudnia 2019 roku przeprowadzono konkurs  

pt. „Ekologiczna kartka Bożonarodzeniowa”, którego regulamin zakładał wykonanie 

ekologicznej kartki Bożonarodzeniowej przy użyciu surowców naturalnych. Ostatni konkurs 

cieszył się największym zainteresowaniem. Wpłynęły 83 kartki świąteczne, z których wybrano 

3 najlepsze prace oraz przyznano 20 wyróżnień. Konkurs ten adresowany był do uczniów klas 

IV-VI szkół podstawowych znajdujących się na terenie Powiatu Łowickiego. Wszyscy 

nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe.  

 Środki finansowe na realizację wszystkich zadań w ramach  programu  edukacji 

ekologicznej łącznie wyniosły 31 036,00 zł. 

9. W zakresie leśnictwa: 

a) dokonywano comiesięcznych wyliczeń wysokości ekwiwalentów należnych właścicielom 

upraw leśnych; 

b) składano do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie 

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; 
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c) otrzymano od ARiMR kwotę 193 763,43 zł na wypłatę ekwiwalentów należnych  

32 właścicielom upraw leśnych; 

d) wydano 1 decyzję przekazującą część praw i obowiązków związanych  

z prowadzeniem uprawy ekwiwalentowej; 

e) sporządzono dla Urzędu Statystycznego sprawozdanie z gospodarki w lasach 

niepaństwowych – L-03; 

f) prowadzono sprawy związane z planowaniem, realizacją i sprawozdawczością budżetu 

powiatu w dziale „Leśnictwo”; 

g) wydano 443 świadectwa legalności pozyskania drewna z lasów niestanowiących własności 

Skarbu Państwa; 

h) ocechowano 2 119,39 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, decyzjami 

nakazującymi wykonanie zadań z zakresu gospodarki leśnej oraz decyzjami określającymi 

zadania z zakresu gospodarki leśnej wydanymi w przypadku braku dokumentacji 

urządzeniowej; 

i) na bieżąco służono właścicielom lasów, informacjami i doradztwem w zakresie zalesień 

gruntów porolnych, gospodarki w lasach i pozyskania drewna w lasach;  

j) wydano 4 decyzje o pozyskaniu drewna  niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia  lasu 

lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów; 

k) wszczęto 2 postępowania dot. wydania decyzji o pozyskaniu drewna niezgodnie  

z uproszczonym planem urządzenia lasu – decyzje zostaną wydane w 2020 r.; 

l) wydano 3 decyzje nakazujące wykonanie zadań z zakresu gospodarki leśnej; 

m) wydano 639 zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub 

decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991r o lasach; 

n) przeprowadzono 1 kontrolę polegającą 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; 

o) występowano do Dyrektora Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa z wnioskami o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych 

beneficjentów dla wniosków PROW 2014-2020, złożonych w roku 2015 oraz 2016; 

p) przeprowadzono 36 kontroli sprawdzających założenie i utrzymanie pasów 

przeciwpożarowych wynikających z zapisów zawartych w uproszczonym planie urządzania 

lasów opracowanym dla obrębu Bełchów, Chyleniec, Dzierzgówek; 

q) przygotowano i rozesłano do 3 właścicieli lasów  pisma informujące oraz przypominające  

o obowiązku odnowienia usuniętego drzewostanu w terminie 5 lat od usunięcia zgodnie  

z art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy o lasach; 

r) przygotowano i wniesiono do Sądu Rejonowego w Łowiczu I Wydziału Cywilnego pozew 

w postępowaniu upominawczym przeciwko byłemu właścicielowi uprawy ekwiwalentowej, 

który pomimo jej zbycia, nie zgłosił tego faktu i dalej niesłusznie pobierał środki pieniężne.  
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W związku z powyższym uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę  

3 698,50 zł, który został opatrzony klauzulą wykonalności; 

s) przygotowano i wniesiono do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu 

wniosek egzekucyjny przeciwko byłemu właścicielowi uprawy ekwiwalentowej, który nie 

zwrócił niesłusznie pobranych środków pieniężnych; 

t) zatwierdzono uproszczony plan urządzenia lasu z okresem obowiązywania od 01.01.2019 r. 

do 31.12.2028r., sporządzony dla lasu położonego w obrębie Bobrowa, gmina Łyszkowice, 

stanowiącego własność Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; 

u) przygotowano i przekazano pismo dot. reklamacji wad wykrytych w dokumentacji 

urządzeniowej; 

w) po uwzględnieniu reklamacji zatwierdzono Aneksy do uproszczonych planów urządzenia 

lasów dla działek objętych pismem reklamacyjnym.  

 

10. W zakresie łowiectwa: 

a) dokonano rozliczeń czynszów dzierżawnych za dzierżawę obwodów łowieckich pomiędzy 

15 gminami i 6 nadleśnictwami; 

b) wydano 3 zezwolenia na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców; 

c) rozpatrywano zagadnienia zawiązane z ustanowieniem żółtej strefy ASF  

na terenie Powiatu Łowickiego. 

 

11. W zakresie ochrony przyrody: 

a) weryfikowano dokumentacje (wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub 

krzewów wraz z załącznikami), przeprowadzono postępowania administracyjne w celu 

udzielenia wnioskowanych decyzji–zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów – wydano 48 

decyzji (w tym 3 decyzje częściowo zezwalające – decyzje  pozytywne i odmowne,  

6 decyzji  odmawiających i 3 decyzje z naliczeniem opłat) na usunięcia drzew  

i krzewów, rosnących na nieruchomościach, będących własnością gmin, położonych na terenie 

Powiatu Łowickiego – w tym uzgodniono 8 zezwoleń na usunięcie drzew w obrębie pasów 

dróg publicznych z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi; 

b) wydano 1 decyzję zezwalającą na usunięcie drzew rosnących w sąsiedztwie linii kolejowych 

w odległości nie przekraczającej 15 m od osi skrajnego toru kolejowego,  

w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; 

c) wydano 4 decyzje dotyczące zmiany obowiązujących decyzji – zezwoleń  

na usunięcie drzew lub krzewów w zakresie terminu wykonania nasadzeń zastępczych  

i terminów obowiązywania decyzji; 

d) w przypadku 3 spraw dotyczących wydania zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów 

wydano decyzje umarzające postępowania z powodu wycofania wniosku przez Wnioskodawcę; 

e) rozpatrywano 1 sprawę w zakresie usunięcia drzewa stanowiącego złom; 

f) 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; 
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g) przeprowadzono 6 kontroli sprawdzających wykonanie nasadzeń  

– prawidłowość stosowania się do zapisów decyzji Starosty Łowickiego. Wszystkie 

zakończone wynikiem pozytywnym; 

h) wydano 26 zaświadczeń o wpisie do prowadzonego przez Starostę rejestru zwierząt 

podlegających ograniczeniom na podstawie prawa UE, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 roku o Ochronie przyrody (dokonano weryfikacji złożonych przez 

Wnioskodawców wniosków). 

 

Wydział Geodezji i Kartografii 

 

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 2019: 

a) zgłoszono do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 2322 

prac geodezyjnych; 

b) przyjęto do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2055 prace geodezyjne;  

c) prowadzono ewidencję gruntów i budynków; 

d) wprowadzono do operatu ewidencyjnego – 7145 zmiany; 

e) wydano – 1935 wypisów, 732 wyrysów, 1625 map,  

f) udzielenie informacji z  rejestru cen i wartości nieruchomości - 37; 

g) prowadzono geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu; 

h) prowadzono gleboznawczą klasyfikację gruntów – wydano 6 decyzji; 

i) tworzono, prowadzono i udostępniano bazy danych;  

j) tworzono, prowadzono i udostępniano standardowe opracowania kartograficzne; 

k) koordynowano usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu – narady koordynacyjne 

odbywały się dwa razy w miesiącu; 

l) zakładano osnowy szczegółowe; 

ł) dokonano ochrony znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych. 

  W 2019 r. wykonano na zlecenie Starosty następujące prace geodezyjne: 

a) wykonano projekt klasyfikacji gruntów zalesionych dla obrębów Gągolin Południowy  

gm. Kocierzew i obręb Borówek gm. Bielawy – kwota 1500,00 zł; 

b) dokonano przeliczenia szczegółowej osnowy wysokościowej dla układu PL-EVRF-2007-

NH za kwotę 153 750,00 zł; 

c) 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 

Wydział Komunikacji w 2019 r.: 
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1. rejestrował pojazdy:  

L.p. Opis procesu Ilość 

1. Ilość wydanych decyzji  o rejestracji pojazdu 8825 

2. Ilość wydanych decyzji  o czasowej rejestracji  pojazdu 9669 

3. Ilość wydanych decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu 1512 

4. Ilość przyjętych zawiadomień o zbyciu pojazdu (zgłoszenie sprzedaży) 2668 

5. 
Liczba wysłanych zawiadomień o przerejestrowaniu pojazdu (żądanie 

potwierdzenia) 
4462 

6. Ilość wydanych dowodów rejestracyjnych 10950 

7. Ilość wydanych kart pojazdów  3820 

8. Modyfikacja danych w dowodzie rejestracyjnym 7012 

2. wydawał i zatrzymywał uprawnienia do kierowania pojazdami: 

L.p. Opis procesu Ilość 

1. Ilość wydanych wyprodukowanych praw jazdy 1079 

2. Ilość wydanych międzynarodowych praw jazdy 57 

3. Ilość wydanych pozwoleń do kierowania tramwajem 0 

4. Ilość wydanych profili kandydata na kierowcę 1474 

5. Ilość wydanych decyzji o cofnięciu uprawnień 121 

6. Ilość wprowadzonych ważnych zatrzymań praw jazdy 224 

7. Ilość wydanych decyzji o skierowaniu na badania lekarskie 104 

8. Ilość wydanych decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne 93 

3. wydawał licencje i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 

prowadził nadzór nad prowadzeniem działalności: 

L.p. Opis procesu Ilość 

1. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika rzeczy 19 

2. 
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika osób 

2 

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)  

9 

4. Zaświadczenia na niezarobkowy przewóz drogowy osób 0 
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5. Zaświadczenia na niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy 11 

6. 
Kontrola przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywanej 

działalności z wydanym zezwoleniem 
40 

7. 
Kontrola przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywanej 

działalności z wydanym zaświadczeniem na potrzeby własne. 
10 

 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 17 stacjach kontroli pojazdów oraz wydał 2 legitymacje instruktora. 

4. przygotowywał wnioski o dofinansowanie oraz sprawował nadzór nad realizacją 

powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej: 

 W dniu 16 maja 2019 r. została uchwalona ustawa o Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Na podstawie jej zapisów jednostki 

samorządu uzyskały możliwość uzyskania dofinansowania zadań własnych organizatorów  

w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę 

do ceny usługi w wysokości do złotówki na jeden wozokilometr.  

 Ustawa pojawiła się w bardzo dobrym momencie, ponieważ przewoźnik obsługujący do 

tej pory mieszkańców powiatu (PKS Skierniewice) poinformował pismem z dn. 13.08.2019 r., 

że z dniem 01.09.2019 r. likwiduje prawie wszystkie połączenia autobusowe z powodu ich 

nierentowności. 

 W 2019 r. Wojewoda Łódzki ogłosił dwa nabory wniosków o dofinansowanie linii 

autobusowych. W pierwszym naborze z dnia 02.08.2019 r. Powiat Łowicki utworzył  

i zgłosił do dofinansowania następujące linie autobusowe: 

1. Łowicz – Borówek – Łowicz – 2 kursy dziennie, 

2. Łowicz – Zduny – Przezwiska – 4 kursy, 

3. Łowicz – Urzecze – Zduny – 2 kursy, 

4. Łowicz – Kocierzew – Błędów – Wejsce – 4 kursy. 

 W drugim, uzupełniającym naborze, z dnia 09.09.2019 r. Powiat Łowicki utworzył i zgłosił 

do dofinansowania następujące linie autobusowe: 

1. Łowicz – Bielawy – Oszkowice – 3 kursy, 

2. Oszkowice – Janinów – Łowicz – 3 kursy, 

3. Łowicz – Sobota – Waliszew Dworski – 2 kursy 

4. Łowicz – Jeziorko – Wicie – Łowicz – 5 kursów. 

 Powiatowe linie autobusowe użyteczności publicznej w 2019 r. obsługiwało  

3 operatorów: PKS Skierniewice, DanBus i Mikrobus. 

Statystyki za 2019 rok (za okres wrzesień – grudzień): 

Liczba przejechanych kilometrów: 74.032,800 

Liczba zrealizowanych połączeń: 2052 

Łączny deficyt wszystkich linii: 150.033,92 zł 
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Rekompensata Powiatu dla operatorów: 84.872,50 zł 

Dopłata Wojewody dla operatorów: 65.161,42 zł. 

 

Wydział Architektoniczno-Budowlany 

Do zadań Wydziału Architektoniczno-Budowlanego w 2019 roku należało m.in. 

a) dokonywanie merytorycznej oceny projektów budowlanych, w tym dotyczących budowy 

dróg na podstawie specustawy drogowej; 

b) dokonywanie merytorycznej oceny projektów rozbiórek; 

c) dokonywanie merytorycznej oceny zgłoszeń robót budowlanych niewymagających 

uzyskania pozwolenia na budowę; 

d) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali; 

e) występowanie do właściwego ministra o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, 

opiniowanie projektów zagospodarowania przestrzennego; 

f) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W związku z powyższym do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego w 2019 r. wpłynęło: 

a) 832 wnioski o pozwolenie na budowę, w tym 1 wniosek o zezwolenie  

na realizację inwestycji drogowej; 

b) 35 wniosków o pozwolenie na rozbiórkę; 

c) 711 zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę; 

d) 8 wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych; 

e) 15 wniosków o samodzielność lokali; 

f) 1 wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową  

i wyposażenie techniczne budynku mieszkalnego do dodatku mieszkaniowego; 

g) 10 wniosków o zaopiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 

Wydział Architektoniczno-Budowlany w 2019 r. wydał: 

a) 750 decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym 10 decyzje o odmowie pozwolenia na budowę 

i 2 decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych; 

b) 28 decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę; 

c) 55 decyzji umarzających; 

d) 4 postanowienia o odstępstwie od warunków technicznych, w tym 3 postanowienia  

o odmowie udzielenia odstępstwa od warunków technicznych; 

e) 14 zaświadczeń o samodzielności lokali; 

f) nie wydano zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie 

techniczne budynku mieszkalnego do dodatku mieszkaniowego; 

g) 10 postanowień uzgadniających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 

h) 708 dzienników budowy. 

 

Biuro Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Łowiczu w 

2019 roku realizowało zadania z zakresu: 
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1. Obrony Cywilnej: 

a) sporządzono ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej w Powiecie Łowickim wg. stanu  

na dzień 31 grudnia 2018 r.; 

b) opracowano Roczny Plan Działania Biura Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności             

i Spraw Obronnych w zakresie obrony cywilnej na 2019 r., zatwierdzony przez Wojewodę 

Łódzkiego oraz zatwierdzono plany gminne; 

c) potwierdzono stan ewidencyjny środków trwałych sprzętu OC na dzień 31.12.2018 r.; 

d) przeprowadzono szkolenie w zakresie OC dla gmin w dniu 26 marca 2019 roku; 

e) w 2019 roku na terenie Powiatu Łowickiego przeprowadzono jeden trening systemu 

ostrzegania i alarmowania ludności, polegający na głośnej próbie syren alarmowych: 1 sierpnia 

2019 r. godz. 17.00 -  75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Przesłano sprawozdanie 

z treningu do WCZK w Łodzi; 

f) na bieżąco po otrzymaniu aktualizacji z gmin aktualizowano bazę sił i środków OC                      

w programie „Arcus”; 

g) opracowano zestawienie punktów likwidacji skażeń na terenie Powiatu Łowickiego -

26.06.2019 rok; 

h) opracowano zestawienie miejsc izolacji i kwarantanny na terenie Powiatu Łowickiego – 

02.10.2019 rok; 

i) wykorzystano dotację celową z ŁUW w Łodzi  na OC -16000,00 zł na zakup: dwóch 

agregatów prądotwórczych, czterech przedłużaczy bębnowych do agregatów, dwóch kanistrów 

metalowych 20l z przeznaczeniem na paliwo do agregatów; 

j) opracowano Roczny Plan Działania Starostwa Powiatowego w Łowiczu - Biura Zarządzania 

Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w zakresie obrony cywilnej na 2020 rok 

oraz Wieloletni Plan Działania Starostwa Powiatowego w Łowiczu - Biura Zarządzania 

Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w zakresie obrony cywilnej na lata 2020-

2025 zatwierdzony przez Wojewodę Łódzkiego oraz zatwierdzono plany gminne do 

31.12.2019 roku. 

2. Obronności: 

W realizacji zadań określonych w Wytycznych Wojewody Łódzkiego z dnia  

31 stycznia 2019 r. do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych               

w 2019 r. oraz Wytycznych Wojewody Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2019 r. do szkolenia 

obronnego na 2019 rok: 

a) opracowano Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych SP  

w Łowiczu za 2018 r. – 06.02.2019 r.; 

b) opracowano i uzgodniono Plan szkolenia obronnego na 2019 r. Starostwa Powiatowego  

w Łowiczu – 20.02.2018 r. uzgodniona przez Wojewodę. Zebrano wszystkie plany szkoleń  

z gmin i przesłano do ŁUW; 

c) przygotowano Program Szkolenia Obronnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu na lata 

2019-2021; 

d) przygotowano Plan przeprowadzenia szkolenia obronnego na terenie Powiatu Łowickiego           

w dniu 22.11.2019 r oraz sprawozdanie z jego rozliczenia – 29.11.2019 r.; 
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e) sporządzono sprawozdanie z realizacji szkolenia obronnego za 2019 rok SP w Łowiczu oraz 

za pośrednictwem Starostwa również wszystkich gmin i przesłano do ŁUW;  

f) przygotowano dla ŁUW aktualną bazę danych HNS  z terenu Powiatu Łowickiego                            

– 29.07.2019 r.; 

g) przygotowano dla ŁUW i powiatów ościennych wykaz osób upoważnionych do pracy  

w ramach Punktu Kontaktowego HNS - 27.03.2019 r.; 

h) opracowano na potrzeby Wojewody Łódzkiego aktualizację dokumentacji Stałego Dyżuru 

Starosty Łowickiego – 25.02.2019 r.; 

i) uzgodniono Plan Szkolenia Obronnego KP Policji w Łowiczu; 

j) opracowano Powiatowy Plan przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na 2019 r.; 

k) 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. Odbyła się ona w terminie od 01 do 26 kwietnia 

2019 r. Do kwalifikacji wojskowej stawiło się: 448 mężczyzn rocznika podstawowego (2000),  

6 mężczyzn starszego rocznika oraz 13 kobiet. Sporządzono sprawozdania z wyników 

kwalifikacji wojskowej i przekazano do ŁUW. Dokonano rozliczenia finansowego kwalifikacji 

wojskowej za 2019 rok. Wydano 467 orzeczeń (decyzji o kategorii zdrowia); 

i) w dniu 26 marca 2019 roku odbyło się szkolenie obronne w zakresie kwalifikacji wojskowej  

dla wszystkich gmin; 

j) w dniu 22.11.2019 r. przeprowadzono szkolenia obronne. Szczegółowa tematyka zajęć 

obejmowała m.in.: rolę i zadania kierującego Akcją Kurierską oraz KP Policji, praktyczne 

wykonywanie zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie Akcji Kurierskiej,  

a także Stały Dyżur Starosty Łowickiego – sposoby przekazywania decyzji i zadań 

operacyjnych    w ramach Stałego Dyżuru. Zasady wypełniania dokumentacji Stałego Dyżuru; 

k) przeszkolono pracowników Starostwa Powiatowego wchodzących w skład AK i SD oraz  

pracowników urzędów gmin/miasta z terenu Powiatu Łowickiego. Łącznie w obydwu 

szkoleniach wzięły udział 25 osób (13 to pracownicy Starostwa, 11 przedstawicieli gmin,  

1 przedstawiciel ZOZ). Starostwo Powiatowe w Łowiczu otrzymało z ŁUW w Łodzi refundację 

poniesionych kosztów tego szkolenia w kwocie 700,00 zł. (Przygotowano umowę zlecenia dla 

wykładowcy oraz wszelkie dokumenty do otrzymania refundacji). 

3. Służba Zdrowia na potrzeby obronne państwa: 

a) opracowano następujące dokumenty: 

- plan  rozwinięcia  bazy  łóżkowej w  podmiotach  leczniczych  na terenie Powiatu Łowickiego. 

Wykaz zestawów medycznych rezerw strategicznych przewidzianych do wykorzystania             

na poszerzenie bazy szpitalnej województwa łódzkiego w Zespole Opieki Zdrowotnej – Szpital 

Powiatowy w Łowiczu; 

- wykaz tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie Powiatu Łowickiego; 

- bilans personelu medycznego w Powiecie Łowickim za rok 2018. 
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4. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku:   

W 2019 roku  Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Łowickiego 

obradowała w  składzie ustalonym w  Zarządzeniu Nr  35/2018 Starosty Łowickiego z dnia  

18 maja 2018 roku  w sprawie powołania członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa                    

i Porządku Powiatu Łowickiego. W związku ze zmianami organizacyjnymi  jej skład osobowy 

uległ zmianie, które określa Zarządzenie Nr 98/2018 Starosty Łowickiego z dnia 28 grudnia 

2018 roku. W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego             

w Łowiczu, zmian w Komendzie Powiatowej Policji w Łowiczu oraz zmiany na stanowisku 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydano  zarządzenia zmieniające: 

Zarządzenie Nr 18/2019 Starosty Łowickiego z dnia 6 marca 2019 roku oraz Zarządzenie  

Nr 58/2019 Starosty Łowickiego z dnia 11 września 2019 roku. Kadencja komisji trwa 3 lata 

tj. od 25 maja 2018 roku do 24 maja 2021 roku. W okresie od stycznia  do końca grudnia  

2019 roku odbyły się trzy posiedzenia Komisji w następujących terminach: 4 stycznia,  

2 sierpnia i 23 grudnia 2019 roku. Posiedzenia dotyczyły:  

a) 4 stycznia - spraw związanych z omówieniem projektu Powiatowego Programem 

Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego 

w Powiecie Łowickim na lata 2019-2021 „Razem Bezpieczniej”, a wynikających z własnych 

programów kierunkowych wykonawców. Ww. projekt programu został przyjęty przez Radę 

Powiatu Łowickiego - Uchwałą Nr IV/34/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, a następnie 

zmieniony Uchwałą Nr VI/42/2019 z dnia 27 marca 2019 roku; 

b) 2 sierpnia i 23 grudnia zreferowanie wykonanych zadań w ramach Powiatowego Programem 

Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego 

w Powiecie Łowickim na lata 2019-2021 „Razem Bezpieczniej”. Dotyczyły one między 

innymi:                               

- bezpieczeństwa w szkole, 

- przemocy w rodzinie,                                                         

- bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania, 

- bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

- łagodzenia skutków bezrobocia, 

- zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego, sanitarnego, weterynaryjnego i budowlanego. 

 Na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w trakcie omawianych zagadnień 

członkowie komisji  w razie potrzeby zgłaszają wnioski, które są ujmowane w protokołach,  

a następnie odpowiednie opracowane przez Biuro ZK pisma są przesyłane według kompetencji 

do właściwych instytucji, które odpowiadają za dany obszar np.: GDDKiA, Komisja  

ds. organizacji ruchu znajdująca się w PZDiT w Łowiczu, Burmistrz Miasta Łowicza, a także 

Wójtowie Gmin, zarządcy dróg.  

5. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego: 

Zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2019/1385 z dnia 3 września 2019 r. 

zmieniającą część 1 załącznika do Decyzji Wykonawczej (UE) 2014/709/UE w sprawie 

środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń    

w niektórych państwach członkowskich, strefę ochronną na terenie Powiatu Łowickiego 

stanowią obecnie obszary gmin: Chąśno, Kiernozia, Kocierzew Południowy, północna część 
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gminy Łowicz od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, bez miasta Łowicz oraz gmina Nieborów  

i Łyszkowice. W dniu 22.08.2019 r na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu 

odbyło się posiedzenie PZZK zorganizowane w związku z niekorzystnym rozwojem sytuacji 

epizootycznej w kraju, a także na terenie powiatu łowickiego w zakresie afrykańskiego pomoru 

świń (wprowadzenie strefy żółtej na terenie gmin: Chąśno, Kiernozia, Kocierzew oraz 

północnej części gminy Łowicz od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, bez miasta Łowicz  

tj. Świeryż Pierwszy, Świeryż Drugi, Niedźwiada, Klewków, Małszyce, Popów, Strzelcew). 

Dotyczyło przygotowania się do zorganizowania przeszukania terenu gmin w celu 

poszukiwania padłych dzików. W dniach 27 - 30 sierpnia br. zostały przeprowadzone 

poszukiwania padłych dzików na terenach następujących gmin Powiatu Łowickiego: Łowicz, 

Chąśno, Kocierzew Południowy oraz Kiernozia. W przeszukaniach brały udział Wojska 

Obrony Terytorialnej. Nie znaleziono padłych dzików. W dniu 11.10.2019 r. w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu odbyło się posiedzenie PZZK w Łowiczu, rozszerzone  

o przedstawicieli Koła Łowickiego Nieborów, Nadleśnictwa Skierniewice, Leśnictwa 

Nieborów, sołtysów, Urzędu Gminy Nieborów, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii  

w Łodzi w trakcie którego omówione zostały logistyczne aspekty planowanych działań 

przeszukania terenu Gminy Nieborów. Poszukiwania zorganizował Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii w Łowiczu wspólnie z Powiatowym Centrum Zarządza Kryzysowego w Łowiczu. 

W akcji udział wzięło 16 osób, oprócz pracowników wspomnianych instytucji także 

członkowie Koła Łowickiego Nieborów, pracownicy Lasów Państwowych, Wojewódzkiego 

Inspektoratu Weterynarii w Łodzi i Urzędu Gminy Nieborów. Spenetrowanie tak dużego 

obszaru przyniosło głównie stwierdzenie śladów ich bytowania. W jednym z lasów odnaleziono 

jedynie stare kości dzika (czaszki), próbki wysłano do Instytutu Weterynarii w Zduńskiej Woli, 

wynik badań był ujemny. 

6. Zarządzanie Kryzysowe: 

a) wystosowano pismo do gmin oraz zarządców dróg w sprawie stanu przygotowań  

do wystąpienia zjawisk atmosferycznych okresu zimowego oraz poproszono o przesłanie 

danych z ww. instytucji dotyczących osób wyznaczonych do kontaktów roboczych; 

b) przygotowano zestawienie placówek udzielających pomocy bezdomnym w okresie 

zimowym 2019/2020;  

c) przekazano do gmin, służb i jednostek podległych plakaty informacyjne  

w sprawie pomocy dla bezdomnych w sezonie 2019/2020; 

d) przekazano do jednostek samorządowych opinię Departamentu Prawnego Ministerstwa 

Środowiska w sprawie postępowania ze zwierzętami łownymi w szczególnych przypadkach 

oraz postępowania z ,,barszczem Sosnowskiego’’; 

e) na bieżąco utrzymywano łączność w radiowej sieci z gminami, służbami i Wojewódzkim 

Centrum Zarządzania Kryzysowego; 

f) przedstawiono na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego        

i Bezpieczeństwa Obywateli informację dotyczącą zadań wykonanych przez Biuro ZK                 

w 2018 roku; 

g) przygotowano informację do Wojewody Łódzkiego w sprawie przygotowań do sezonu 

zimowego zarządców dróg z terenu Powiatu Łowickiego; 
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h) zakupiono dla potrzeb Biura: tablice korkowe, ostrzałkę do łańcuchów pilarek, drukarkę, 

kanister, termowentylatory, folię, plandeki, półmaski gazowe;  

i) wykonano naprawę linki podtrzymującej przewody radiostacji między budynkami; 

j) zakupiono nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej eliminacji powiatowych 

oraz XI powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych; 

k) przygotowano pisma w sprawie oznakowania skrzyżowań na drogach powiatowych,               

oraz łamania przepisów na drodze wojewódzkiej 704; 

l) sporządzono tabelę dostępności defibrylatorów AED na terenie Powiatu Łowickiego; 

m) sporządzono tabelę przewidywanej wielkości zaopatrzenia miesięcznego na paliwa                       

w jednostkach organizacyjnych starostwa oraz starostwie. 

7. W zakresie ochrony ludności: 

a) na   bieżąco   współdziałano   z   Wojewódzkim   Centrum     Zarządzania      Kryzysowego,   

Policją,   PSP,   a   także   innymi   służbami  oraz  gminami; 

b) przekazywano codzienne meldunki o sytuacji w powiecie  do CAR, a także współdziałano                   

w sytuacjach zagrożeń, a dotyczyły one  m.in: 

Ilość informacji dobowych                                                                                                   -  366 

 (pozytywne – 3), sytuacyjne – 10 ( negatywne) 

Ilość informacji dotyczących  miejsc noclegowych dla bezdomnych                                    - 154 

Ilość ostrzeżeń meteorologicznych przekazanych do służb, gmin, wydz. /e-mail/                 - 73 

Burze ( z silnym wiatrem i deszczem )                                                                                   - 20 

Silny wiatr                                                                                                                                  -8 

Upały                                                                                                                                       - 29  

Mgła                                                                                                                                          - 7  

Marznący deszcz i oblodzenie                                                                                                   - 9 

Dodatkowo ostrzeżenia meteorologiczne otrzymywane od WCZK Wojewody sms-em są 

przesyłane dalej do: pracowników gmin realizujących te zadania, Wójtów, Służb, PZD, Władz 

Powiatu, Muzeum, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.  

Każdorazowo ostrzeżenia zamieszczane były na stronie internetowej Powiatu Łowickiego. 

Podtopienie budynków i piwnic                                                - 10 szt. 

Zdarzenia wynikające z wystąpienia silnego wiatru i gwałtownych burz                      - 257 szt.   

 - uszkodzenia linii energetycznych                                                                                - 160 szt. 

 - nieprzejezdność drogi w wyniku połamanych drzew                                                    - 88 szt.  

 - uszkodzenie budynków                                                                                                    - 9 szt. 

 - do najgroźniejszych zdarzeń doszło w dnia - 30.09.2019 r. 

(wystąpienie silnego wiatru, który spowodował głównie brak energii elektrycznej. Około 600 

zgłoszeń braku prądu u odbiorców indywidualnych. W miejscowości Nieborów został 

uszkodzony 1 słup  w związku z czym kilka stacji pozostało bez zasilania. Miejscowość Złaków 

Borowy bez prądu od godz. 8.00 01.10.2019 r. (położone drzewo na linie). Poderwany dach na 

chlewni w miejscowości Karsznice Małe gmina Chąśno. Około 47 interwencji Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu oraz KSRG i OSP głównie konary  

i powalone drzewa). 

Wypadki i kolizje drogowe                                                           - 51 szt. (6 ofiar śmiertelnych) 
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Pożary w których potrzebna była pomoc PCZK                            - 16 szt. ( 1 ofiara śmiertelna) 

Inne zdarzenia:                                                                                   

-Dzikie zwierzęta  (5 –Dzik, Łoś - 3, Sarna-  4 , Psy -6)                                                  - 18 szt.   

- Brak wody spowodowane upałami, (12.06 – gospodarstwo rolne w m. Skowroda)   

- Nielegalny odwiert w rurociągu w m. Uchań gm. Łyszkowice – 27.02.2019 r.               - 1 szt.                                                                           

- Kolizje z pociągiem                                                                                                           - 1 szt. 

- Poszukiwanie zaginionego człowieka                                                                               - 1 szt. 

- Samobójstwo                                                                                                                     - 1 szt. 

- Próba samobójcza                                                                                                              - 3 szt. 

- Uszkodzenie znaków drogowych                                                                        - 7 szt. 

- Wypadki rolnicze                                                                                                              - 1 szt. 

- Pomoc przy zgonach osób (lekarz koroner, karta zgonu)                                               - 26 szt. 

- Owady                                                                                    - 27 szt. 

8. Zadania Starosty w zakresie Ochrony Informacji Niejawnych wynikające z ustawy               

o ochronie informacji niejawnych oraz rozporządzeń wykonawczych przypisane                   

do realizacji Biura ZK,OL i SO: 

a) prowadzenie kancelarii niejawnej, a w tym między innymi: 

- rejestrowanie i ewidencjonowanie dokumentów niejawnych z klauzulą zastrzeżone i poufne 

w dziennikach, rejestrach i książkach ewidencyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów w sprawie funkcjonowania kancelarii tajnej, 

- udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom do tego uprawnionym, 

posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa, 

- prowadzenie stosownych ewidencji i wykazów osób, którym wydano poświadczenia 

bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych; 

b) przeprowadzanie przez Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych zwykłych 

postępowań sprawdzających na pisemne polecenie kierownika jednostki,  w stosunku do osób 

ujętych w wykazie stanowisk, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych; 

c) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych; 

d) przygotowywanie upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli 

„zastrzeżone”. 

9. Wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z obcego państwa: 

a) sporządzono 5 decyzji zezwalających na sprowadzenie zwłok/szczątków. 

 

Biuro Gospodarki Nieruchomościami 

Do zadań Biura Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności: 

a) tworzenie i prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu 

Państwa i powiatu; 

b) określanie wartości nieruchomości pozostających w zasobach; 

c) sporządzanie planu wykorzystania zasobów; 

d) sporządzanie wykazów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa; 
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e) oddawanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu w użyczenie, najem i dzierżawę 

oraz  naliczanie należności z tych tytułów; 

f) prowadzenie bieżącej aktualizacji ustalonych opłat rocznych z tytułu zarządu, prowadzenie 

postępowania dowodowego i wydawanie decyzji o zmianie wysokości opłaty; 

g) prowadzenie bieżącej aktualizacji ustalonych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, 

prowadzenie postępowania dowodowego, wypowiadanie obowiązującej wysokości opłaty 

rocznej oraz składanie propozycji dotyczących ustalenia nowej opłaty rocznej; 

h) rozpatrywanie wniosków o bonifikaty od opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności; 

i) ustalanie na wniosek strony innych terminów uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania 

wieczystego i zarządu; 

j) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej nieruchomości stanowiących własność Skarbu 

Państwa i Powiatu, w szczególności także w zakresie nieruchomości wchodzących w skład 

zasobów nieruchomości; 

k) przejmowanie nieruchomości do zasobów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu; 

l) przygotowywanie i prowadzenie przetargów na nieruchomości Skarbu Państwa  

i Powiatu przeznaczone do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste wraz  

z przygotowaniem dokumentów do uzyskania zgody Wojewody lub Rady Powiatu na zbycie 

oraz do zawarcia umowy notarialnej; 

m) wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego 

osobom fizycznym i niektórym osobom prawnym w prawo własności, ustalanie należności za 

nabycie prawa własności; 

n) orzekanie o wywłaszczeniu, odszkodowaniu, nadaniu nieruchomości zamiennej oraz   

o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości; 

o) wydawanie decyzji dotyczących ograniczenia korzystania z nieruchomości  

i zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie ciągów drenażowych, przewodów 

i urządzeń do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń 

technicznych, łączności i sygnalizacji; 

p) ustalanie odszkodowania za straty wyrządzone na skutek ograniczenia korzystania  

z nieruchomości; 

q) ustalanie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne; 

r) prowadzenie postępowań  w sprawie przekazania w zarząd Lasów Państwowych, 

stanowiących własność Skarbu Państwa, gruntów przeznaczonych do zalesienia  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; 

s) orzekanie o nieodpłatnym przyznaniu własności działki osobie, której przysługuje prawo 

użytkowania tej działki z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu; 

t) zwrot działek gruntu właścicielom budynków znajdujących się na nich, które wchodziły  

w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu na podstawie przepisów obowiązujących 

przed dniem 1 stycznia 1983 r.; 

u) comiesięczne rozliczanie mediów (ogrzewanie, woda, energia) w budynkach stanowiących 

własność Powiatu w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3 i 5/7; 
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v) coroczne zlecanie przeglądów technicznych, elektrycznych i kominiarskich  

w budynkach stanowiących własność Powiatu. 

Informacja dotycząca zadań  realizowanych  w Biurze Gospodarki Nieruchomościami  

w roku 2019 

Zadanie  Ilość postępowań/spraw 

 

 

Skarb Państwa  Powiat Łowicki 

Odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod 

drogi publiczne 

 

23 6 

Odszkodowania  za linie energetyczne 

 

12  

Przekazywanie nieruchomości do korzystania w 

tym dzierżawa, najem 

 

1 13 

Planowanie w komórkach organizacyjnych  

 

13 1 

Podatki i opłaty publiczne 

 

 3 

Służebności gruntowe, hipoteki, ciężary 

 

4  

Wnioski do ksiąg wieczystych 

 

42 15 

Sprzedaż nieruchomości 

 

6 2 

Konserwacja i eksploatacja bieżąca budynków, 

lokali, pomieszczeń 

 

 12 

Ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste 

gruntów Skarbu Państwa 

 

85  

Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste 

 

51  

Zwroty działek siedliskowych 

 

 1 

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności 

 

480  

Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd 

 

9 2 

Komunalizacja mienia Skarbu Państwa 8 

 

 

Ochrona roślin, zieleni i zadrzewień 3 

 

3 

Zakup (nabywanie) nieruchomości 2 

 

 

10 
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Fakturowanie dzierżawy, najmu, sprzedaży, 

kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, 

zużycia wody, zużycia sieci komputerowej 

 

 390 

-Postępowania o ograniczenie sposobu 

korzystania z nieruchomości (art. 124 u.g.n.) 

-odmowy wszczęcia ww. postępowania 

-Postępowania w sprawie niezwłocznego zajęcia 

nieruchomości  

-odmowy wszczęcia ww. postępowania 

-Postępowania w sprawie wygaśnięcia ww. 

decyzji 

-Postępowania w sprawie uchylenia decyzji 

-Wnioski pozostawione bez rozpoznania 
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Postępowanie w sprawie udostępnienia 

nieruchomości (art. 124b u.g.n.) 

-pozostawienie bez rozpoznania 
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Postępowania w sprawie czasowego zajęcia 

nieruchomości (art. 126 u.g.n.) 

 

2  

Zezwolenia na zakładanie , przeprowadzanie i 

wykonanie na nieruchomości urządzeń 

technicznych 

 

12 8 

Wydanie zaświadczeń  

 

3 3 

 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 

Głównym zadaniem Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych jest realizacja zadań 

inwestycyjnych zamieszczonych w Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego 2020, na które 

składają się zadania umieszczone w uchwale budżetowej na dany rok lub Wieloletniej 

Prognozie Finansowej. 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych pracuje w trzech obszarach: 

1. Zamówienia publiczne 

 Wydział IZP przygotowuje i przeprowadza procedury związane z udzielaniem zamówień 

publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowania prowadzone są na 

własne potrzeby Wydziału związane z wyłonieniem wykonawców zadań inwestycyjnych, jak 

również dla potrzeb innych wydziałów oraz jednostek kultury Powiatu, jeżeli wartość tych 

postępowań przekracza próg udzielania zamówienia. W zależności od potrzeb Wydział 

prowadzi doradztwo i służy pomocą innym jednostkom organizacyjnym Powiatu w zakresie 

przetargów. Do obowiązków należy także sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień 

do Urzędu Zamówień Publicznych oraz opracowywanie planów zamówień publicznych na 

dany rok kalendarzowy. 
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2. Przygotowanie i realizacja inwestycji 

 Wydział IZP przygotowuje i przeprowadza inwestycje oraz remonty, głównie w obiektach 

kubaturowych należących do mienia Powiatu. Obiekty drogowe znajdują się pod opieką 

Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu. Wydział przygotowuje inwestycje poprzez 

opracowanie lub zlecenie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich pozwoleń na 

budowę lub zgłoszeń robót budowlanych, wyłonienie wykonawcy i inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, opracowanie projektów umów, monitoring przebiegu inwestycji, udział  

w odbiorach częściowych lub końcowych robót, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  

lub składanie zawiadomień o zakończeniu budowy, rozliczanie inwestycji. 

3. Pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych na realizację inwestycji. 

 W ramach tego obszaru Wydział pozyskuje informacje o możliwościach uzyskania 

wsparcia finansowego przy realizacji inwestycji zarówno ze środków krajowych jak  

i zagranicznych, w tym środków z Unii Europejskiej. Wydział przygotowuje wnioski  

o wsparcie finansowe dla różnych projektów, prowadzi inwestycje z wykorzystaniem środków 

zewnętrznych oraz je rozlicza. Wydział współpracuje w celu pozyskania finansowania  

z jednostkami własnymi oraz instytucjami zewnętrznymi. 

 Wydział IZP również koordynuje działania w zakresie opracowywania Strategii Rozwoju 

Powiatu Łowickiego. 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu  

w 2019 r.: ogółem zatrudnionych było 19 osób, w tym: Przewodniczący  - 1 osoba, Sekretarz – 

1 osoba, Lekarze  - 7 osób, Psycholodzy - 2 osoby, Pedagodzy – 1 osoba, Pracownicy socjalni 

-3 osoby, Obsługa administracyjna – 2 osoby.  

 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu zajmował się  

w 2019 roku: 

1) wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 r.ż.; 

2) wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 r.ż.; 

3) wydawaniem orzeczeń o wskazaniu do ulg i uprawnień ; 

4) wydawaniem kart parkingowych; 

5) wydawaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej; 

6) udzielaniem  informacji o trybie i zasadach działania w zakresie postępowania 

orzeczniczego i odwoławczego; 

7) przyjmowaniem i przesyłaniem do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Łodzi odwołań od wydanych orzeczeń; 

8) wystawianiem skierowań na badania specjalistyczne wykonywane w zespole wojewódzkim. 

 W 2019 roku przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności (dla osób przed  

16 rokiem życia) było 159,  przyjętych wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności (dla 

osób po 16 roku życia) było 884 oraz przyjętych wniosków o wskazaniach do ulg i uprawnień 

było 5. 

Ogółem wydanych orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16 r.ż. było 170, w tym: 

a) orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych                                                          -135; 
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b) orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych                                                       -33; 

c) orzeczeń o odmowie ustalenia niepełnosprawności                                                             -2. 

Ogółem wydanych orzeczeń dla osób powyżej 16 r.ż. było 846, w tym: 

a) orzeczeń o stopniu niepełnosprawności                                                                            -794; 

b) orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień                                                                         -5; 

c) orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych                                                       -38; 

d) orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności                                                 -9. 

Liczba wydanych orzeczeń wg stopnia niepełnosprawności:  

a) stopnień znaczny                                                                                           -174  orzeczenia; 

b) stopnień umiarkowany                                                                                      -291 orzeczeń; 

c) stopień lekki                                                                                                      -329 orzeczeń. 

 Legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopnień niepełnosprawności 

wystawia się  na wniosek osób posiadających prawomocne orzeczenia, na okres ich ważności . 

Liczba ogółem wydanych legitymacji osób niepełnosprawnych  to 274, w tym: 

a) legitymacje wydane osobom przez 16.r.ż na podstawie ważnych orzeczeń  

o niepełnosprawności                                                                                                               -38; 

b) legitymacje wydane osobom po 16.r.ż na podstawie ważnych orzeczeń  o  stopniu 

niepełnosprawności                                                                                                               -234; 

c) legitymacje wydane osobom po 16.r.ż na podstawie ważnych orzeczeń o  wskazaniach do 

ulg i uprawnień                                                                                                                          -2. 

 Karty parkingowe wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.                        

W 2019 r. wydano ogółem 138 kart parkingowych, w tym 2 dla placówek uprawnionych.   

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

Realizacja zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej  

w zakresie ochrony interesów konsumentów. 

  Rzecznik udziela porad telefonicznie, e-mailowo, osobiście w biurze, w wymiarze 20 godz. 

tygodniowo, w godzinach urzędowania. W 2019 r.  udzielonych zostało 653 porad ustnych 

(telefoniczne, osobiście w biurze) oraz 36 informacji pisemnych (część drogą elektroniczną). 

W 2019 r. udzielono pomocy konsumentom w napisaniu pism (pisma reklamacyjne, 

odstąpienie od umowy, uchylenie się od czynności cywilnoprawnych) w 33 sprawach. 

  Największą grupę konsumentów zgłaszających się po poradę stanowią osoby starsze, 

powyżej 60 roku życia. Pozostali zgłaszający się konsumenci to głównie osoby w przedziale 

wiekowym ok.20,25- 60 lat. Najmniejszą grupą zgłaszających się Konsumentów są osoby 

poniżej 20 roku życia. 

2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego  

w zakresie ochrony interesów konsumentów. 

  W 2019 r. nie złożono żadnego wniosku w sprawie przepisów prawa miejscowego. 

 



58 

 

 

 

3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 

konsumentów. 

  W 2019 r. skierowano 67 wystąpień do przedsiębiorców, tj. 40  – odzież i obuwie;  

9 – urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt komputerowy itd.;2 - meble; 2 – sektor 

energetyczny i wodny; 6 – usługi telekomunikacyjne;1 – konserwacja i naprawa pojazdów;   

2– turystyka i rekreacja; 3 – inne; 1 – ubezpieczenia; 1 – art. rekreacyjne, zabawki i art. dla 

dzieci. Konsumenci są informowani, że wymogiem do skierowania wystąpienia przez 

rzecznika jest zakończenie procedury reklamacyjnej, ewentualnie zwłoka w zakończeniu tej 

procedury. 

4. Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami 

konsumenckimi i  innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów. 

  W 2019 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. 

  W 2019 r. Powiat Łowicki i Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Łowiczu rozpoczął 

również współpracę z Fundacją Angeli Iustitia Anioły Sprawiedliwości, która specjalizuje się 

w pomocy osobom poszkodowanym m.in. przez firmy windykacyjne, fundusze 

sekurytyzacyjne, banki i parabanki. 

5. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się 

postępowań. 

  W 2019 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Łowiczu nie wytaczał powództw na 

rzecz Konsumentów i nie wstępował do toczących się postępowań, gdyż nie było takiego 

zapotrzebowania. Ponadto ze względu na niepełny etat oraz zapotrzebowanie na indywidualne 

porady i pomoc konsumentom, wytoczenie jakiegokolwiek  powództwa jeszcze bardziej 

ograniczałoby dostęp do poradnictwa oraz realizowanie przez rzecznika pozostałych zadań. 

Udzielana była jedynie pomoc w samodzielnym dochodzeniu roszczeń przed sądami – głównie 

pomoc w napisaniu pozwów, odpowiedzi na pozew, innych pism procesowych, wniosków  

o wszczęcie egzekucji komorniczej, itp. 

6. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 

  Działania edukacyjne w 2019 r. podejmowane były za pośrednictwem prasy lokalnej oraz 

rozszerzone poradnictwo indywidualne oraz indywidualne udostępnianie materiałów dot. 

ochrony konsumentów w biurze rzecznika i udostępnianie materiałów dot. ochrony 

konsumentów instytucjom kultury celem wykorzystania w swojej pracy i udostępniania 

mieszkańcom. 
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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 określone zostały zadania w zakresie pomocy 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. 

 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 kulturalno-rekreacyjnych. 

 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:  

a) rodzina zastępcza spokrewniona, którą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca  

w związku małżeńskim będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka; 

b) 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; 

c) 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. 
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 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 

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 opiekuńczo-

terapeutyczne. 

 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: 

a) dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej w wysokości nie mniej niż 

694,00 zł miesięcznie; 

b) dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej/zawodowej w wysokości 

nie mniej niż 1 052,00 zł miesięcznie; 

c) dodatek z tytułu opieki na dziecko niepełnosprawne w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej/niezawodowej / zawodowej wynosi nie mniej niż 211,00 zł miesięcznie.  

Świadczenia finansowe wypłacane rodzinom zastępczym i pełnoletnim wychowankom 

rodzin zastępczych. 

1. W roku 2019 r. PCPR w Łowiczu wypłaciło 86 rodzinom zastępczym świadczenia 

finansowe na pokrycie kosztów utrzymania 116 dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych:  

a) spokrewnionych w wysokości 694,00 zł miesięcznie na dziecko; 

b) niezawodowych, zawodowych w wysokości 1 052,00 zł miesięcznie na dziecko; 

c) 4 rodziny zastępcze otrzymywały dodatek z tytułu opieki nad 4 niepełnosprawnych dzieci  

w wysokości 211,00 zł miesięcznie na dziecko; (łącznie wydatkowana kwota na w/w rodziny 

wynosiła 882 913,89 zł); 

d) 17 dzieci otrzymało jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych kosztów 

związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka w wysokości  

po 1 000,00 zł na dziecko na kwotę 17 000,00 zł; 

e) w jednej rodzinie zastępczej pomocowej przebywało 4 dzieci w związku z urlopem rodziny 

zastępczej zawodowej, na które zostały wypłacone świadczenia finansowe na pokrycie kosztów 

utrzymania w wysokości 6 656,23 zł; 

2. PCPR w Łowiczu wypłaciło pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków rodzin 

zastępczych na łączną kwotę 167 589,75 zł w tym:  

a) dla 19 wychowanków na kontynuowanie nauki na kwotę 103 561,75 zł  

(po 526,00 zł miesięcznie); 

b) dla 9 wychowanków na usamodzielnienie w wysokości 62 451,00 zł; 

c) dla 1 wychowanka na zagospodarowanie w wysokości 1 577,00 zł; 
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3. PCPR w Łowiczu wypłaciło 3 rodzinom zastępczym zawodowym, w których przebywa 

powyżej 3 dzieci środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego  

w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym w wysokości – 26 435,65 zł; 

4. PCPR w Łowiczu wypłaciło dodatek wychowawczy dla dzieci w wieku do 18 roku życia, 

przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Łowickiego. Świadczenie  

w wysokości po 500,00 zł miesięcznie wypłacono 58 rodzinom zastępczym,  

w których przebywało 82 dzieci na łączną kwotę 385 314,30 zł;  

5. PCPR w Łowiczu wypłaciło świadczenie z programu „Dobry Start” w wysokości po  

300,00 zł na dziecko dla 67 dzieci uprawnionych i umieszczonych w 57 rodzinach zastępczych 

na łączną kwotę 20 100,00 zł. 

Świadczenia finansowe wypłacane pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-

wychowawczych. 

 W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. sprawowano opiekę nad 11 wychowankami 

placówek opiekuńczo-wychowawczych. PCPR w Łowiczu wypłaciło pomoc pieniężną dla 

pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę  

76 523,72 zł w tym:   

a) kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków na kwotę               37 097,72 zł,  

b) usamodzielnienie dla 5 wychowanków na kwotę  34 695,00 zł, 

c) na zagospodarowanie dla 3 wychowanków na kwotę  4 731,00 zł. 

 Wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, osób do pomocy przy sprawowaniu 

opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinach zawodowych i rodzin 

pomocowych oraz z tytułu realizacji innych zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie 

pieczy zastępczej w 2019 r wyniosły 157 823,02 zł. 

1. PCPR w Łowiczu wypłaciło 6 rodzinom zawodowym, w których przebywało 22 dzieci 

miesięczne wynagrodzenia z pochodnymi z tytułu świadczonej opieki i wychowania na łączną 

kwotę 134 100,00 zł; 

2. PCPR w Łowiczu wypłaciło wynagrodzenia z pochodnymi dla 4 osób, które pełniły funkcję 

osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich  

w rodzinach zawodowych, w których przebywa powyżej 3 dzieci na łączną kwotę 8 880,00 zł; 

3. PCPR w Łowiczu wypłaciło wynagrodzenia z pochodnymi dla 1 rodziny pomocowej, która 

pełniła funkcję w sytuacji czasowego niesprawowania opieki nad 4 dzieci przez rodzinę 

zastępczą zawodową z tytułu urlopu na łączną kwotę 1 163,03 zł;  

4. Wynagrodzenie dla osób realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny  

i systemie pieczy zastępczej tj. psycholodzy, pielęgniarka, która towarzyszyła przy przewozie 

dzieci, 2 osoby, które szkoliły rodziny zastępcze, informatyk – 13 679,99 zł. 

Wydatki ponoszone przez gminę ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem w rodzinnej pieczy zastępczej. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w okresie od 01.01.2019 r. do 

31.12.2019 r. wystawiło noty księgowe dla następujących gmin o zwrot kosztów za pobyt 

dzieci: 

- Gmina Zduny   478,37 zł, 
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- Gmina Kocierzew  12 492,00 zł, 

- Gmina Łyszkowice  10 476,00 zł, 

- GOPS Łowicz  45 695,14 zł, 

- GOPS Nieborów  12 784,53 zł, 

- Gmina Bielawy  4 972,93 zł, 

- MOPS Łowicz  118 398,30 zł. 

Łącznie gminy poniosły wydatki za 54 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na 

łączną kwotę 205 297,27 zł. 

Odpłatności za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

 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 oraz zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wydało: 

a) 171 decyzji w sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka  

w pieczy zastępczej; 

b) 16 decyzji o umorzeniu zadłużenia z tytułu nieuiszczenia opłaty za pobyt dziecka  

w rodzinnej pieczy zastępczej; 

c) 3 decyzje o umorzeniu zadłużenia z tytułu nieuiszczenia opłaty za pobyt dziecka  

w instytucjonalnej pieczy zastępczej; 

d) 26 decyzji uchylających w sprawie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  

w tym: 22 decyzji uchylających w rodzinnej pieczy zastępczej i 4 decyzje uchylające  

w instytucjonalnej pieczy zastępczej z powodu opuszczenia przez dziecko pieczy zastępczej. 

Przekazywanie do biura informacji gospodarczych informacji o powstaniu zaległości  

z tytułu nieponoszenia opłaty przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej  

i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

1. PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przekazało dane dotyczące 

nowych dłużników: 

a) 3 dłużników zalegających za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej; 

b) 15 dłużników usunięto z rejestru osób zalegających z opłatą za pobyt dzieci  

w rodzinnej pieczy zastępczej w związku z umorzeniem im zadłużenia; 

c) 2 dłużników usunięto z rejestru osób zalegających z opłatą za pobyt dzieci  

w instytucjonalnej pieczy zastępczej w związku z umorzeniem im zadłużenia. 

2. Na dzień 31.12.2019r. w rejestrach BIG umieszczone są dane 15 dłużników zalegających  

z opłatą za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w tym: 

a) 11 dłużników zalegających z opłatą za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej; 

b) 4 dłużników zalegających z opłatą za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
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Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających  

w rodzinnej pieczy zastępczej. 

 W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. PCPR w Łowiczu wystawiło 8 pozwów  

o alimenty w stosunku do 13 rodziców biologicznych (8 dzieci przebywających w rodzinnej 

pieczy zastępczej). Sąd Rejonowy w Łowiczu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich wydał  

6 postanowień ustaleniu alimentów od rodziców biologicznych. 

 PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. złożyło do Komornika 

Sądowego przy Sądzie Rejonowym 4 wnioski egzekucyjne w sprawie wyegzekwowania 

zaległych i bieżących alimentów (od 4 rodziców biologicznych dzieci przebywających  

w rodzinnej pieczy zastępczej).  

W związku z zasądzonymi alimentami na dzień 31.12.2019 r.: 

a) 22 rodziców biologicznych płaci regularnie zasądzone alimenty; 

b) 8 rodziców biologicznych płaci nieregularne alimenty lub spłaca alimenty zaległe; 

c) 6 rodziców biologicznych wzywanych jest pisemnie do uregulowania zasądzonych 

alimentów; 

d) 2 rodzicom biologicznym, na wniosek rodzin zastępczych zostały wydane  

2 decyzje administracyjne w sprawie umorzenia w całości postępowania  

w sprawie dochodzenia zaległych świadczeń alimentacyjnych z odsetkami. Powodem wydania 

decyzji był powrót dziecka do rodzica biologicznego oraz opuszczenie rodziny zastępczej  

z powodu usamodzielnienia; 

e) w stosunku do 57 rodziców biologicznych po uzyskaniu postanowień Sądu Rejonowego  

o nadaniu klauzuli wykonalności, prowadzone były postępowania egzekucyjne u Komorników 

Sądowych przy Sądach Rejonowych na terenie całego kraju według właściwości zameldowania 

dłużnika; 

f) w stosunku do 7 rodziców biologicznych, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  

w Łowiczu wyegzekwował należne alimenty w ramach posiadanych środków przez rodziców 

biologicznych. 

Zgłaszanie do prokuratury zawiadomienia o przestępstwie ze względu na uchylanie się 

dłużnika od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego. 

 PCPR w Łowiczu złożyło 38 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa wobec rodziców 

biologicznych, którzy uchylali się od płacenia zasądzonych alimentów na dzieci przebywające 

w rodzinach zastępczych i 13 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa wobec rodziców 

biologicznych, którzy uchylali się od płacenia zasądzonych alimentów na dzieci przebywające 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  

 PCPR w Łowiczu nie posiada informacji dotyczącej wydanych postanowień Sądu 

Rejonowego w Łowiczu - Wydział Karny - o uzyskanej karze, ponieważ nie jest on stroną 

postępowania. Reprezentuje jedynie interes dziecka.  

Świadczenia finansowe wypłacane rodzinom zastępczym za pobyt dzieci na terenie innych 

powiatów. 

 W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. na terenie innych powiatów (na podstawie 

podpisanych porozumień pomiędzy powiatami) w 9 rodzinach zastępczych, w których było 
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umieszczonych 12 dzieci, Powiat Łowicki refundował świadczenie finansowe na pokrycie 

kosztów utrzymania dzieci. Wydatek wynosił 168 343,00 zł. 

 Na terenie Powiatu Łowickiego (na podstawie podpisanych porozumień pomiędzy 

powiatami) w okresie od 01.01.2019 r . do 31.12.2019 r. w 14 rodzinach zastępczych 

przebywało 15 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Powiaty, z których 

pochodziły dzieci refundowały Powiatowi Łowickiemu comiesięczne wydatki na dzieci. Środki 

otrzymane od powiatów wynosiły 165 351,00 zł. 

Wydatki ponoszone przez gminę ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem w rodzinnej pieczy zastępczej. 

 PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wystawiło dyspozycje dla 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu w celu wystawienia not księgowych dla MOPS w Łowiczu 

o zwrot kosztów za pobyt 3 dzieci w rodzinie. 

Łącznie gmina poniosła wydatek za pobyt dzieci przebywających w rodzinach 

zastępczych w wysokości 10 543,87 zł. 

1. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. na terenie innych powiatów (na podstawie 

podpisanych porozumień) w placówkach przebywało 15 dzieci z terenu Powiatu Łowickiego. 

2. Koszt pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

kształtował się na poziomie od 3 302,00 zł do 7 618,00 zł miesięcznie. Wydatek wynosił 

604 618, 38 zł. 

Wydatki ponoszone przez gminę ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

 PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wystawiało dyspozycje dla 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu w celu wystawiana not księgowych dla Gminy Łowicz  

i Chąśno oraz MOPS Łowicz o zwrot kosztów za pobyt 6 dzieci.  

 Łącznie gminy poniosły wydatki za pobyt dzieci przebywających w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 84 479,74 zł. 

Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających  

w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

1. PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. złożyło do Komornika 

Sądowego przy Sądzie Rejonowym 2 wnioski egzekucyjne w sprawie wyegzekwowania 

zaległych i bieżących alimentów od 2 rodziców biologicznych dzieci przebywających  

w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

2. W związku z zasądzonymi alimentami w latach poprzednich od rodziców biologicznych na 

rzecz dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na dzień 31.12.2019 r.: 

a) 1 rodzic biologiczny płaci zasądzone alimenty bieżące; 

b) 3 rodziców biologicznych posiada zasądzone alimenty i sąd nadał klauzule wykonalności 

dyrektorowi domu dziecka; 

c) w stosunku do 6 rodziców biologicznych, po uzyskaniu z Sądu Rejonowego postanowienia  

o nadaniu klauzuli wykonalności, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne u Komorników 
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Sądowych przy Sądach Rejonowych na terenie całego kraju według właściwości zameldowania 

dłużnika; 

d) w stosunku do 6 rodziców biologicznych, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  

w Łowiczu na wniosek pełnoletnich wychowanków umorzył postępowanie egzekucyjne, co do 

alimentów bieżących i zaległych, 

e) w stosunku do 2 rodziców biologicznych, Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym  

w Łowiczu na wniosek PCPR w Łowiczu zawiesił postepowanie egzekucyjne. 

3. PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. złożyło do Komornika 

Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu 4 wnioski egzekucyjne w sprawie 

wyegzekwowania zaległych i bieżących alimentów od 4 rodziców biologicznych dzieci 

przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. 

System wspierania osób niepełnosprawnych w 2019 roku. 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w 2019 roku 

przekazał na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych dla Powiatu Łowickiego środki finansowe w wysokości 1 748 479,18 zł 

w tym: na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań kwotę w wysokości 42 645,00 zł  

(tj. 2,5% od przekazanej kwoty). 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                              

i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 

 Do PCPR w Łowiczu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wpłynęły 

24 wnioski na dofinansowanie likwidacji wszystkich barier, tj.: architektonicznych, 

technicznych i w komunikowaniu się, w tym: 

a) 9 wniosków na likwidację barier architektonicznych; 

b) 9 wniosków na likwidację barier technicznych; 

c) 6 wniosków na likwidację barier w komunikowaniu się. 

Pozytywnie rozpatrzono 23 wnioski, z czego 4 osoby zrezygnowały z dalszej realizacji zadania.  

W 2019 roku zawarto 19 umów z osobami niepełnosprawnymi. 

Wypłacono dofinansowanie dla 19 osób na kwotę 65 814,00 zł: 

a) na bariery w komunikowaniu się dla 4 osób                                                 2 900,00 zł; 

b) na bariery architektoniczne dla 6 osób                              35 281,00 zł; 

c) na bariery techniczne dla 9 osób   27 633,00 zł. 

W tym: 

a) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (1 osoba)  800,00 zł; 

b) dla mieszkańców wsi (11 osób)   50 279,00 zł; 

c) dla kobiet (10 kobiet)   35 567,00 zł. 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 

 W 2019 roku zawarto 1 umowę na wycieczkę integracyjno-turystyczną do Przemyśla dla 

20 osób niepełnosprawnych z Powiatu Łowickiego na kwotę 4 000,00 zł z Miejsko-

Powiatowym Kołem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łowiczu. Była to jedyna 
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organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób niepełnosprawnych z Powiatu Łowickiego, 

która złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach organizacji imprezy  

z udziałem osób niepełnosprawnych na kwotę ogółem 4 000,00 zł. 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym. 

  Do 31.12.2019 r. na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych wpłynęło 366 wniosków, w tym: 

a) 361 wnioski na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne środki pomocnicze; 

b) 5 wniosków na sprzęt rehabilitacyjny. 

Przyznano dofinansowanie dla 356 osób niepełnosprawnych, z czego 4 osoby niepełnosprawne 

zrezygnowały z przyznanego im dofinansowania. 

Wypłacono dofinansowanie dla 352 osób na kwotę 352 401,62 zł, w tym: 

a) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (44 osoby)   73 221,00 zł; 

b) dla mieszkańców wsi (216 osób)    220 964,00 zł; 

c) dla kobiet (205 osób)     185 389,00 zł. 

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych. 

Dofinansowanie w 2019 roku przedstawiało się następująco: 

Stopień niepełnosprawności Kwota dofinansowania 

Znaczny 1 167,00 zł. 

Umiarkowany 1 051,00 zł. 

Lekki 973,00 zł. 

Opiekun 778,00 zł. 

ZPCH 778,00 zł. 

 

 W 2019 r. o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON ubiegało 

się 181 osób w tym 52 opiekunów. Przyznano dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym dla 129 osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami. Z uwagi na brak 

środków z Funduszu dofinansowania nie otrzymały 52 osoby niepełnosprawne. 

Wypłacono dofinansowanie dla 119 osób na łączną kwotę 117 859,00 zł w tym: 

a) dorosłe osoby niepełnosprawne (69 osób + 16 opiekunów)   84 016,00 zł; 

b) dzieci i młodzież niepełnosprawna (19 osób + 15 opiekunów)   33 843,00 zł. 

Do końca roku z przyznanego dofinansowania zrezygnowało 10 osób. 
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Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Na terenie Powiatu Łowickiego funkcjonują dwa warsztaty:  

- Warsztat Terapii Zajęciowej w Parmie 37, gm. Łowicz;  

- Warsztat Terapii Zajęciowej w Urzeczu, gm. Zduny.  

Kwota środków wydatkowanych dla 60 uczestników w 2019 roku na pokrycie kosztów 

działalności dwóch warsztatów wyniosła 1 206 400,00 zł, w tym: 

- 90 % dofinasowanie ze środków PFRON                                                -1 085 760,00 zł, 

- 10 % środki własne powiatu                                                                       -120 640,00 zł. 

Informacja o funkcjonowaniu Puntu Interwencji Kryzysowej w Łowiczu za rok 

2019. 

 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:  

a) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 

b) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; 

c) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach. 

 Punkt Interwencji Kryzysowej realizuje również zadania wynikające z ustawy z dnia  

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W/w zadania realizowane były 

poprzez dyżury specjalistów – psychologa, pedagoga, psychoterapeuty rodziny i specjalisty 

pracy socjalnej. 

 Od miesiąca września 2019 r. w PIK dyżurowało 3 specjalistów: specjalista pracy socjalnej  

i 2 psychologów. Każdy ze specjalistów dyżurował raz w tygodniu przez 3 godziny.  

 Planowano rozszerzyć ofertę wsparcia o mediacje i psychoterapię rodziny, ale nikt nie 

złożył aplikacji na zamieszczone ogłoszenia.  

 Informacja o możliwości skorzystania ze wsparcia była dostępna na stronie internetowej 

PCPR w Łowiczu. Zapisy prowadzone były przez sekretariat w godzinach urzędowania 

Centrum.  

 W roku 2019 nie był zatrudniany prawnik ze względu na małe zainteresowanie pomocą 

prawną wynikającą z możliwości korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej. 

Podstawowe informacje prawne przekazują klientom również specjaliści pracy socjalnej 

zatrudnieni w PCPR.  

W roku 2019 ogółem udzielono 248 porad dla 239 osób, w tym: 

a) psycholog – 80 porad dla 83 osób; 

b) pedagog – 56 porad dla 62 osób; 

c) psychoterapeuta rodziny – 39 porad dla 29 osób; 

d) psycholog-terapeuta – 45 porad dla 46 osób; 

e) specjalista pracy socjalnej – 28 porad dla 19 osób. 

Wizyty pierwszorazowe – 49. 

Ze wsparcia specjalistów skorzystało:  

a) kobiet – 137; 

b) mężczyzn – 33; 
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c) dzieci – 69, w tym 29 dzieci korzystało z wsparcia pedagoga, 20 dzieci ze wsparcia 

psychologa, 1 dziecko z wsparcia psychoterapeuty rodziny, 3 dzieci z wsparcia specjalisty 

pracy socjalnej, 16 dzieci z wsparcia psychologa-terapeuty.  

Dzieci korzystające z usług pedagoga to głównie dzieci z rodzin zastępczych. 

Jedna osoba mogła wielokrotnie korzystać ze specjalistycznego wsparcia. 

 W okresie sprawozdawczym założono 1 Niebieską Kartę, którą przekazano do właściwego 

zespołu interdyscyplinarnego. 

 Z pomocy specjalistów Punktu Interwencji Kryzysowej korzystało wiele osób między 

innymi na polecenie sądu, który wydając postanowienie jednocześnie zobowiązuje małżonków 

do podjęcia terapii w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.  

 Informacje dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz możliwości wsparcia 

przekazywane były także przez pracowników socjalnych PCPR w godzinach urzędowania 

PCPR. 

 Osoby z innymi problemami, np. z konfliktami w rodzinie, problemami opiekuńczo-

wychowawczymi, emocjonalnymi czy dotyczącymi sprawowania władzy rodzicielskiej 

stanowiły większość klientów PIK. 

 W ramach zadania dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzony był 

program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, który PCPR w Łowiczu 

realizuje nieprzerwalnie od 2007 r. W 2019 r. do programu przystąpiło i ukończyło go  

12 mężczyzn. Program realizowany był w okresie od 9 września 2019 r. do 2 grudnia 2019 r.  

w warunkach izolacji w Zakładzie Karnym w Łowiczu.  

Środki finansowe na realizację programu stanowiła dotacja Wojewody Łódzkiego.  

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2019 oraz zestawienie potrzeb w zakresie 

systemu pieczy zastępczej na rok 2020 (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 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na mocy Zarządzenia Nr 17/2012 

Starosty Łowickiego z dnia 29 czerwca 2012 r.  

Kwalifikacje kadry wchodzącej w skład Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. 

 W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu do realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wyznaczonych zostało 2 koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu,  

w systemie zadaniowego czasu pracy, 1 pracownik socjalny zatrudniony na umowę  

o pracę w wymiarze pełnego etatu. W roku sprawozdawczym pracownicy otrzymali awanse 

zawodowe na starszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i starszego pracownika 

socjalnego. Koordynowanie pracy zespołu powierzone zostało Przewodniczącej – specjalista 

pracy socjalny. Ponadto w skład zespołu wchodzi pedagog oraz psycholog. 

 Dzięki środkom pozyskanym z Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej na rok 2019 (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) w kwocie  



69 

 

 

 

– 34 347,00 zł dokonano refundacji części wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej.  

Stan pieczy zastępczej w Powiecie Łowickim w 2019 r. 

 W 2019 r. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej sprawował opiekę nad 74 rodzinami 

zastępczymi, w których umieszczonych było 97 dzieci (stan na 31.12.2019 r.). 

Liczba rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  

na terenie Powiatu Łowickiego w 2019 r. 

Liczba rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na 

terenie Powiatu Łowickiego w 2019 r. 

Ilość rodzin zastępczych ogółem 74 

Ilość dzieci w rodzinach zastępczych 97 

 

Liczba rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  

na terenie Powiatu Łowickiego w 2019r. z podziałem na rodzaje rodzin zastępczych 

Rodzaj rodziny Ilość Ilość umieszczonych dzieci 

Niezawodowe 19 22 

Zawodowe 6 16 

Spokrewnione 49 59 

Ogółem 74 97 

 

Liczba rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  

na terenie Powiatu Łowickiego w latach 2015-2019 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Ilość rodzin zastępczych, w tym: 93 91 81 74 74 

Ilość dzieci w rodzinach 

zastępczych 
131 128 108 94 97 
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Liczba rodzin zastępczych na terenie Powiatu Łowickiego z podziałem na rodzaje rodzin 

w latach 2015-2019 

 

Liczba dzieci w Powiecie Łowickim w rodzinach zastępczych w latach 2015-2019 

Typ rodziny/rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Spokrewnione 78 79 67 58 59 

Niezawodowe 37 34 29 24 22 

Zawodowe 16 15 12 12 16 

Razem dzieci w rodzinach 

zastępczych 
131 128 108 94 97 

 

Liczba pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z terenu Powiatu Łowickiego  

w latach 2015-2019 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Ilość 24 26 25 27 27 

W roku 2019 rozwiązanych zostało 8 rodzin zastępczych, w tym 7  rodzin spokrewnionych  

i 1 niezawodowa.  

Rodziny zostały rozwiązane w wyniku:  

a) powrotu  dzieci do rodziny biologicznej – 1 rodzina; 

b) przeniesienia dziecka do innej rodziny zastępczej – 1 rodzina; 

c) usamodzielnienie wychowanka – 2 rodziny; 

d) ukończenie 25 r. ż. przez wychowanka – 1 rodzina; 

e) nie kontynuowania nauki przez wychowanka – 3 rodziny. 

 W roku 2019 utworzono dwie rodziny zastępcze zawodowe w ramach ustalonego limitu. 

Jedna z rodzin została przekształcona na mocy art. 54 ust. 1 i jedna na mocy art. 54 ust. 2 ustawy 

Typ rodziny/rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Spokrewnione 59 59 54 51 49 

Niezawodowe 30 28 24 20 19 

Zawodowe 4 4 3 3 6 

Razem rodzin zastępczych 93 91 81 74 74 
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o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rodzina ta ukończyła szkolenie 

uprawniające do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej. 

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, ogłoszenia na stronie internetowej  

i w mediach społecznościowych.  

 

2. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych 

zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę 

predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej. 

  Kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępczej odbywało się zgodnie z obowiązującą 

procedurą na wniosek kandydata lub 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 wyniku pozytywnej kwalifikacji i postanowienia sądu utworzono 9 nowych rodzin 

zastępczych, w tym: rodzin zastępczych spokrewnionych – 7, zawodowych - 2. 

 

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

prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

   Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej prowadzono 

według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka. Łącznie 

przeszkolono 21 osób (15 rodzin).  

  Pięć rodzin zastępczych niezawodowych (6 osób), którym sąd rodzinny powierzył już 

dzieci uczestniczyło w szkoleniu dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe 

prowadzonym według programu PRIDE. Wszystkie osoby ukończyły szkolenie. Jednym  

z trenerów prowadzących szkolenie był pracownik PCPR posiadający stosowne kwalifikacje. 

 

4. 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 oraz pedagogiczne, które stanowiły 

podstawę do wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej. Badania przeprowadzali psycholog oraz pedagog zatrudniony w PCPR  

w Łowiczu.  
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5. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń 

mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby. 

  W 2019 r. w ramach projektów „Umiem więcej” i „Rodzina z przyszłością” 

przeprowadzono dla rodzin zastępczych następujące szkolenia: 

a) „Współuzależnienie” - Łowicz, 11.01.2019 r.; 

b) Wyjazdowy warsztat integracyjno- szkoleniowy „Trening umiejętności interpersonalnych”  

i „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” 23-24.02.2019 r. Łódź; 

c) „Dopalacze i substancje psychoaktywne” i „Budowanie poczucia własnej wartości”  

7-9.06.2019 r. Zakopane; 

d) „Problemy emocjonalne ludzi młodych oraz świadomość zagrożeń z nich wynikających” 

24.06.2019 r. Łowicz; 

e) 12-godzinne warsztaty szkoleniowe „Wypalenie zawodowe” 16-17.11.2019 r. Łódź; 

f) 12-godzinne szkolenie „Więź, jako czynnik chroniący rozwój” 14-15.10.2019 r. Łowicz. 

 

6. Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,  

w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych. 

  W roku 2019 r. w ramach projektu „Rodzina z przyszłością” zorganizowano grupę 

wsparcia prowadzoną przez psychologa zatrudnionego w PCPR. W terminarzu spotkań 

ustalono 10 spotkań cyklicznych. W grupie wsparcia uczestniczyło 8 rodzin zastępczych. Po 

jednej z sesji zorganizowano „Podwieczorek z ekspertem”, tj. spotkanie z prawnikiem, który 

odpowiedział na nurtujące rodziny zastępcze zagadnienia prawne dotyczące usamodzielnienia, 

alimentacji czy dziedziczenia w obrębie rodziny. Jedna z rodzin zastępczych złożyła wniosek 

o ustanowienie jej rodziną pomocową. 

 

7. Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka 

pomocy wolontariuszy. 

  Umieszczono na stronie internetowej ogłoszenie o naborze wolontariuszy. W odpowiedzi 

zgłosiła się 1 osoba. Wolontariat będzie prowadzony w roku 2020 w rodzinie zastępczej 

wskazanej przez PCPR. Wolontariusz będzie pomagał w odrabianiu lekcji oraz organizował 

czas wolny dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.  

 

8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowymi centrami 

pomocy rodzinie, ośrodkami 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 oraz pracownika socjalnego. Współpraca 

obejmowała również Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu. Placówki 

oświatowe przekazywały pisemne opinie o dzieciach. Ich przedstawiciele uczestniczyli  

w okresowych ocenach dzieci. Ponadto, pracownicy PCPR współpracowali z sądowymi 
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kuratorami zawodowymi i społecznymi, Powiatowym Zespołem ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Łowiczu oraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łowiczu, 

Komendą Powiatową Policji w Łowiczu z Wydziałem ds. Nieletnich. 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 Polityki 

Społecznej w Łodzi. 

 

9. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą  

i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

  W ramach projektu „Rodzina z przyszłością”, który został przygotowany w celu 

zapewnienia kompleksowego wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej, rodziny zastępcze i dzieci 

w nich umieszczone oraz osoby usamodzielniane korzystały również ze: 

a) wsparcia psychologa; 

b) terapii psychologicznej krótkoterminowej (5 dzieci i 1 osoba dorosła); 

c) integracji sensorycznej/ biofeedback (5 dzieci); 

d) zajęć korekcyjno–kompensacyjnych (10 dzieci); 

e) wsparcia pedagoga; 

f) terapii logopedycznej (10 dzieci); 

g) usług asystenta osoby niepełnosprawnej (3 asystentów do 3 dzieci). 

Zorganizowano dziesięciodniowy wyjazd terapeutyczny dla 20 osób (8 rodziców  

i 12 dzieci) oraz czternastodniowy wyjazd socjoterapeutyczny dla 30 dzieci. 

10. 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. Zorganizowano spotkanie z prawnikiem pn. „Podwieczorek z ekspertem”.   

 

11. 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. Przed posiedzeniem każdy  

z koordynatorów i pracownik socjalny zbierał informacje dotyczące dziecka  

i rodziny. Ponadto przeprowadzano rozmowy z dziećmi w miejscu zamieszkania rodziny 

zastępczej. Do udziału w posiedzeniu Zespołu zapraszano:  

a) rodzinę zastępczą; 

b) pedagoga lub wychowawcę; 

c) psychologa; 

d) właściwego asystenta rodziny lub pracownika socjalnego pracującego z rodziną biologiczną; 

e) przedstawiciela ośrodka adopcyjnego (w przypadku dzieci z uregulowaną sytuacją prawną); 

f) koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub pracownika socjalnego wspierającego rodzinę 

zastępczą; 
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g) rodziców dziecka, z wyjątkiem rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej. 

  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 2019 łącznie oceniono 68 dzieci podczas 8 posiedzeń Zespołu. Ocenie podlegały 

tylko dzieci do 18 roku życia. Osoby pełnoletnie, które się nie usamodzielniły i nadal 

przebywały w rodzinach zastępczych nie podlegały ocenie. Po dokonaniu oceny sytuacji 

dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej sporządzał pisemną opinię dotyczącą 

zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, a następnie przekazywał ją do 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 25 ocen w stosunku do 25 rodzin. 

 Wszystkie wydane opinie były pozytywne. W jednym przypadku ocena pozytywna 

zawierała uwagi dotyczące funkcjonowania rodziny. Uwagi dotyczyły kontaktów pracowników 

organizatora z rodziną zastępczą. Rodzina nie życzyła sobie wizyt pracowników w miejscu 

zamieszkania, nie przyjęła również rozwiązania polegającego na usamodzielnieniu 

pełnoletnich wychowanków. Podjęto działania naprawcze, które polepszyły współpracę  

z rodziną zastępczą.   

 W 2019 r. organizator rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadził 3 kontrole rodzin 

zastępczych, w tym 2 kontrole kompleksowe dotyczące organizacji opieki i wsparcia dla dzieci 

umieszczonych w rodzinie zastępczej i 1 kontrola problemowa - proces usamodzielnienia. 

Kontroli poddano 1 rodzinę zastępczą zawodową, 1 – niezawodową i 1 – spokrewnioną. 

Zaleceń pokontrolnych nie wydano. 

 

12. Zapewnienie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu 

podnoszenie kwalifikacji 

  Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej sukcesywnie podnosili swoje kwalifikacje 

poprzez udział w szkoleniach: 

a) problemy emocjonalne ludzi młodych oraz świadomość zagrożeń z nich wynikających; 

b) czym jest zaburzenie spektrum autyzmu; 

c) więź jako czynnik chroniący rozwój. 

 

13. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. 

  W 2019 r. nie zgłoszono żadnego dziecka do Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego. 
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14. 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 2019 wpłynął jeden wniosek o zorganizowanie opieki w przypadku gdy rodzina 

zastępcza okresowo nie mogła sprawować opieki w związku z wypoczynkiem. Dzieci zostały 

przeniesione na okres 30 dni do rodziny 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. 

 Miesięczny koszt utrzymania jednej osoby w DPS w 2019 roku został ustalony na kwotę 

3.366,00 zł. Koszt ten został wyliczony w oparciu o bieżące wydatki poniesione w 2018 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. 

Możliwości zakwaterowania i warunki mieszkaniowe dla osób kierowanych do DPS 

są przedstawione poniżej: 

Możliwości zakwaterowania i warunki mieszkaniowe 

(poszczególne budynki mieszkalne są oznaczone literami) 

Określenie 

wskaźników: 

„B” 

(trzykondygnacyjny) 

„E” 

(dwukondygnacyjny) 

„F” 

(dwukondygnacyjny) 

 

Razem 

Ilość miejsc: 79 = 23+28+28 23 = 7+16 33 = 15+18 135 

Ilość pokoi: 40 12 18 70 

Ilość pokoi 

jednoosobowych: 

1 = 1+0+0 5 = 2+3 9 = 5+4 15 

Ilość pokoi 

dwuosobowych: 

39 = 11+14+14 4 = 2+2 6 = 2+4 49 

Ilość pokoi 

trzyosobowych: 

0 3 = 0+3 3 = 2+1 6 

Ilość WC 48 = 14+17+17 7 = 3+4 8 = 4+4 63 

Ilość punktów 

kąpielowych 

25 = 10+9+6 7 = 3+4 8 = 4+4 40 

 

W ramach działań zmierzających do poprawy warunków lokalowych zrealizowano dwa 

obszary: 

 1. „Poprawa jakości powietrza” 

  W wyniku wykonanych prac w okresie 09.09.2019 r. do 15.12.2019 r. uzyskano 

zamierzony efekt oszczędności zużycia ciepła oraz poprawiła się estetyka obiektu. Prace były 

nadzorowane przez specjalistę z zakresu zabytków, z uwagi na to, że obiekt jest wpisany do 

rejestru zabytków. Zadanie zostało wykonane za kwotę 445 160,51 zł. 



76 

 

 

 

  Prace dotyczyły budynku administracyjnego DPS „Borówek” – obiekt zabytkowy, dworek 

dwukondygnacyjny z pomieszczeniami biurowymi i pomieszczeniami do prowadzenia 

różnorodnej terapii zajęciowej: 542 m² / 539,8 m² / 3.946 m³ - w roku 2019 wykonano  

w obiekcie następujące zadania inwestycyjne.  

W ramach realizacji programu „poprawa jakości powietrza” wykonano: 

a) docieplanie stropu; 

b) wymiana stolarki okiennej; 

c) wymiana grzejników centralnego ogrzewania. 

Zadanie realizowane było przez Wydział Inwestycji Starostwa Powiatowego w Łowiczu.  

2. Poprawa warunków lokalowych i użytkowych DPS „Borówek” 

  W ramach realizacji zadania wykonanie robót budowlanych obejmujących swym zakresem 

przebudowę pomieszczeń na parterze budynku DPS na podstawie wielobranżowego projektu 

budowlanego stanowiącego załącznik do Decyzji Nr 601/2019 z dnia 08.10.2019 r., wydanej 

przez Starostę Łowickiego zrealizowano zadania inwestycyjne: 

a) przebudowa pomieszczeń sanitarnych; 

b) budowa łazienki połączonej z pokojem gościnnym. 

Zadanie zostało zrealizowane przez DPS „Borówek” w okresie 25.11.2019 r. do 31.12.2019 r. 

W wyniku wykonania zadania poprawiła się funkcjonalność obiektu – pomieszczenia sanitarne 

zostały w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, zainstalowano automatyczne 

włączniki oświetlenia oraz nową wentylację. Pomieszczenia oraz korytarz zostały pomalowane. 

  Przeprowadzone inwestycje nie objęły osuszenia ścian oraz wykonania izolacji pionowej 

fundamentów. 

Czterokondygnacyjny, mieszkalny w części parterowej oraz I i II piętra, w piwnicy są 

pomieszczenia gospodarczo-magazynowe i kotłownia: 534 m² / 1.670 m² / 8.974 m³. W roku 

2019 przeprowadzono zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie dawnej palarni na 

pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonane zadanie 

znacznie poprawiło funkcjonalność budynku. Zadanie zostało zrealizowane w okresie 

25.11.2019 r. do 31.12.2019 r.  

  W przyszłości należałoby poprawić funkcjonowanie instalacji CO, zwłaszcza w zakresie 

niezależnego jej rozprowadzenia do poszczególnych pomieszczeń kąpielowych; 

Dwukondygnacyjny, kuchnia, stołówka, magazyn: 312,5 m² / 485,35 m² / 2.047 m³ - w roku 

2019 do 15.02.2020 r. zostało przeprowadzone zadanie inwestycyjne polegające na budowie 

palarni wydzielonej z holu. Palarnia została wykonana jako pomieszczenie przeszklone  

z intensywną wymianą powietrza z materiałów posiadających właściwe certyfikaty 

ogniotrwałości.  

  Zadania inwestycyjne w budynkach osiągnęły wartość 257.670,00 zł. Na realizację zadań 

związanych z budową pomieszczeń sanitarnych uzyskano dotację celową z budżetu państwa – 

Wojewody Łódzkiego w wysokości 121 120,00 zł.  
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Realizacja budżetu za 2019 r. 

 Plan wydatków DPS w 2019 r. został zawarty w kwocie 6.081.767 zł. Źródła finansowania 

zaplanowanych wydatków to: 

a) dotacja wojewódzka w wysokości 1.941.172,00 zł, dofinansowująca na początku roku  

57 mieszkańców, a na koniec roku 46 mieszkańców, umieszczonych w DPS na tzw. „starych 

zasadach”, którym decyzje kierujące do DPS wydano przed 1 stycznia 2004 r.; 

b) środki finansowe Powiatu Łowickiego w wysokości 4.140.595,00 zł. 

 Plan dochodów DPS „Borówek” w 2019 r. został ustalony na kwotę 3.361.006 zł i został 

wykonany w wysokości 3.664.889,32 zł, co stanowi 109.04 % zaplanowanego wykonania. Jest 

to efekt pełnego wykorzystania miejsc zakwaterowania. Głównym źródłem dochodu były 

opłaty za pobyt osób w placówce – 3.657.612,73 zł. W kwocie tej zostały uwzględnione zwroty 

pieniężne, przysługujące mieszkańcom za ich nieobecne dni w DPS – 19.653,71 zł. Ponadto na 

ogólną kwotę dochodu złożyła się między innymi opłata za dzierżawę gruntu rolnego – 

6.006,00 zł, a także środki finansowe uzyskane ze sprzedaży złomu – 324,00 zł. 

Wydatki wykonane w ramach dotacji wojewódzkiej – 1.941.172,00 zł. 

Wydatki realizowane w ramach środków finansowych pochodzących z dotacji zamknęły się 

kwotą 1.938.135,00 zł. 

Działalność Terapeutyczno – Opiekuńcza 

 W Domu Pomocy Społecznej” Borówek” im. Krystyny Bochenek na dzień 31.12.2019 

roku zakwaterowanych było 127 mieszkańców, u których zdiagnozowano: 

 

Rodzaj zaburzeń Liczba mieszkańców 

choroba psychiczna 84 

upośledzenie umysłowe 41 

zaburzenia emocjonalne 2 

 

Osoby przebywające w Domu wymagały całodobowej opieki i wsparcia osób drugich  

w określonym stopniu intensywności, który w roku minionym przedstawiał się 

następująco: 

Stopień samodzielności Liczba mieszkańców 

minimalny 39 

umiarkowany 51 

znaczny 32 

intensywny 5 

 

Świadczeniem usług zajmowało się 54 pracowników Działu Terapeutyczno-

Opiekuńczego, zatrudnionych na niżej wymienionych stanowiskach: 

Stanowisko Liczba pracowników Liczba kobiet Liczba 

mężczyzn 

kierownik działu 1 1 - 
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pielęgniarka 3 3 - 

ratownik medyczny 3 3 - 

opiekunki (-owie) 32 25 7 

pokojowe (-i) 15 15 - 

Razem 54 47 7 

 

 Personel w swych działaniach pomagał podopiecznym w gospodarowaniu posiadanymi 

przez nich środkami finansowymi. Dokonywał zakupów na prośbę samych zainteresowanych, 

zgodnie z upoważnieniami opiekunów prawnych bądź pełniąc funkcję kuratora ustanowionego 

przez sąd rodzinny: 

Sposób gospodarowania środkami finansowymi Liczba mieszkańców 

samodzielnie  44 

opiekun prawny 36 

kurator 42 

 

 Mieszkańcy mieli zapewnione cztery posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, 

kolację. Przy przygotowywaniu posiłków uwzględniano zalecenia dietetyczne, a osoby ze 

wskazaniami lekarskimi otrzymywały piąty posiłek jakim było drugie śniadanie. Posiłki 

mieszkańcy spożywali w stołówce Domu - w dwóch turach, zaś 26 osobowa grupa w swoich 

pokojach lub małych grupach w aneksach. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje 

dostępne były dla mieszkańców przez całą dobę. Artykuły spożywcze stanowiące tzw. rezerwę 

całodobową pobrane były w roku 2019 za łączną kwotę 2.140,82 zł. 

 Odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do pory roku i indywidualnych 

potrzeb, mieszkańcy mieli zapewnione w ilościach określonych przepisami, w wielu 

przypadkach była ona znacznie przekroczona. Mieszkańcy dokonywali zakupów sami bądź  

z pomocą opiekunów, za posiadane przez siebie środki finansowe. Dla jednego mieszkańca 

zakupiona została odzież ze środków Domu za łączną kwotę 373,00 zł. 

W ramach poprawy warunków bytowych i warunków pracy w roku 2019: 

1. we własnym zakresie naprawiono i odnowiono uszkodzony sprzęt poprzez wymianę jego 

uszkodzonych elementów oraz malując bądź lakierując (wersalki, tapczany, krzesła, stoły, 

szafki, szafy); 

2. dokonano wymiany wyeksploatowanego, zniszczonego sprzętu i innych elementów 

stanowiących wyposażenie. 

 

Podstawową opiekę medyczną nad mieszkańcami Domu w 2019 roku sprawowali lekarze 

NZOZ Famili Med. w Bielawach  oraz lekarz psychiatra z NZOZ Vita Med w Łowiczu, 

którzy w czasie 50 wizyt w DPS przeprowadzili 545 konsultacji, w tym: 

Specjalista Ilość wizyt w DPS Ilość konsultacji 

lekarz rodzinny 16 49 

lekarz psychiatra 34 496 
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Mieszkańcy DPS konsultowani byli przez lekarzy podstawowej opieki w siedzibie NZOZ: 

Specjalista Ilość wizyt w NZOZ Ilość konsultacji 

lekarz rodzinny 72 149 

 

Mieszkańcy DPS skorzystali z konsultacji lekarzy specjalistów, których rodzaj i ilość 

przedstawiona została w poniższej tabeli: 

Rodzaj specjalisty i ilość porad  
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35 9 19 14 4 2 14 22 26 22 6 4 3 5 3 

 

Położenie szpitali i ilość przypadków hospitalizacji mieszkańców Domu obrazuje tabela : 

Położenie szpitala i ilość hospitalizacji 
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40 1 36 1 2 5 5 3 1 1 1 

 

 Zapewniając mieszkańcom możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych oraz 

zaspakajanie pozostałych potrzeb w 2019 r. samochód przystosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych o numerze rejestracyjnym ELC 34944 przejechał 19275 km przewożąc 

średnio w miesiącu 53 osoby. 

 

W 2019 roku zrealizowano potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia zlecenia na 

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla mieszkańców: 

Rodzaj środka pomocniczego Liczba mieszkańców 

pieluchomajtki, majtki chłonne 37 

wymiana leja w protezie podudzia 1 

wózek inwalidzki stabilizujący plecy i głowę 1 

materac p/odleżynowy 1 

 

Praca socjalna 

 Pracownicy socjalni swoimi codziennymi działaniami obejmowali Mieszkańców Domu 

Pomocy Społecznej – zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami – poczynając od formalności 
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związanych z przyjęciem nowych osób do DPS, poprzez pomoc w adaptacji i załatwianiu spraw 

urzędowych dotyczących Mieszkańców, rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, 

prowadzeniu korespondencji, utrzymaniu kontaktów z rodziną, integrację ze środowiskiem, do 

czynności dotyczących skreślenia z listy Mieszkańców DPS. 

 Na dzień 31.12.2019 r. w Domu Pomocy Społecznej „Borówek” przebywało 127 

Mieszkańców, 42 kobiet i 85 mężczyzn. W 2019 r. 11 osób zostało przyjętych do placówki  

z czego 9 osób na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego. I tak: 35 podopiecznych jest 

całkowicie ubezwłasnowolnionych i ma ustanowionych przedstawicieli ustawowych, 5 osób 

jest ubezwłasnowolnionych częściowo i ma ustanowionych kuratorów. Wobec  

14 Mieszkańców to pracownicy Domu Pomocy Społecznej pełnią funkcję opiekunów 

prawnych, nie otrzymując w zamian wynagrodzenia. Nowe regulacje prawne w zakresie RODO 

wymuszają obecność opiekuna prawnego w placówkach służby zdrowia w czasie pobytu 

podopiecznego. W placówce całodobowej opieki przebywa 43 osób, wobec których Sąd 

Rejonowy w Łowiczu (na wniosek DPS „Borówek”) ustanowił kuratora do prowadzenia 

wszystkich spraw finansowych związanych z opłacaniem pobytu mieszkańca DPS, 

dokonywaniem bieżących zakupów, pomocy w prowadzeniu spraw związanych  

z czynnościami bieżącymi życia codziennego. Funkcję tą najczęściej pełnią pracownicy Działu 

Terapeutyczno-Opiekuńczego.  

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku:  

a) 14 osób zmarło – 11 przyjętych według tzw. Starych Zasad i 3 przyjętych według  

tzw. Nowych Zasad; 1 osoba została przeniesiona do innej placówki; 

b) w stosunku do 1 osoby została wydana decyzja rekwalifikacyjna i obecnie oczekuje Ona na 

przeniesienie do innej placówki; 

c) dla 2 osób skompletowano dokumenty niezbędne do wydania Orzeczenia o Stopniu 

Niepełnosprawności i złożono je w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

w Łowiczu; 

d) dla 2 osób skompletowano dokumenty niezbędne do wydania Orzeczenia Lekarza 

Orzecznika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych celem ustalenia prawa do otrzymania 

świadczenia rentowego; 

e) dla 1 osoby skompletowano dokumenty w celu ustalenia  prawa do renty rodzinnej; 

f) dla 124 osób skompletowano i złożono dokumenty celem przyznania świadczenia 

uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w Zakładzie Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

g) dla 52 osób skompletowano dokumenty celem wydania stosownego Orzeczenia Lekarza 

Orzecznika uprawniające do przyznania Świadczenia uzupełniającego  

dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji; 

g) dla 7 osób wyrobiono dowody osobiste na skutek utraty terminu ważności; 

i) wobec 1 osoby DPS „Borówek” wystąpił do Sądu Rejonowego w Łowiczu  

z wnioskiem o przeprowadzenie badania psychiatrycznego, oraz o przyjęcie do szpitala 

psychiatrycznego bez zgody uczestnika; 

j) dwukrotnie do Prokuratury Rejonowej złożono wniosek o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa przez Mieszkańca placówki; 
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k) na 68 posiedzeniach Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego ustalono  

lub zweryfikowano stopień samodzielności bądź opieki, cele wsparcia i sposoby  

ich realizacji dla 126 Mieszkańców. 

 Pracownicy socjalni czynnie uczestniczyli w pracach Komisji Kasacyjnej, Komisji 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Byli przewodniczącymi w Zespołach 

spisowych podczas przeprowadzanej w 2019 roku inwentaryzacji składników majątku. 

Przeprowadzali - na wniosek instytucji - aktualizację wywiadów środowiskowych (227)  

z Mieszkańcami dla ośrodków pomocy społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łowiczu. Opiniowali – na wniosek Sądu - w jaki sposób opiekun prawny 

wywiązuję się ze sprawowanej opieki wobec podopiecznego przebywającego w Domu Pomocy 

Społecznej „Borówek”. 

 W ramach działań na rzecz integracji Mieszkańców ze społecznością lokalną  

we wrześniu zorganizowano wycieczkę do Sanktuarium w Niepokalanowie oraz piknik  

na terenie kompleksu pałacowo – parkowego w Kiernozi dla 26 osób. 

 W październiku 2019 roku miała miejsce kontrola przeprowadzona przez Sędziego Sądu 

Rejonowego w Łowiczu.  

 Dokonano wypłaty depozytu pieniężnego pozostałego po śmierci 4 Mieszkańców na 

koncie depozytowym DPS „Borówek” na rzecz spadkobierców. Wobec 5 depozytów 

pieniężnych pozostających po śmierci Mieszkańców DPS „Borówek” uzyskano Postanowienie 

Sądu Rejonowego w Łowiczu stwierdzające likwidację niepodjętego depozytu, owe depozyty 

przekazano na rzecz Skarbu Państwa.  

 

4. Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

 

Informacja z działalności ZOZ w Łowiczu 

1. ZOZ w Łowiczu w 2019 roku prowadził w sposób ciągły i na bieżąco przetargi w zakresie 

dostaw, usług i zakupów. 

2. ZOZ w Łowiczu realizował konkursy oraz zawierał umowy na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy 

z dnia 11.04.2011 r. o działalności leczniczej na świadczenie usług medycznych. 

3. ZOZ w Łowiczu świadczył usługi medyczne w zakresie medycyny pracy. 

4. ZOZ w Łowiczu realizował zawarte umowy: 

a) z Ministerstwem Zdrowia na szkolenia specjalizacyjne lekarzy  w trybie rezydentury; 

b) z Urzędem Marszałkowskim o realizację stażu podyplomowego lekarzy; 

c) z Powiatowym Urzędem Pracy na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego 

pracowników i pracodawców. 

5. ZOZ w Łowiczu występował z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy o zawarcie umowy 

o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych. 

6. Od 1 kwietnia 2019 r. ZOZ w Łowiczu rozpoczął realizację świadczeń medycznych z zakresu 

ratownictwa medycznego, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzką Stacją Ratownictwa 

Medycznego, jako Uczestnik umowy konsorcjum z dnia 20.09.2018 r. 
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7. W roku 2019 ZOZ w Łowiczu wykonał większą liczbę porad w Ambulatoryjnej Opiece 

Zdrowotnej o więcej niż 10%, w związku z tym, zgodnie z obowiązującym wzorem określonym 

w rozporządzeniu, NFZ powiększył ryczałt o 1,25% podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 

świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ).  

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 2019 roku 

 Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych z NFZ na 2019 r. 

wykonano w 105,39% w stosunku do planu na 2019 r. Ogółem zaplanowano 30.560.000,00 zł 

przychodów. W Planie finansowym zaplanowano wzrost przychodów z NFZ na kwotę 

820.000,00 zł. Faktycznie wzrost ten wystąpił o 4%. Wyfakturowano łącznie przychodów na 

kwotę 32.208.564,59 zł. 

 Inne przychody medyczne, jak diagnostyka laboratoryjna, obrazowa oraz leczenie 

ambulatoryjne, specjalistyczne i badanie uczniów wykonano w wysokości 2.917.420,32 zł,        

co stanowiło 170,11% planu, w wysokości 1.715.000,00 zł. 

Inne przychody niemedyczne stanowiły kwotę 224.972,29 zł i były niższe od zaplanowanych 

o kwotę 10.027,71 zł, co stanowiło 95,73% planu.  

Zmiana stanu produktów w 2019 roku wystąpiła w kwocie „-” 85.818,16 zł.  

Pozostałe przychody operacyjne wynosiły 206.917,05 zł. 

Pozostałe przychody finansowe wyniosły 5.703,67 zł i były wyższe od zaplanowanych  

o kwotę 703,67 zł.  

Plan kosztów działalności operacyjnej w wysokości 37.100.000,00 zł został wykonany  

w kwocie 38.333.425,87 zł, co stanowi 103,32% planu.  

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 96.118,18 zł i stanowiły 160,20% kosztów ujętych  

w planie na 2019 r., natomiast koszty finansowe wyniosły 94.330,68 zł. 

W wyniku realizacji działalności, na podstawie Planu na 2019 rok, osiągnięto ujemny wynik 

finansowy w wysokości - 3.046.114,97 zł. Wysokość straty netto przekraczała koszty 

amortyzacji o kwotę 2.111.411,29 zł. Amortyzacja wyniosła 934.703,68 zł. 

W 2019 r.  w ZOZ w Łowiczu przeprowadzono 10 kontroli zewnętrznych, w tym: 

1. przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Łowiczu w dniu 15.01.2019 r.  

w przedmiocie postępowania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej; 

2. przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Łodzi w dniu 15.03.2019 r.  

w przedmiocie – kontrola sanitarna z zakresu epidemiologii i higieny komunalnej.  

Nie stwierdzono nieprawidłowości; 

3. przez Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi w dniach 5-6.06.2019 r. 

- kontrola z zakresu epidemiologii i higieny komunalnej. Wydano zalecenia pokontrolne, które 

zostały zrealizowane; 

4. przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi w dniu 19.06.2019 r. 

- przedmiot kontroli: Bank krwi oraz krwiolecznictwo w oddziałach szpitalnych. Podczas 

kontroli nie zauważono odchyleń od aktualnych wymagań w zakresie organizacji i pracy banku 
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krwi. Podczas kontroli w oddziałach szpitalnych nie stwierdzono niezgodności krytycznych  

i dużych. Zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane; 

5. przez Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi w dniach  

22-30.07.2019 r. - kontrola aparatów rtg oraz urządzeń wytwarzających pole 

elektromagnetyczne. Stwierdzono negatywne testy stanowisk przeglądowych, 

6. przez Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi w dniu 23.07.2019 r. - 

kontrola sanitarna kuchenek oddziałowych w ramach bieżącego nadzoru. Nieprawidłowości nie 

stwierdzono; 

7. przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi w dniu 25.10.2019 r. 

- przedmiot kontroli: kontrola Pracowni Serologii. Nie stwierdzono niezgodności krytycznych  

i dużych. Zauważone inne niezgodności usunięto; 

8. przez NFZ Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli V w Łodzi w zakresie: 

diagnostyki obrazowej, wykonywania świadczeń z zakresu chirurgii ogólnej – hospitalizacja, 

wykonywania świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii - w rodzaju ambulatoryjna 

opieka specjalistyczna, kontrola od 15.11.2019 r. do 16.12.2019 r. Wydano zalecenia 

pokontrolne do realizacji w ciągu 3 miesięcy (dot. zwiększenia ilości pielęgniarek realizujących 

świadczenia w zakresie chirurgia ogólna-hospitalizacja), w czasie natychmiastowym  

(dot. aktualizowania danych dotyczących personelu realizującego świadczenia również  

w zakresie wymiaru zatrudnienia), w czasie natychmiastowym (dot. realizowania  

i sprawozdawania świadczeń zgodnie z przepisami prawa i podpisaną umową), w czasie 14 dni 

od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego (dot. Korekty sprawozdań statystycznych 

zakwestionowanych w toku kontroli). Zrealizowano zalecenia pokontrolne wydane w wyniku 

przeprowadzonej kontroli:  

a) zaktualizowano dane dotyczące personelu realizującego świadczenia również w zakresie 

wymiaru zatrudnienia, 

b) usunięto uchybienia dot. realizowania i sprawozdawania świadczeń zgodnie z przepisami 

prawa i podpisaną umową, 

c) dokonano korekty sprawozdań statystycznych zakwestionowanych w toku kontroli, 

d) zrealizowano zalecenia dot. zwiększenia ilości pielęgniarek realizujących świadczenia  

w zakresie chirurgia ogólna-hospitalizacja poprzez pozyskiwanie personelu – rozstrzygnięto 

konkurs na udzielanie świadczeń medycznych przez pielęgniarki i położne w komórkach 

organizacyjnych ZOZ w Łowiczu. W wyniku konkursu przyjęto 19 ofert i podpisano umowy, 

w tym również na udzielanie świadczeń medycznych przez pielęgniarki w oddziale 

chirurgicznym oraz zmniejszono liczbę z 34 do 30; 

9. przez Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi w dniu 26.11.2019 r. - 

przedmiot kontroli: kontrola sanitarna tematyczna Apteki szpitalnej. Nie stwierdzono 

nieprawidłowości; 

10. przez Delegaturę NIK w Łodzi, kontrola od dnia 28.11.2019 r. zakończona w lutym  

2020 r. w zakresie zapewnienia opiekunom pacjentów niesamodzielnych, właściwych 

warunków pobytu w szpitalu. W wyniku kontroli NIK nie wniósł uwag do kontrolowanej 

działalności. Przedstawił następujące wnioski: 
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a) dostosowanie pomieszczeń do wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia  

i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 

b) zapewnienie wymaganej obowiązującymi normami liczby etatów pielęgniarek, 

c) zapewnienie ochrony danych osobowych pacjentów w stosowanych znakach 

identyfikacyjnych, zgodnie z wymogiem art. 36 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej.  

W ZOZ w Łowiczu w 2019 r. przeprowadzono również następujące kontrole wewnętrzne, 

zgodnie z Planem kontroli wewnętrznej na 2019 r. w zakresie: 

1. przestrzegania terminowości przeprowadzania przeglądów aparatury i sprzętu medycznego 

oraz posiadania aktualnych przeglądów w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej – nie stwierdzono 

nieprawidłowości; 

2. analizy skarg pacjentów zgłoszonych w 2017 r. w kontekście przestrzegania Kodeksu Etyki 

Pracownika Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, dodatkowo sprawdzenie ilości  

i przeanalizowanie złożonych skarg w 2018 r. w stosunku do lat ubiegłych (od 2015 r.) - 

stwierdzono częściową realizację zaleceń po kontroli problemowej; 

3. merytorycznego i formalnego sprawdzenia prowadzenia dokumentów kasowych w okresie 

jednego miesiąca przypadającego przed kontrolą – nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Darowizny, dotacje, dofinansowania dla ZOZ w Łowiczu w 2019 roku 

Wykaz sprzętu medycznego i wyposażenia zakupionego przez jednostki zewnętrzne  

w 2019 r. dla ZOZ w Łowiczu: 

L.P.  Nazwa sprzętu lub aparatury 

medycznej 

Ilość Przeznaczenie Wartość Podmiot  

przekazujący 

1 Kardiomonitor 1 O/Chirurgia 16 200,00 WOŚP 

2 Ambulans typu C 1 PRM 559 108,09 Starostwo 

Powiatowe w 

Łowiczu 

4 Kardiotograf  2 O/Położniczo-

Ginekologiczny 

61 020,00 Urząd Miejski 

w Łowiczu 

5 Telemetria  1 O/Położniczo-

Ginekologiczny 

37 368,00 Urząd Miejski 

w Łowiczu 

6 Wózek do Kardiotografu 1 O/Położniczo-

Ginekologiczny 

4 059,00 Urząd Miejski 

w Łowiczu 

7 Urządzenia informatyczne do systemu 

wspomagania dowodzenia PRM 

1 kpl Państwowe 

Ratownictwo 

Medyczne (PRM) 

12 239,73 Urząd 

Wojewódzki 

w Łodzi 

Łączna wartość aparatury i sprzętu 

medycznego  

 689 994,82  
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ZOZ w Łowiczu pozyskał w 2019 r. darowizny produktów leczniczych od producentów leków 

na kwotę 40.951,95 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 lub aparatury 

medycznej Ilość Przeznaczenie Wartość Forma nabycia  

1 Wideogastrskop EG -0530 WR 1 Endoskopia 54 000,00 

zakup ze środków 

własnych 

2 Optyka laparoskopowa 1 Blok operacyjny 6 200,00 

zakup ze środków 

własnych 

3 Rektoskop uniwersalny  1 Endoskopia 6 210,00 

zakup ze środków 

własnych 

4 Magnetronic MF-12 1 Rehabilitacja 5 080,00 

zakup ze środków 

własnych 

5 Destylator elewk.DE-20-Plus 1 Apteka 5 276,70 

zakup ze środków 

własnych 

6 Ciśnieniomierz automatyczny B2 1 Gab.rehabilitacyjny 155,00 

zakup ze środków 

własnych 

7 Cisnieniomierz Comact BPU 22 1 Por. Chirurgiczna 150,00 

zakup ze środków 

własnych 

8 Termometr 1 Rat. Medyczne 669,00 

zakup ze środków 

własnych 

9 Lampa stat. LUMINA V5 1 Gab.rehabilitacyjny 2 650,01 

zakup ze środków 

własnych 

10  Rotor elektryczny 1 Rehabilitacja 2 600,00 

zakup ze środków 

własnych 

11 Laryngoskop pediatryczny Macintoskop 1 Rat. Medyczne 1 099,00 

zakup ze środków 

własnych 

12 Laryngoskop standardowy Mecinotosh 1 Rat. Medyczne 499,00 

zakup ze środków 

własnych 

13 Aparat EKG z wózkiem 1 NPL 3 400,00 

zakup ze środków 

własnych 
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14 Rurka ssąco tłocząca 1 Blok operacyjny 1 233,00 

zakup ze środków 

własnych 

15 Klipsownica NOPA XM 311/03 2 Blok operacyjny 6 112,00 

zakup ze środków 

własnych 

16 Pulsoksymetr Beurer PO 40 1 Izba przyjęć 251,60 

zakup ze środków 

własnych 

17 Pulsoksymetr CMS - 50Q B Kids 1 o/dziecięcy 269,00 

zakup ze środków 

własnych 

18 Pulse Oximeter CMS 50 D  1 o/ dziecięcy 113,38 

zakup ze środków 

własnych 

19 Ciśnieniomierz  2 o/ginek.położniczy 226,00 

zakup ze środków 

własnych 

20 Aparat do masażu 1 Rehabilitacja 2 820,00 

zakup ze środków 

własnych 

  

Łączna wartość aparatury i sprzętu medycznego  

99 013,69 

  

Wykaz sprzętu i wyposażenia pozostałego zakupionego przez Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Łowiczu ze środków własnych: 

L.p. Nazwa grupy Nazwa sprzętu Wartość w zł 

1. 
Meble i 

wyposażenie 
Szafy, biurka, krzesła, fotele, ławki, kanapy, czajniki, zabudowy itp.. 66 845,22 

2. Informatyczne 
Serwery, drukarki, monitory, komputery, niszczarki, UPS-y, 

kalkulatory, urządzenia wielofunkcyjne itp.. 
65 213,98 

3. 
Gospodarczo-

techniczne 
Aparaty telefoniczne, telefony komórkowe, sprzęt AGD 1 687,31 

Łączna wartość 133 746,51 zł 

Wykonane prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii: 

1. w 2019 r. powiększono parking o 20 miejsc parkingowych dla pacjentów i pracowników 

ZOZ w Łowiczu, wykonano remont nawierzchni parkingowej (niwelacja terenu, utwardzenie, 

ułożenie krawężników); 

2. remont hydroforni (wymiana złoża filtrującego, badanie wody, chlorowanie; 

3. remont studni głębinowej (wymiana rury i zaworów); 

4. remont pionu kanalizacyjnego na Oddziale Ginekologii; 
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5. remont zasilania c.o. do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej (wymiana rur, zmiana przebiegu 

instalacji); 

6. remont kotła parowego w kotłowni. Wymieniono przekaźniki w szafie sterowniczej kotła 

c.o., naprawiono stację uzdatniania wody w kotłowni; 

7. wykonano naprawę agregatu wody lodowej dla klimatyzacji bloku operacyjnego i OAiIT 

(wymiana pompy, wymiana glikolu); 

8. naprawiono klimatyzatory w pomieszczeniu odpadów medycznych i w pomieszczeniu post-

mortem; 

9. wykonano czyszczenie i rewizję UDT kotłów parowych kotłowni; 

10. wymieniono tapicerkę na sprzęcie w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej i Oddziale 

Fizjoterapii i Rehabilitacji; 

11. naprawiono drzwi wejściowe do szpitala i do Laboratorium; 

12. naprawiono windę hydrauliczną (wymiana przekaźników i styczników); 

13. wykonano systemem gospodarczym remont III piętra w celu przeniesienia Oddziału 

Pediatrycznego na czas jego przebudowy; 

14. remont klatki schodowej głównej (gipsowanie, malowanie ścian, sufitów oraz malowanie 

poręczy schodów); 

15. remont pomieszczenia lekarza medycyny pracy (gipsowanie, malowanie, wymiana lamp, 

wymiana wykładziny podłogowej); 

16. przeprowadzenie prac naprawczych pokrycia dachowego nad blokiem operacyjnym  

i oddziałem neonatologicznym. 

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. 

 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. 

 Rada Społeczna 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 2019 roku podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwałę Nr I/1/2019 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 

wyznaczenia przedstawiciela Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, który 

wejdzie w skład komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu; 

2. Uchwałę Nr II/2/2019 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie 

zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym ZOZ w Łowiczu; 

3. Uchwałę Nr II/3/2019 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie 

rozszerzenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu; 

4. Uchwałę Nr II/4/2019 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie 

zaopiniowania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok; 
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5. Uchwałę Nr II/5/2019 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie 

zaopiniowania rocznego sprawozdania z Planu finansowego, w tym Planu inwestycyjnego ZOZ 

w Łowiczu na 2018 rok; 

6. Uchwałę Nr II/6/2019 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie 

zaopiniowania Planu finansowego, w tym Planu inwestycyjnego ZOZ w Łowiczu na 2019 rok; 

7. Uchwałę Nr II/7/2019 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie 

opinii dotyczącej zakupu i przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez 

ZOZ w Łowiczu; 

8. Uchwałę Nr III/8/2019 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 24 października 2019 r.  

w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym ZOZ w Łowiczu; 

9. Uchwałę Nr III/9/2019 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 24 października 2019 r.  

w sprawie zaopiniowania przekształcenia Oddziału położniczo-ginekologicznego i Oddziału 

neonatologicznego w Oddział ginekologiczno – położniczo -  neonatologiczny; 

10. Uchwałę Nr III/10/2019 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 24 października 2019 r. 

w sprawie opinii dotyczącej zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego przez ZOZ  

w Łowiczu; 

11. Uchwałę Nr IV/11/2019 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 29 listopada 2019 r.  

w sprawie rozszerzenia działalności ZOZ w Łowiczu; 

12. Uchwałę Nr IV/12/2019 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 29 listopada 2019 r.  

w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym ZOZ w Łowiczu; 

13. Uchwałę Nr IV/13/2019 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 29 listopada 2019 r.  

w sprawie opinii dotyczącej zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego przez ZOZ  

w Łowiczu. 

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. 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, MRPiPS, PRRP, ZUS, 

KRUS, PFRON oraz innymi podmiotami zajmującymi się problematyką promocji zatrudnienia 

i aktywizacją lokalnego rynku pracy oraz rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych. 

 Na koniec grudnia 2019 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Łowiczu wynosiła 1534. W porównaniu do końca roku 2018 nastąpił spadek 

o 284 osoby.  

 Stopa bezrobocia w Powiecie Łowickim na koniec 2019 r. wynosiła 4,6% (przy 5,4%                

w Województwie Łódzkim oraz 5,2% w kraju). 

 Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Urzędzie zarejestrowane były 204 osoby bezrobotne              

z prawem do zasiłku. W porównaniu do 31 grudnia 2018 r. nastąpił spadek o 47 osób 
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 w grupie pobierających zasiłek. Udział osób bezrobotnych z prawem do zasiłku stanowi 

13,30%  w ogólnej liczbie bezrobotnych. 

 Na koniec 2019 roku w PUP w Łowiczu zarejestrowanych było 736 kobiet. Liczba 

ta w stosunku do roku 2018 zmniejszyła się o 128 osób. Tylko 117 kobiet posiadało prawo do 

zasiłku. Udział bezrobotnych kobiet z prawem do zasiłku wynosił 15,90% w ogólnej liczbie 

bezrobotnych kobiet. Na koniec 2019 r. w urzędzie zarejestrowane były 103 osoby  

niepełnosprawne, w tym 33 kobiety. 

     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 2019 r. stanowili 55,15%. W porównaniu do końca 2018 roku udział 

osób zamieszkujących tereny wiejskie wśród osób bezrobotnych zwiększył się o 0,53%. 

     Bezrobocie w Powiecie Łowickim na koniec roku 2019 zmalało  o 284 osoby  w stosunku     

do grudnia 2018 r. Zmalała też stopa bezrobocia: na poziomie powiatu o 0,9%, w województwie 

o 0,7 %, natomiast  w kraju o 0,6%. 

     Największy napływ osób bezrobotnych w 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy               

w Łowiczu odnotowano w miesiącach: grudzień, styczeń, luty i sierpień. Najwyższy odpływ 

osób bezrobotnych  odnotowano w miesiącach: marzec, kwiecień i październik. 

  Rozpatrując bezrobotnych według kryterium wieku zauważono, że największą grupę 

stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (25,0% wszystkich bezrobotnych) oraz  w wieku 35-44 

lata (21,9% ogółu bezrobotnych). Wśród bezrobotnych dominowały osoby młode w wieku od 

18 lat  do 34 roku życia i stanowiły one 37,0% ogółu bezrobotnych.  

    Analiza struktury osób bezrobotnych według wieku w porównaniu do 2018 roku 

wskazywała, że największy procentowy wzrost w strukturze bezrobotnych nastąpił w grupie 

wiekowej 35-44 lata – wzrost z o 1,1%. Natomiast zmniejszył się udział osób bezrobotnych      

w grupie wiekowej 25-34 lata – spadek  o 1,7%.  

     W Powiecie Łowickim w strukturze bezrobotnych dominowały osoby z wykształceniem  

zasadniczym zawodowym i stanowiły 29,1% ogółu zarejestrowanych. Osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym i poniżej stanowiły 24,7% wszystkich osób w ewidencji. Bezrobotni   

z wykształceniem zasadniczym zawodowym i niższym to 825 osób, co stanowiło 53,8% 

wszystkich zarejestrowanych. W 2019 r. odnotowano w porównaniu do 2018 r. procentowy 

wzrost udziału bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym   

(o 1,1%) oraz wyższym (o 0,7%). Zmniejszył się procentowy udział osób bezrobotnych  

z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (o 1,0%) oraz zasadniczym zawodowym i  średnim 

ogólnokształcącym  ( po 0,4%). 

  Dominującą kategorią osób bezrobotnych według stażu pracy w Powiecie Łowickim na 

koniec 2019 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 ( 831 osób) – 54,2%. Na koniec grudnia 

2019 roku odnotowano największy procentowy wzrost w porównaniu do 2018 roku  w grupie 

bezrobotnych  ze stażem pracy od 10 do 20 lat - o 1,5%, a największy spadek w grupie od 5 do 

10 lat stażu pracy – o 0,9%. 



90 

 

 

 

 Analizując okres pozostawania bez pracy osób bezrobotnych zauważono, że najwięcej 

spośród nich – 27,69% pozostaje w ewidencji powyżej 24 miesięcy. Druga najliczniejsza grupa 

to pozostający bez pracy od 1 do 3 miesięcy – 17,1%, a pozostający bez pracy od 6 do 12 

miesięcy to 16,3% ogółu zarejestrowanych. Powyżej czterdziestu procent osób bezrobotnych 

(43,2%) pozostaje bez pracy powyżej 12 miesięcy. Na koniec grudnia 2019 r. w porównaniu  

do grudnia  2018 r. nastąpił procentowy wzrost udziału osób bezrobotnych pozostających bez 

zatrudnienia od 12 do 24 miesięcy – o 3,5% w strukturze bezrobotnych oraz wzrost o 1,3%  

w grupie osób pozostających bez pracy od 1 do 3 miesięcy. W 2019 r. o 2,3%  spadł udział 

osób bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy, o 1,5% osób bez pracy do  

1 miesiąca oraz  osób pozostających bez pracy od 6 do 12 miesięcy – o 0,8% w porównaniu do 

2018 r.  

 W porównaniu  do końca 2018 r. na dzień 31 grudnia 2019 r. nastąpił wzrost procentowy  

o 0,6% osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi, a także wzrost o 0,5% wśród bezrobotnych 

kobiet. W pozostałych kategoriach osób zanotowano spadki procentowe w porównaniu do 

końca 2018 roku. Największy spadek o 1,4% zauważono wśród osób bezrobotnych bez 

wykształcenia średniego oraz spadek o 1,2% wśród osób bez kwalifikacji zawodowych. Należy 

podkreślić, iż osoby bezrobotne bez wykształcenia średniego stanowiły ponad połowę – 53,8% 

wszystkich zarejestrowanych, a osoby nie posiadające żadnych kwalifikacji zawodowych to 

ponad jedna trzecia osób bezrobotnych – 34,0%. Ponadto długotrwale bezrobotni stanowili 

53,6% ogółu zarejestrowanych, a mieszkańcy wsi -55,2%. W strukturze osób bezrobotnych 

prawie co trzecia osoba była w wieku powyżej 50 roku życia – 31,9% zarejestrowanych.  

       Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu w 2019 r. dysponował 1622 ofertami pracy (w tym: 

509 to subsydiowane oferty pracy, a 1113 to oferty pracy niesubsydiowanej). Pośrednicy pracy 

w ramach realizacji ofert pracy, w szczególności w zakresie doboru odpowiednich kandydatów 

wydali 992 skierowania do pracy, w tym 321 na oferty pracy niesubsydiowanej, a 671 na oferty 

pracy subsydiowanej. Ponadto w zakresie nawiązywania i utrzymywania współpracy  

z pracodawcami zrealizowano 31 giełd pracy. Poprzez organizację giełd pracy dla 

zainteresowanych pracodawców realizowano też aktywizację osób długotrwale bezrobotnych. 

Na giełdy wezwano ogółem  974 osoby. Na spotkaniach obecnych było 591 osób. Zatrudnienie 

z tej grupy podjęło około 35 % osób obecnych na giełdach.  

 W PUP w Łowiczu liczba wolnych miejsc pracy  w 2019 roku zmalała w porównaniu do  

2018 roku o 531 ofert. Na jedno wolne miejsce pracy w 2019 r. w tutejszym Urzędzie 

przypadało 12 osób bezrobotnych.   

W 2019 r. najwięcej ofert pracy zgłoszono w następujących zawodach: 

 

Lp. 

 

Nazwa  zawodu 

 

Kod zawodu 

Oferty pracy 

zgłoszone         

w  2019 roku 

1 pakowacz ręczny 932101 199 

2 szwaczka maszynowa 815301 104 

3 pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 932911 91 

4 pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food 941101 61 

5 technik prac biurowych 411004 60 

6 sprzedawca 522301 60 
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7 pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle 932990 60 

8 magazynier 432103 60 

9 robotnik gospodarczy 515303 54 

10 sprzedawca w branży spożywczej 522305 47 

11 operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej 313904 29 

12 pomocniczy robotnik budowlany 931301 27 

13 robotnik magazynowy 933304 26 

14 dziewiarz 731802 25 

15 pomoc kuchenna 941201 23 

16 doradca klienta 524902 22 

17 pozostali monterzy gdzie indziej nie sklasyfikowani 821990 21 

18 pomocniczy robotnik torowy 931207 20 

19 operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003 20 

20 
pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej nie 

sklasyfikowane 
962990 

17 

 

  Najczęściej zgłaszane oferty w 2019 r. to były oferty nie wymagające wysokich 

kwalifikacji zawodowych. W strukturze osób bezrobotnych w 2019r. najwięcej 

zarejestrowanych  odnotowano w kategorii „bez zawodu”, tj. 17,8% ogółu bezrobotnych.  

Liczną grupę stanowiły osoby w zawodzie „sprzedawcy”,  osoby posiadające zawód „technik 

ekonomista”, magazynier, pomocniczy robotnik budowlany. 

 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 dysponował ofertą odpowiedniej pracy, mógł 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 2019 r. w PUP 

w Łowiczu  zwiększono szansę na znalezienie pracy 44 osobom bezrobotnym poprzez  

skierowanie ich na szkolenia zawodowe indywidualne.  Spośród 44 osób, które  zakończyły 

szkolenie w 2019 r., 41 osób podjęło  zatrudnienie. Jedna osoba  otrzymała dofinasowanie 

studiów podyplomowych.  

  Zadania z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej były realizowane w PUP  

w Łowiczu przez dwóch doradców zawodowych. 

     Odbiorcami usług świadczonych przez doradców zawodowych były: 

a) osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy; 

b) osoby poszukujące pracy; 

c) pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem  pracowników o określonych predyspozycjach 

psychofizycznych, czy oczekujący pomocy w selekcji zawodowej kandydatów do pracy; 

d) młodzież ucząca się. 
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 Udzielono 641 porad indywidualnych (w tym 327 – dla kobiet). Porady udzielane przez 

doradców zawodowych dotyczyły następujących tematów: 

a) pomocy w osiągnięciu odpowiedniego poziomu dostosowania zawodowego z punktu 

widzenia społeczno-ekonomicznego; 

b) zachęcenia klienta do podejmowania własnych decyzji dot. celów zawodowych                   

i podejmowania kroków niezbędnych do ich realizacji; 

c) pomocy klientom w uzyskiwaniu odpowiedniego wglądu we własne zainteresowania          

i możliwości; 

d) wyboru kierunku lub rodzaju szkolenia; 

e) metod poszukiwania pracy; 

f) zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych; 

g) rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą; 

h) rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej; 

i) 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 dla 51 grup (wzięło      

w nich udział 565 osób, w tym 317 kobiet): 

a)  „Poznaj swoje zainteresowania zawodowe- KZZ”;                           

b) „Powrót na rynek pracy”; 

c) „Własna firma- szansa na sukces”; 

d) „Osoby niepełnosprawne na lokalnym rynku pracy”; 

e) „Czas na zmiany”; 

f) „Asertywność – sztuka wyrażania siebie”. 

g) „Stres nie musi być twoim wrogiem”. 

 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. 

 Doradcy zawodowi w PUP w Łowiczu stosowali przy udzielaniu porady indywidualnej 

Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych oraz Kwestionariusz Uzdolnień 

Przedsiębiorczych. Z informacji indywidualnej skorzystało 158 osób ( w tym 67 kobiet). Zakres 

tematyczny indywidualnej informacji zawodowej dotyczył m.in.: 

a) warunków korzystania z  aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu; 

b) możliwości szkolenia, kierunków i zasad udziału w szkoleniach; 

c) pomocy w redagowaniu dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się  o pracę: CV, list 

motywacyjny, podanie o pracę, kwestionariusz osobowy; 

d) możliwości podwyższania kwalifikacji zawodowych; 

e) ofert szkoleniowych; 

f) charakterystyki lokalnego rynku pracy i europejskiego rynku pracy; 

g) zakładania własnej firmy; 
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h) informacji z zakresu prawa pracy; 

i) projektów EFS realizowanych przez urząd pracy; 

j) projektów EFS realizowanych przez inne instytucje; 

k) wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy; 

l) przygotowania do rozmowy z pracodawcą; 

m) agencji pośrednictwa pracy w kraju i za granicą. 

    W ramach grupowej informacji zawodowej przeprowadzono spotkania z 461 osobami  

bezrobotnymi i poszukującymi pracy (w tym 233 kobiet), łącznie 45 grup o następującej 

tematyce: 

a)  „Usługi i instrumenty rynku pracy”; 

b)  „Rozmowa kwalifikacyjna- twoja przepustka do kariery”; 

c) „ Metody poszukiwania pracy”; 

d) „Dokumenty aplikacyjne- pierwszy etap rekrutacji”; 

e) „Nabór do służby w Policji”; 

f) „ Praca w krajach Unii Europejskiej i w Polsce”; 

g) „ Praca jako opiekunka osób starszych w Niemczech”. 

  Grupowa informacja zawodowa- Młodzież ucząca się. Zorganizowano spotkania dla 42 

grup o następującej tematyce: 

a) „Usługi i instrumenty rynku pracy”; 

b) „Poznaj swoje zainteresowania zawodowe- KZZ”; 

c) „Planowanie kariery zawodowej”; 

d) „ Jak założyć własną firmę?”; 

e) „ Zostań Policjantem”; 

f) „ Przygotowanie do poszukiwania pracy za granicą- EURES”. 

 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: 

a) Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej; 

b) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łowiczu; 

c) Centrami Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Skierniewicach i w Łodzi; 

d) Ochotniczym Hufcem Pracy; 

e) Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Łowiczu; 

f) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łowiczu; 

g) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu; 

h) Instytucjami Szkoleniowymi; 

i) Szkolnymi Ośrodkami Karier; 

j) Szkołami Ponadgimnazjalnymi Powiatu Łowickiego; 

k) Uczelniami wyższymi i policealnymi; 

l) Biblioteką Pedagogiczną w Łowiczu. 
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     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  2019 r. w PUP złożono 1620 wniosków o wydanie 

zezwolenia na pracę dla cudzoziemców i tak:  3 wnioski dotyczyły obywateli Białorusi,  

2- Rosji, a pozostałe, czyli 1615 wniosków obywateli Ukrainy. Najczęściej wnioski 

o wydanie zezwolenia na pracę dotyczyły pracy w rolnictwie.  

 W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. w PUP zarejestrowano 2382 szt. oświadczeń             

o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. W porównaniu do 2018 r. liczba 

wydanych oświadczeń zmniejszyła się o 197 sztuk. Zgłaszano głównie oświadczenia dotyczące 

obywateli: Ukraina – 2289, Białoruś - 43, Mołdawia - 19, Rosja – 1, Gruzja –30. Najwięcej 

zgłoszeń dotyczyło pracy w branży spożywczej, w ty m.in. :   Firma Bracia Urbanek – 521 oraz   

Firma Partners – 844. Z  firm związanych  z pracami na kolei zarejestrowano  226 oświadczeń 

o zamiarze  powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, a firmy budowlane – 112 

oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom.  

  W 2019 roku wydano 560 informacji Starosty dla 82 podmiotów gospodarczych  

w branżach:  

a) przemysł przetwórczy przy produkcji i w magazynach; 

b) lakiernicy samochodowi - 40 stanowisk; 

c) robotnicy torowi; 

d) szwaczki; 

e) operatorzy maszyn dziewiarskich; 

f) sprzedawcy. 

 W 2019 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 2019 roku zrefundowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych koszty wyposażenia  jednego stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej            

i  zawarto jedną umowę, a wartość zrefundowanego stanowiska wyniosła 60.000,00 złotych.  

Ponadto jedna osoba niepełnosprawna otrzymała  jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej w wysokości 20.000,00 złotych. 

  W 2019 r. zrefundowano koszty wynagrodzenia dwóch repatriantów w kwocie  

28.600,00 zł oraz wyposażenie stanowiska pracy dla jednego z nich w wysokości 33.164,88 zł. 

Łącznie refundacja kosztów zatrudnienia repatriantów w 2019 r. wyniosła 61.764,88 zł. 

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 
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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 2019 r. wyniósł 180.000,00 zł, (w tym 

30.000,00 zł ze środków Rezerwy Funduszu Pracy). Wydatkowano  - 173.111,80 zł. W 2019 

roku zawarto 11 umów, m.in. w zakresie wsparcia zawodowego kształcenia ustawicznego  

w sektorach: głównie zawody deficytowe, osoby po 45 roku życia, nowe technologie. 

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 

ogółem 

( km)/  

pow. m2 

 

 

                                         Długości i powierzchnia wg rodzajów 

nawierzchni  

Z powierz. 

poboczy 

utwardzonych, 

zatok 

autobusowych 

(m2) 

Z powierz. 

chodnik.      

i ścieżek 

rowerowych 

(m2) 

Liczba i dł. 

obiektów 

mostowych 

w osi drogi 

(zamiejskie) 

                                        twarda gruntowa 

ulepszona Nieulepszona  ogółem       w tym  

bitumiczna beton bruk tłuczeń  Naturalna z gruntu 

rodzimego częściowo 

wzmocniona  

Z 191,945/ 

1.014,980 

191,945/ 

1.014,980 

- - - - - 995 50.618 21/408,77 

L 358,161/ 

1.501,907 

327,743/ 

1.396,985 

 1,740/ 

0,441 

8,316/ 

33,211 

20,362/ 

71,270 

20,362 2.212 24.102 30/336,54 

Razem 550,106/ 

2.516,887 

519,688/ 

2.411,965 

- 1,740/ 

0,441 

8,316/ 

33,211 

20,362/ 

71,270 

20,362 3.207 74.720 51/745,31 

Wykaz dróg powiatowych z podziałem na gminy i klasy 

Lp. Gmina Ogółem 

ilość dróg 

Klasa drogi/ 

ilość dróg 

Długość w km W ramach 

inwestycji  

w 2019 r. 

wykonano  [km] 

Ogółem Bitumiczne Grunt. Bruk. 

Tłuczeń 

1. Bielawy 84,314 Z / 7 42,388 42,388 - 0,00 km  

L / 9 41,926 26,293 15,633 

2. Chąśno 46,200 Z / 2 9,200 9,200 - 8,425 km – 

nakładka, 
L / 7 37,000 32,101 4,899 
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3. Domaniewice 38,720 Z / 1 12,300 12,300 - 0,00 km -   

L / 5 26,420 26,420 - 

4. Kiernozia 50,370 Z / 3 18,880 18,880 - 2,495 km - 

nakładka, 
L/ 6 31,490 31,490 - 

5. Kocierzew 

Południowy 

65,822 Z / 3 33,385 33,385 - 12,449 km - 

nakładka 
L / 6 32,437 30,504 1,933 

6. Gmina Łowicz 65,876 Z / 4 14,166 14,166 - 3,456 km - 

nakładka 

L / 10 51,710 48,856 2,854 

7. Łyszkowice 54,636 Z / 2 7,006 7,006 - 2,445 km – 

przebudowa, 

0,405 km – 

nakładka, 

L / 9 47,630 44,081 3,549 

8. Nieborów 57,716 Z / 3 13,223 13,223 - 2,950 km – 

nakładka 

 
L / 10 44,493 43,993 0,500 

9. Zduny 86,452 Z / 5 31,443 31,443 - 6,745 km - 

nakładka 
L / 11 55,009 53,959 1,050 

10. M. Łowicz 7,560 Z/3 6,206 6,206 - 3,390 km - 

nakładka 
L/1 1,354 1,354 - 

Ogółem 550,106  550,106 519,688 30,418 40,315 km - 

nakładka 

2,445 km - 

przebudowa 

 

Wykaz dróg powiatowych z podziałem na stan nawierzchni 

Lp. Stan 

nawierzchni 

(kategoria) 

Ilość odc. 

dróg 

2018/2019 

Długość dróg 

w km 

2018/2019 

Uwagi: 

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 

Razem 163/165 550,106 - 
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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 

Ogółem 53 765,71 6.249,30 

Bieżące utrzymanie dróg 

Nazwa czynności Rok 2019 

Naprawa  Zużycie materiałów 

Naprawa dróg    masą na 

gorąco 

780 m2 - 86,1 t zbrylonej masy asfaltowej   

- 15 t destruktu 

Naprawa masą na zimno 258 m2 12,65 t masy 

Montaż oznakowania Zamontowano:  

- 162 nowych znaków. 

- 8 luster, Wykonano 260 szt. napraw 

znaków  uszkodzonych 

626,5 mb rury ocynkowanej, 162 tarcz 

znaków, 8 luster. 

Naprawa emulsją 

asfaltową 

14.000 m2 dziur w drogach 43,06 ton emulsji asfaltowej  

280 ton  grysu. 

Inne ważniejsze prace  

Nazwa czynności Rok 2019 

Pielęgnacja drzew-Podcinanie ok. 711 szt. 

Wycinka zakrzaczenia na rowach 8.000 m2 

Uprzątanie pasa drogowego (rębak) 12.000 m2 

Naprawa chodnika  55 m2 

Likwidacja wyrw w poboczu  9,5 km 

Wykaszanie poboczy przy mostach, barierkach, przejazdy kolejowe, 

przepusty, przy znakach itp. 

69.000 m2 

Koszenie poboczy kosiarkami bijakowymi ok. 1.430 km 

Naprawa poboczy i dróg grunt.   9.500 m2 użyto 76 t -  destrukt, 1255t 

wysiewka torowa 
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Odmulenie i kopanie rowów przydrożnych  3,5 km 

W 2019 roku PZDiT w Łowiczu w ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych 

wykonało: 

1. czyszczenie płyt mostu – 995 m2; 

2. naprawa i malowanie barier: bariery 41 mb, słupki – 12 szt., naprawa poszycia mostu 3,5 

mb, malowanie  50 mb + czyszczenie. 

W ramach organizacji ruchu w 2019 roku PZDiT w Łowiczu realizowało: 

1. rozpatrzono 130 spraw dot. organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych;                 

2. rozpatrzono i zatwierdzono 236 projektów organizacji ruchu w tym 36 projektów stałej 

organizacji ruchu i 200 projektów czasowej zmiany organizacji ruchu; 

3. rozpatrzono i wydano 21 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. wspólnie z Komisją ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu wyznaczono 2 nowe przejścia  

dla pieszych w obrębie ul. Klickiego i Jana Pawła II w Łowiczu; 

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;  

8. inne sprawy dotyczące inżynierii ruchu na drogach powiatowych i gminnych Powiatu 

Łowickiego (konsultacje, uzgodnienia, decyzje itp.). 

W 2019 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;  
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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 2018-2030;  

23. pomocą przy organizacji imprez kulturalno – promocyjnych Powiatu Łowickiego. 

W zakresie zarządzania pasem drogowym: 

1. wydano 476 decyzji z zakresu zarządzania pasem drogowym dróg powiatowych; 

2. przeprowadzono 12 postępowań z zakresu wykorzystania dróg powiatowych w sposób 

szczególny (pielgrzymki, rajdy rowerowe, imprezy masowe);  

3. uzgodniono w formie postanowień 66 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 24 postępowania z zakresu szkód na drogach powiatowych; 

6. sporządzono i podpisano 22 porozumienia z osobami prywatnymi na usunięcie drzew  

z pasów drogowych; 

7. złożono 18 wniosków do Urzędów Gmin o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew 

z pasów drogowych. 

Zimowe utrzymanie dróg 

 Usuwanie śliskości jezdni w sezonie zimowym 2019/2020 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 zajmowało się          

354,24 km, a SKR Zduny sprawował 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 900 t., która została zużyta na przełomie roku 

2019 i 2020 w ilości około 300 ton.  

PZDiT w Łowiczu w 2019 roku dysponował sprzętem służącym do zimowego utrzymania dróg: 

a) Samochód Star 266+ pług + piaskarka; 

b) Samochód Star 266+ pług+ piaskarka; 

c) Samochód Star 200+ pług + piaskarka; 

d) Samochód Jelcz+ pług + piaskarka; 

e) Samochód Renault + pług + piaskarka; 

f) Ciągnik Casse Maxxum 125 +pług; 

g) Ciągnik Ursus 5314 + pług; 

h) Ciągnik Zetor +pług + kosz Motyl do posypywania chodników; 

i) Koparko-ładowarka JCB; 

j) sprzęt do prac bieżących wykonywanych w okresie zimowym: pilarki spalinowe – 8 szt., 
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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. 

Muzeum w 2019 roku przeprowadziło konserwację następujących eksponatów: 

1. dzięki współpracy z Łódzką Fundacją Badań Naukowych został zakonserwowany polski 

pistolet maszynowy Błyskawica kal. 9 mm, pochodzący z depozytu broni odnalezionego  

w 2018 r. przy ul. Sikorskiego w Łowiczu (przekaz WUOZ w Łodzi); 

2. w ramach kwartalnych przeglądów konserwatorskich przeprowadzonych przez 

dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki, opracowano i zaktualizowano opinie, program 

konserwatorski dzieł malarskich w związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie 

w ramach programów MKiDN. Ponadto dokonano przeglądu eksponatów pod kątem 

przyszłych konserwacji. Monitorowano również stan zachowania obrazów poddanych pracom 

konserwatorskim w 2018 r. - były one ponownie werniksowane; 

3. Muzeum partycypowało w kosztach konserwacji barokowego fotela – depozytu Muzeum 

Narodowego w Warszawie, który od lat znajduje się na stałej ekspozycji sztuki baroku;  

4. ponadto przeprowadzono we własnym zakresie prace polegające na oczyszczeniu, 

zabezpieczeniu, odnowieniu, przygotowaniu do ekspozycji i działań edukacyjnych eksponatów 

i obiektów z inwentarza stałego i pomocniczego. 

W 2019 roku Muzeum w Łowiczu prowadziło ponadto działalność edukacyjną: 

1. oprowadzono 162 grupy wycieczkowe (w tym 9 bezpłatnie: goście specjalni, delegacje itp.), 

w tym: po Muzeum w Łowiczu 89 grup (w tym 8 bezpłatnie), po Skansenie  

w Maurzycach 73 grupy (w tym 1 bezpłatnie). Z myślą o turystach odwiedzających Łowicz  

w dniu Bożego Ciała (20 czerwca 2019 r.) zorganizowano bezpłatne oprowadzania po Muzeum 

w Łowiczu i Skansenie w Maurzycach; 

2. przekazano do szkół informator z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2018/2019. 

Przeprowadzono ogółem 246 lekcji i warsztatów muzealnych dla dzieci i młodzieży szkolnej 
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oraz dla osób obrzędowości bożonarodzeniowej. 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 malowania na ceramice, warsztaty biżuterii haftowanej z okazji ,,Dnia 

kobiet”, warsztaty wielkanocne, warsztaty decoupage, warsztaty patriotyczne z okazji ,,Święta 

Niepodległości”, warsztaty bożonarodzeniowe. Kontynuowano (rozpoczęty w 2018 r.) projekt 

pt. „Przedszkolaki w muzeum”, skierowany do najmłodszych mieszkańców miasta i regionu.  

Ze specjalnie przygotowanej oferty dla tej grupy wiekowej skorzystało ogółem 30 grup. 

Skierowano do szkół specjalne oferty edukacyjne: Łowicz i okolice w Powstaniu Styczniowym 

oraz Kryminalna Historia Łowicza. Ponadto na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łowiczu, 

biorącej udział w projekcie Bohaterom – Kartki dla Powstańca, przygotowano  

i przeprowadzono wykład „Powstanie Warszawskie oczami dzieci”.  

  Ogółem w lekcjach i warsztatach muzealnych wzięło udział 4841 osób (4056 w muzeum  

i 785 w skansenie w Maurzycach) dorosłych z zakresu kultury i sztuki ludowej, historii, 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;  

3. dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu 

EtnoPolska 2019 Muzeum zrealizowało program edukacyjny „Na łowicką nutę – nowe zajęcia 

edukacyjne w Muzeum w Łowiczu”, w ramach którego zakupiono pomoce dydaktyczne 

metody Montessori, opracowano karty pracy i przeprowadzono 10 bezpłatnych lekcji pt. ,,Mali 

muzykanci’’. W zajęciach wzięło udział ogółem 200 dzieci; 

4. w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa przeprowadzono 4 bezpłatne warsztaty 

na temat tkactwa ludowego dla dzieci i młodzieży szkolnej – w warsztatach wzięły udział  

4 grupy (80 osób);  

5. w ramach oferty specjalnej dla szkół zaproponowano grupom zorganizowanym możliwość 

skorzystania z oprowadzania tematycznego po wystawie „Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni. 

Wrzesień 1939 roku w Łowiczu”. Z usługi tej skorzystało 7 grup (140 osób); 

6. w dniu 12 czerwca 2019 Muzeum zorganizowało uroczyste podsumowanie muzealnego roku 

szkolnego z udziałem dyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli.  Podsumowano projekt 

„Przedszkolaki w muzeum” oraz rozstrzygnięto konkurs (ogłoszony we wrześniu 2018 r.) 

„Aktywna szkoła”, mający na celu zachęcenie szkół do współpracy z Muzeum  

i korzystania z muzealnej oferty lekcyjnej. Najbardziej aktywne szkoły zostały nagrodzone 

karnetami na zajęcia w Muzeum;  

7. przeprowadzono praktyki muzealne dla 4 studentów z Uniwersytetu Łódzkiego oraz 

Uniwersytetu Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie. Ponadto Muzeum jest stałym miejscem 

objazdów naukowych i zabytkoznawczych studentów historii sztuki – w 2019 roku gościło 

studentów z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu oraz 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

W Muzeum w Łowiczu odbyły się również następujące uroczystości/wydarzenia: 

1. Muzeum w Łowiczu po raz dwunasty zorganizowało pierwszy etap konkursu "Muzealne 

Spotkania z Fotografią", adresowanego do dzieci i młodzieży. Honorowy patronat nad 
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przedsięwzięciem objął Starosta Łowicki. Współorganizatorami byli: Urząd Miejski  

w Łowiczu, Muzeum Guzików w Łowiczu oraz Łowicki Wehikuł Czasu. Do konkursu 

przystąpiło 24 uczniów zgłaszając ogółem 77 prac. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce  

18 maja podczas Nocy Muzeów; 

2. w dniach 1 - 5 maja 2019 r. odbyła się „Majówka w Skansenie w Maurzycach” 

Zorganizowano dwa dni warsztatowe (1 i 3 maja), podczas których zwiedzający mogli 

skorzystać ze specjalnie przygotowanej oferty zawierającej warsztaty kulinarne (wypiek 

tradycyjnych podpłomyków i ciasteczek) oraz warsztaty sztuki ludowej – wycinanka, tkactwo, 

haft koralikowy, ponadto warsztaty plastyczne „Już wiosna – filcowe ptaszki”, „Wiejska szkoła 

– wypisz, wymaluj” oraz oprowadzanie po skansenie. W pozostałe dni majówki (2, 4, 5 maja) 

zwiedzający mogli skorzystać z usługi przewodnickiej po skansenie. Ogółem z oferty 

skorzystało 2149 zwiedzających;  

3. Noc Muzeów zorganizowano w dniu 18 maja 2019 r. W programie znalazły się:  

rozstrzygnięcie konkursu „Muzealne Spotkania z Fotografią”, zwiedzanie wystawy 

„Łowiczanie w walce o niepodległość” w siedzibie Archiwum Państwowego w Warszawie 

Oddział w Łowiczu,  gra muzealna „Historyczny miszmasz...”, zwiedzanie ekspozycji 

historycznej i etnograficznej z przewodnikiem PTTK, warsztaty plastyczne „Księżacka 

Primabalerina”, wernisaż wystawy „Podróż. Malarstwo Aldony Zając”, koncert w wykonaniu 

„Choir of Joy” ze Szwecji pt. „Od klasyki do szwedzkiej muzyki ludowej”, zwiedzanie 

wystawy „Pejzaż mazowiecki w muzyce polskiej. Malarstwo Marii Wollenberg-Kluza. 

Współorganizatorami wydarzenia byli: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, Urząd Miejski 

w Łowiczu, Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu, Łowicki Ośrodek 

Kultury, PTTK Oddział Łowicz. W wydarzeniu wzięło udział 738 osób;  

4. „Niedziele w Skansenie w Maurzycach” – były to zajęcia warsztatowe dla rodzin  

z dziećmi zorganizowane w lipcu i sierpniu, z których ogółem skorzystało 1084 zwiedzających. 

5. XVII edycja Europejskich Dni Dziedzictwa zorganizowana w dniu 13 września 2019 r. 

Nawiązując do tematu przewodniego obchodów „Polski splot” Muzeum zorganizowało 

wydarzenie pt. „Tradycją splecione – stroje ludowe województwa łódzkiego”, w ramach 

którego odbyły się warsztaty tkackie dla dzieci i młodzieży oraz wykład A. Woźniak (MAiE  

w Łodzi) pt. Różnorodność strojów ludowych na terenie województwa łódzkiego. Ogółem  

w EDD wzięło udział 110 uczestników;  

6. „Chełmońskie inspiracje – w 170 rocznicę urodzin malarza” – uroczystość zorganizowana 

wspólnie z I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, odbyła się  

w dniu 7 listopada 2019. Podczas wydarzenia rozstrzygnięto konkurs fotograficzny oraz 

udostępniono wystawę prac pokonkursowych i z pleneru malarskiego zorganizowanego przez 

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu. Towarzyszył temu wykład 

Mariusza Kasprzaka z Muzeum Mazowieckiego w Płocku, pt. ,,Pejzaże Chełmońskiego.  

O twórczości “samotnika z Kuklówki” oraz prezentacja dzieł Józefa Chełmońskiego ze zbiorów 

Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Okrągła rocznica urodzin malarza była okazją do 

przypomnienia życia i twórczości artysty związanego z ziemią łowicką. Wydarzenie uzyskało 

dofinansowanie z budżetu Gminy Miasta Łowicza. Wzięło w nim udział ok. 200 osób;  
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7. Muzeum zrealizowało projekt „I Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego”, 

dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących  

z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna. Projekt 

obejmował: sesję międzymuzealną, konkurs, wystawę pokonkursową, na której 

zaprezentowano prace wszystkich twórców biorących udział w konkursie (43 osoby). Ponadto 

wydano katalog i serię pocztówek. Przedsięwzięcie zrealizowano przy współpracy z: Łódzkim 

Domem Kultury, Fundacją Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło, Muzeum Regionalnym  

w Brzezinach, Muzeum Regionalnym w Opocznie, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, 

Muzeum Regionalnym im. S. Sankowskiego w Radomsku, Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie 

Mazowieckiej, Muzeum Okręgowym w Sieradzu, Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim  

im. A. hr. Ostrowskiego, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu. Patronat medialny objął 

portal KulturaLudowa.pl. Celem projektu była integracja i aktywizacja profesjonalistów – 

twórców, artystów, muzealników i odbiorców sztuki ludowej, a także poznanie aktualnej 

kondycji i zmian zachodzących w sferze wycinanki ludowej.  

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 RSC, Nowy Łowiczanin, Wiadomości Dnia, Gość Niedzielny, Twój Kurier, 

Kalejdoskop, Ziemia Łódzka, portalom internetowym: lowicz24.eu, łowiczanin.info, 

lowicz.naszemiasto.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; udostępniano ekspozycje muzeum  

i skansenów na nagrania filmów, materiałów promocyjnych itp. (ogółem 48 udostępnień); 

3. opracowano 29 kwerend dla instytucji i osób prywatnych; 

4. udostępniono eksponaty (ogółem 227 obiekty) oraz obiekty z inwentarza pomocniczego 

(ogółem 45 sztuk) na wystawy czasowe w innych instytucjach; 

5. Muzeum uczestniczyło w projekcie Statystyka Muzeów – udostępniając informacje do 

projektu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, którego celem było 

stworzenie bazy kompleksowej wiedzy na temat muzealnictwa w Polsce;  

6. współorganizacja z Łódzkim Domem Kultury spotkania nt. Wspierania działań kulturalnych 

w Województwie Łódzkim, które odbyło się w dniu 01.03.2019 r.; 

7. współorganizacja z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego koncertu 

białoruskiego zespołu „Na rozstajach” Państwowej Szkoły Kultury i Sztuki w Witebsku, który 

odbył się w dniu 12.03.2019 r.; 

8. współorganizacja z Pocztą Polską SA promocji znaczka pocztowego z emisji Wielkanoc 

2019 z wizerunkiem oklejanki łowickiej, która odbyła się w dniu 13.04.2019 r.; 

9. współorganizacja z Łódzkim Domem Kultury oraz Łódzkim Oddziałem Polskiego Związku 

Chórów i Orkiestr Koncertu Muzyki Polskiej w wykonaniu artystów Akademickiego Chóru 

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”  

z Aleksandrowa Łódzkiego, 27.04.2019 r.; 
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10. udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich na Nowym Rynku w Łowiczu w dniu 

10 maja 2019 – prezentacja projektu unijnego Muzeum w Łowiczu. Wydarzenie 

zorganizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Łódzkiego; 

11. Muzeum udostępniło materiały promocyjne na Piknik Programu Poznaj Dobrą Żywność, 

zorganizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 11.05.2019 r.; 

12. współorganizacja z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. W. Grabskiego  

w Łowiczu, Komendą Powiatową Policji w Łowiczu i Komendą Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Łowiczu imprezy plenerowej „Profilaktyka według Ekonomika – łowicka 

Patosfera”, która odbyła się na terenie Skansenu w Maurzycach w dniu 30 maja 2019 r. 

Wydarzenie, którego ideą było promowanie wśród młodzieży życia bez uzależnień, objęte 

zostało honorowym patronatem Starosty Łowickiego. Wzięło w niej udział ok. 600 

uczestników;  

13. udział Muzeum w II Małym Pikniku Naukowym zorganizowanym przez I Liceum 

Ogólnokształcące im. J. Chełmońskiego w Łowiczu. Piknik odbył się na terenie szkoły  

w dniu 7 czerwca 2019;  

16. współorganizacja z Urzędem Miejskim w Łowiczu i Stowarzyszeniem Twórców Ludowych 

,,Warsztatów Sztuki Ludowej”, które odbywały się w weekendy na dziedzińcu Muzeum od 

czerwca do września 2019 r. W warsztatach wzięło udział 377 uczestników; 

17. w dniu 30.06.2019 r. w Muzeum miała miejsce wizyta pary książęcej z Japonii (Książę 

Akishino, Księżna Kiko). Zwiedzaniu towarzyszyły warsztaty wycinankarskie i pokaz tańca 

ludowego; 

18. współorganizacja ze Starostwem Powiatowym w Łowiczu imprezy plenerowej pn. „Folklor 

łowicki szyty na miarę” zorganizowanej na terenie Skansenu w Maurzycach w dniu  

21.07.2019 r. Podczas uroczystości m.in. wręczono Nagrodę „Łowicka Róża”; 

19. współorganizacja z Powiatową Biblioteką Publiczną w Łowiczu VIII Narodowego Czytania 

w dniu 08.09.2019 r.;  

20. współorganizacja z Zespołem Śpiewaczym Ksinzoki i Zespołem Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu uroczystości „Wrzesień 1939 roku 

nad Bzurą” w dniu 14.09.2019 r.; 

21. współorganizacja wraz z Powiatem Łowickim oraz Centrum Kultury, Turystyki  

i Promocji Ziemi Łowickiej koncertu "Pod niebem Paryża" w dniu 28.09.2019 r.; 

22. współorganizacja z Powiatową Biblioteką Publiczną w Łowiczu, Klubem Seniora Radość 

spotkania autorskiego „Łowickie drogi w twórczości S. Żaka” w dniu 25.10.2019 r.; 

23. współorganizacja IV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Mikołaja 

Zieleńskiego w Łowiczu, zorganizowanego przez Łowickie Towarzystwo Muzyczne  

im. Mikołaja Zieleńskiego i Akademię Muzyczną w Łodzi w dniu 26.10.2019 r.; 

24. współorganizacja powiatowo – miejskich obchodów Święta Niepodległości w Łowiczu  

w dniu 08.11.2019 r. W programie uroczystości znalazły się: odsłonięcie tablicy pamiątkowej 

na budynku Muzeum w Łowiczu poświęconej pobytowi żołnierzy I Pułku Piechoty Legionów 

Polski Józefa Piłsudskiego w Łowiczu; referat Tadeusza Bogaleckiego o pobycie Legionów 

Polskich w Łowiczu; otwarcie wystawy poświęconej 100. rocznicy obecności Błękitnej Armii 
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w Łowiczu; prezentacja książki Marka Wojtylaka pt. „Szkice Łowickie II”; rozstrzygnięcie 

konkursu Burmistrza Miasta Łowicza na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki 

związanej z miastem Łowiczem; część artystyczna przygotowana przez uczniów ZSP nr 1; 

25. udział Muzeum w realizacji projektu CREATEX - Textile Heritage Inspiring Creatives, 

realizowanym przez Fondazione Museo del Tessuto w Prato we Włoszech we współpracy 

z 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. Zbiory etnograficzne, w tym wybrane 

elementy tradycyjnych strojów, tkaniny i inne wyroby tekstylne związane z regionem łowickim 

ze zbiorów Muzeum w Łowiczu, zostały zarchiwizowane i udostępnione w formie cyfrowej, 

tym samym posłużą jako inspiracja dla artystycznych realizacji. 

 

W 2019 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 oraz skansen w Maurzycach (skanseny udostępnione były zwiedzającym od kwietnia 

do 17 listopada); 

2. od 9 lutego 2019 r. do 24 marca 2019 r. – wystawa „Patchwork” – fotografie Jerzego 

Boreckiego, łowickiego fotografika, laureata Fotograficznych Mistrzostw Polski, prestiżowej 

nagrody im. Marka Wielgusa oraz International Biennial Exhibition of Art Photography Child. 

Wystawa prezentowała m.in. 40 prac z różnych lat działalności artysty; 

3. od 30 marca 2019 r. do 5 maja 2019 r. – wystawa „Spacer w chmurach”. Malarstwo Jerzego 

Dołhania. Artysta od lat działający w Łowiczu, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zajmuje się malarstwem olejnym, rysunkiem, 

grafiką. Na wystawie zaprezentował kilkadziesiąt prac wykonanych w technice olejnej  

i akrylowej – przede wszystkim powstałe w ostatnich latach pejzaże, w których głównym 

motywem są nawiązujące do tytułu chmury;  

4. od 6 kwietnia 2019 r. do 13 czerwca 2019 r. – wystawa „Pejzaż mazowiecki w muzyce 

polskiej”. Malarstwo Marii Wollenberg-Kluza, absolwentki Wydziału Malarstwa w Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie. Wystawa prezentowała obrazy inspirowane muzyką Fryderyka 

Chopina, Mieczysława Karłowicza, Zygmunta Noskowskiego, Henryka Wieniawskiego, 

Karola Szymanowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego;  

5. od 18 maja 2019 r. do 23 czerwca 2019 r. – wystawa „Podróż”. Malarstwo Aldony Zając. 

Artystka działająca w Łowiczu, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 

w Łodzi. Zajmuje się ona grafiką, malarstwem i rysunkiem. Na wystawie zaprezentowała blisko 

40 prac z ostatnich 4 lat; 

6. od 5 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. – wystawa poplenerowa uczestników 

Warsztatów Terapii Zajęciowej, zorganizowana przez Stowarzyszenia Osób 

Niepełnosprawnych „Tacy Sami” w Łowiczu; 
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7. od 23 czerwca 2019 r. do 7 lipca 2019 r. – wystawa archiwalna „Jak świętował Łowicz”  

ze zbiorów Muzeum w Łowiczu i kolekcji prywatnych, współorganizowana z Urzędem 

Miejskim w Łowiczu w ramach obchodów Dni Łowicza;  

8. od 28 czerwca 2019 r. do 18 sierpnia 2019 r. wystawa „Droga życia – ręcznik ludowy  

z kolekcji Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”. 

Objazdowa wystawa ukazująca ręcznikowe tradycje, ich symbolikę i obrzędy z nimi związane.  

9. od 1 września 2019 r. do 3 listopada 2019 r. wystawa „Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni…, 

Wrzesień 1939 roku w Łowiczu”, współorganizowana z Archiwum Państwowym  

w Warszawie Oddział w Łowiczu, Stowarzyszeniem Historycznym im. 10 Pułku Piechoty  

w Łowiczu, Łowickim Wehikułem Czasu. Wystawa ukazywała Łowicz w pierwszych dniach 

wojny poprzez fotografie, dokumenty, eksponaty, prace artystyczne. Do wystawy wydano 

katalog. Wydarzenie dofinansowane z budżetu Gminy Miasta Łowicza;  

10. 3 września 2019 r. - wystawa jednodniowa - „Perły Warmii – w 150 rocznicę uruchomienia 

przez bp Krasickiego poczty na Warmii” współorganizowana ze Stowarzyszeniem 

Sympatyków Filatelii Maltańskiej w Olsztynie. Wystawa planszowa, której towarzyszyło 

wydanie okolicznościowej karty pocztowej;  

11. od 14 września 2019 r. do 10 listopada 2019 r. – wystawa „Roman Artymowski 1919 – 

1993. Malarstwo – grafika. Wystawa w 100. rocznicę urodzin”. Roman Artymowski, artysta 

malarz, grafik i pedagog, absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 

Zajmował się malarstwem sztalugowym i grafiką. Jeden z głównych przedstawicieli 

abstrakcjonizmu w polskiej sztuce powojennej. Od lat 70. mieszkał i tworzył w Łowiczu. 

Wystawa prezentowała blisko 40 prac z różnych etapów jego twórczości, pochodzących  

ze zbiorów rodzinnych; 

12. od 16 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wystawa „Po światło na Ziemię Łowicką” – 

Malarstwo Zbigniewa Roberta Błaszczyka. Artysta uprawia malarstwo sztalugowe i ścienne, 

posługuje się techniką olejną, akwarelą i pastelem. Wystawa prezentowała 45 prac związanych 

z Łowiczem i okolicami rzeki Rawka, ponadto portrety, akty, martwe natury;  

13. od 7 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wystawa „Chełmońskie inspiracje” – 

prezentacja dzieł Józefa Chełmońskiego ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku, której 

towarzyszyły prace fotograficzne i malarskie inspirowane twórczością mistrza, wykonane 

przez młodzież z łowickich szkół w ramach projektu o tej samej nazwie; 

14. od 8 listopada 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. wystawa „Haller w Łowiczu. 100-lecie pobytu 

Błękitnej Armii”, ekspozycja ze zbiorów Muzeum w Łowiczu i Muzeum Regionalnego  

w Kutnie w ramach obchodów Święta Niepodległości; 

15. od 30 listopada 2019 r. do 2 lutego 2020 r. – wystawa I Triennale Wycinanki Ludowej 

Województwa Łódzkiego w Muzeum. Wystawa pokonkursowa w ramach projektu 

dofinansowanego z MKiDN, prezentowała wybrane prace 43 twórców biorących udział  

w konkursie na wycinankę tradycyjną i inspirację.  
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8. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu 

 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu (PBP) 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 sprawuje 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 (literatura piękna i popularno-

naukowa). 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 31.12.2019 r. wynosił 15 352 jednostek inwentarzowych,  

w tym: 

a) stan księgozbioru (inwentarz podstawowy) - 14 695 woluminów; 

b) stan zbiorów specjalnych (audiobooki) - 119 jednostek inwentarzowych; 

c) inwentarz dodatkowy (broszury) - 538 pozycji. 

 W 2019 r. w PBP w Łowiczu włączono do księgozbioru 732 pozycje na ogólną kwotę  

16 462,99 zł (zakupy oraz dary), w tym: zakupiono 618 pozycji na kwotę 15 096,99 zł  

(371 książek i 3 audiobooki na sumę 9 096,99 zł ze środków własnych, 244 książki na sumę  

6 000,00 zł z dotacji MKiDN) oraz przyjęto w darze 114 woluminów książek o wartości 

1 366,00 zł. Ubytkowano 174 pozycji na kwotę 761,95 zł. Zbiory opracowywane były na 

bieżąco tworząc komputerową bazę danych w systemie SOWA. Stan bazy na koniec 2019 r. 

liczył 15 352 rekordy. 

 W 2019  roku w PBP zarejestrowano 930 czytelników i 13 289 odwiedzin oraz 19 846 

wypożyczeń na zewnątrz (książki i zbiory specjalne) i 13 915 udostępnień  na miejscu (książki 

i czasopisma). Liczba udzielonych informacji to 4 942 (informacje rzeczowe, bibliograficzne, 

biblioteczne). 

 

Struktura czytelników wg wieku w 2019 r. 

Biblioteki 
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 

PBP w Łowiczu 930 20 63 19 75 105 333 199 116 

OGÓŁEM POWIAT 

ŁOWICKI 
9 495 256 1 476 832 761 571 2 342 1 835 1 422 

 

    W 2019 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu powiększyła swoje zasoby 

poprzez przystąpienie do licznych projektów: 

a) „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w 2019 roku ze środków MKiDN 

w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”; 

b) „Mała książka - wielki człowiek” - wyprawki czytelnicze dla dzieci oraz warsztaty 

zorganizowane przez Instytut Książki;  



108 

 

 

 

c) kampania „Przerwa na wspólne czytanie” (Kinder Mleczna Kanapka) - PBP w Łowiczu  

z 14-tą lokatą w ogólnopolskim głosowaniu (28 195 oddanych głosów) otrzymała 159 książek 

o wartości 5 000,00 zł oraz 2 duże pufy do kącika czytelniczego; 

d) „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych  

i słabowidzących – Edycja 2018” - projekt dofinansowany przez MKiDN, realizowany przez 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”, dający dostęp do ponad 2 000 

cyfrowych książek mówionych oraz użyczenie 2 urządzeń odtwarzających czytak; 

e) Academica –polski system cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych administrowany 

przez Bibliotekę Narodową, umożliwiający udostępnianie kilkuset tysięcy publikacji 

naukowych z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego. 

Najważniejsze imprezy kulturalne i działania edukacyjne zorganizowane w 2019 roku: 

1. VIII Narodowe Czytanie ,,Nowele Polskie” – koncert Aldo Duo, 

2. autorska gra miejska (plenerowa) na smartfony pt. ,,Tropem tajemniczego skarbu'', 

zorganizowana w ramach cyklu gier terenowych Tajemnicze Łódzkie z okazji obchodów  

100-lecia Województwa Łódzkiego - rozgrywki międzyszkolne; 

3.  Powiatowy Dzień Bibliotekarza oraz zwiedzanie Muzeum w Łowiczu z przewodnikiem; 

4. cykl „Ludzie z pasją”: Turniej jednego wiersza - konkurs i wieczór poetycki, ,,Łowickie 

drogi” w twórczości Stanisława Żaka. Promocja publikacji, wieczór literacki z J. Bolimowską, 

Z. Kryściakiem, J. Rybusem i D. Domańskim; 

5. warsztaty: teatralno-recytatorskie dla młodzieży. Cykl 23 warsztatów komputerowych dla 

seniorów „START w cyfrowy świat”, „Ferie w bibliotece”- 2 warsztaty literacko-plastyczne 

dla dzieci, zajęcia plastyczno-ruchowe przeprowadzone przez Instytut Książki w ramach akcji 

,,Mała książka - wielki człowiek''; 

6. spotkania autorskie i promocje książek: spotkanie ze Sławomirem Koprem (w ramach DKK), 

Tomaszem Trojanowskim („Z książką na walizkach”), Dominiką Tarczoń  oraz Magdaleną 

Kołosowską; 

7. konkursy: eliminacje powiatowe 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, X edycja 

konkursu fotograficznego „Przyłapani na czytaniu”, IV Powiatowy Konkurs Recytatorski dla 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, ekologiczny konkurs fotograficzny ,, Las wokół 

nas”, V Dyktando DKK województwa łódzkiego; 

8. wystawy: „Przyłapani na czytaniu” – pokonkursowa wystawa fotograficzna, „Nad 

Bałtykiem” – wystawa fotograficzna E. i F. Walichnowskich, „Las wokół nas” - pokonkursowa 

wystawa fotograficzna, cykl wystaw „Z bibliotecznej półki” oraz „Z kalendarza rocznic 

literackich”; 

9. edukacja ekologiczna w PBP w Łowiczu: ,,Sowy Polski” - 2 lekcje ekologiczne dla dzieci  

z pracownikami Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz konkurs fotograficzny „Las 

wokół nas”; 

10. edukacja czytelnicza, tj. 17 lekcji bibliotecznych i tematycznych dla dzieci i młodzieży; 
11. spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki (10  spotkań); 

12. inne działania: np. Dzień Pluszowego Misia w bibliotece - zajęcia literacko-plastyczne dla 

dzieci; 

http://pbplowicz.blogspot.com/2019/11/8112019-warsztaty-dla-dzieci-z.html
http://pbplowicz.blogspot.com/2019/11/8112019-warsztaty-dla-dzieci-z.html
http://pbplowicz.blogspot.com/2014/11/swieto-pluszowego-misia.html
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13. akcje biblioteczne promujące czytelnictwo: m. in.: Światowy Dzień Książki i Praw 

Autorskich, Tydzień Bibliotek, Uwolnij książkę, „Mała książka- wielki człowiek” - kampania 

promocyjna, „Przerwa na wspólne czytanie” - udział w ogólnopolskim głosowaniu; 

14. Współorganizacja imprez/ współpraca: X edycja gali wręczenia Marki Regionalnej 

"Łowickie" i Super Marki Regionalnej „Łowickie”, Powiatowo-miejskie spotkanie opłatkowe 

w Muzeum w Łowiczu - prowadzenie uroczystości. 

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.  

 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 turystyczno-

kulturalne 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 2019 roku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu 

zaangażowane było w następujące wydarzenia: 

1. w dniu 2 lutego - Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej było 

współorganizatorem wraz z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym oddział  

w Łowiczu XIX Rajdu Szlakiem Powstania Styczniowego Łowicz-Bolimów-Mogiły-Rawka;  

2. w dniu 22 lutego - w sali barokowej Muzeum w Łowiczu po raz dziesiąty Zarząd Powiatu 

Łowickiego uhonorował kolejne instytucje i przedsiębiorców promujących poprzez swoje 

działania Powiat Łowicki Marką Regionalną „Łowickie". Statuetki wyróżnionym firmom 

wręczała zaproszona specjalnie na tę uroczystość Miss Polski 2018 Olga Buława. Podczas 

uroczystości odbył się koncert jazzowy Witold Janiak TRIO. 

Markę „Łowickie” za rok 2018 otrzymali:  

- LAMELA Sp z o. o.;  

- Uczniowski Klub Sportowy „BŁYSKAWICA” z Domaniewic; 

- Muzeum rodziny Brzozowskich w Sromowie; 

- Restaurację „Oberża Pod Złotym Prosiakem”. 

Zarząd Powiatu Łowickiego Super Marką Regionalną „Łowickie” za rok 2018 nagrodził Firmę 

FOLKSTAR; 

http://pbplowicz.blogspot.com/2017/04/swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw.html
http://pbplowicz.blogspot.com/2017/04/swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw.html
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3. w dniu 3 marca miała miejsce VII edycja biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych”. Tegoroczna łowicka edycja biegu została objęta Patronatem Honorowym przez 

Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. Głównym organizatorem biegu 

była Fundacja Wolność i Demokracja. W Łowiczu organizacją projektu zajęło się Centrum 

Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. ,,Promuje Łódzkie’’ było Partnerem 

Regionalnym. W biegu uczestniczyło około 130 osób; 

4. w dniu 11 marca CKTiPZŁ było współorganizatorem obchodów Powiatowego Dnia Kobiet. 

Adresatami było 125 osób zaangażowanych w działalność kół gospodyń wiejskich na terenie 

Powiatu Łowickiego; 

5. w dniu 12 marca w  Muzeum miał miejsce występ Zespołu Tańca Ludowego „Na rozstajach”. 

Współorganizatorem występu było Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej;  

6. w dniu 17 marca Starostwo Powiatowe w Łowiczu wraz z CKTiPZŁ, przy współpracy  

z Urzędem Wojewódzkim, zorganizowało w dniu 17 marca 2019 r. Ogólnopolski Dzień 

Sołtysa. Na zaproszenie Pana Premiera Mateusza Morawieckiego odpowiedziało blisko tysiąc 

osób a wśród nich byli sołtysi z całego kraju. Impreza odbyła się w hali OSiR nr 2 w Łowiczu. 

Imprezę swym udziałem uświetnili m. in. Premier Mateusz Morawiecki, Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan 

Krzysztof Ardanowski, Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz 

wojewodowie. Wizyta rozpoczęła się mszą świętą celebrowaną przez biskupa łowickiego 

Andrzeja Dziubę. W dalszej części spotkania prezes Rady Ministrów RP wręczył zasłużonym 

sołtysom medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Spotkanie uświetniły występy  

m. in. Zespołu Pieśni i Tańca Blichowiacy, Dziecięco-Młodzieżowej  Orkiestry Dętej 

działającej przy OSP Wicie oraz występ zespołu Golec uOrkiestra;  

7. w dniu 23 marca 2019 r. Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej 

współorganizowało wraz z Łowickim Oddziałem PTTK oraz Urzędem Miejskim w Łowiczu 

rajd rowerowy „Na Powitanie Wiosny”; 

8. w dniu 5 kwietnia 2019 roku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej brało 

udział w realizacji nagrania programu TVP na temat tradycji i zwyczajów wielkanocnych, 

kultywowanych w regionie łowickim. Nagranie miało miejsce na terenie skansenu                          

w Maurzycach. Dopełnieniem przeglądu tradycji i zwyczajów wielkopostnych był występ 

Zespołu Śpiewaczego „Ksinzoki”;  

9. w dniu 5 kwietnia 2019 roku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej było 

współorganizatorem zjazdu przedstawicieli najstarszych szkół w Polsce. Gospodarzem zjazdu 

było I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu. W programie zjazdu 

znalazła się promocja książki „Bohaterowie Niepodległej 1918-2018”. Dla uczestników zjazdu 

przygotowano wycieczkę po Łowiczu oraz wizytę w zabytkowym pałacu w Walewicach; 

10. w dniu 14 kwietnia CKTiPZŁ współorganizowało Koncert Pasyjny „Siedem ostatnich słów 

Jezusa na krzyżu” w ramach ogólnopolskiego projektu 14 Katedr, w wykonaniu aktora Jerzego 

Zelnika oraz Baltic Neopolis Ensemble. Koncert odbył się w Kościele Ojców Pijarów  

w Łowiczu;  

11. w dniu 25 maja 2019 Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej 

zorganizowało powiatowy spływ kajakowy rzeką Bzurą na trasie Strugienice- Łowicz  



111 

 

 

 

w ramach projektu „Wpłyń kajakiem w łowickie- Bzura rzeką dla każdego turysty” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu 

Rybackiego;   

12. w dniu 25 maja 2019 Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej 

zorganizowało z PTTK jubileuszowy X rajd rowerowy szlakiem „Książęcym”. Trasa do 

pokonania liczyła ok. 35 km i prowadziła przez Łowicz, Zielkowice, Arkadię, Nieborów, 

Piaski, „Polanę Siwica”, Dzierzgów oraz Bobrowniki; 

13. w dniu 7 lipca 2019 Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zorganizowało 

powiatowy spływ kajakowy rzeką Bzurą na trasie Łowicz - Kompina w ramach projektu 

„Wpłyń kajakiem w łowickie- Bzura rzeką dla każdego turysty” współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego;   

14. w dniu 13 lipca 2019 Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej ogłosiło 

konkurs „Weź łowickie na wakacje”, skierowany do osób które zechciały podzielić się 

zdjęciami  z wakacji zawierającymi akcent łowicki; 

15. w dniu 15 lipca 2019 uruchomiona została bezpłatna wakacyjna wypożyczalnia kajaków. 

Wypożyczalnia otwarta była codziennie od 15 lipca do końca wakacji, w godz. 10.00 -17.00 

przy przystani miejskiej w Łowiczu;  

16. w dniu 21 lipca w Skansenie w Maurzycach odbyła się impreza pod nazwą „Folklor ludowy 

szyty na miarę” wcześniej znana jako ,,Łowickie Żniwa”. Uroczystości rozpoczęły się mszą  

św. zabytkowym kościele na terenie Skansenu. Następnie rozpoczął się obrzęd żniwny 

inscenizowany przez członków Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”. 

W starodawnych strojach, ze śpiewem na ustach, trzymając w rękach kosy przedstawili oni 

licznie zebranej publiczności jak kiedyś wyglądało żniwowanie. Na małej scenie pod strzechą, 

wręczono ,,Łowickie Róże”. Odbył się również konkurs kapel ludowych, w którym nagrody 

wręczał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński. W części artystycznej na 

dużej scenie pod wiatrakiem wystąpili: Trebunie Tutki, łowicka formacja discopolowa Cosmo 

oraz gwiazda wieczoru zespół Defis; 

17. w  dniach 27-28 lipca odbył się dwudniowy rajd rowerowy szlakiem „Dwory i Kościoły”. 

Organizatorem rajdu było Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej wraz  

z łowickim oddziałem PTTK;  

18. w dniu 10 sierpnia 2019 w siedzibie Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi 

Łowickiej na Starym Rynku 17 odbyły się na warsztaty „Dożynkowy zawrót głowy”. Wykład 

o tradycji święta plonów poprzez tworzenie wieńca dożynkowego poprowadziła etnograf 

Aldona Plucińska, a Pani Zofia Mycka zaprezentowała sposób układania wieńca dożynkowego; 

19. w dniu 25 sierpnia w Walewicach odbyły się Dożynki Wojewódzkie 2019. Uroczystość 

rozpoczęła się mszą św. koncelebrowaną przez księdza biskupa Andrzeja Dziubę – 

Ordynariusza Diecezji Łowickiej. Następnie Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy” 

zaprezentowali obrzęd dożynkowy. Po wystąpieniach i oficjalnych przemówieniach na scenie 

dożynkowej rozstrzygnięto konkurs Na najładniejszy wieniec dożynkowy. Zwycięstwo 

przypadło Stowarzyszeniu „Zamiary Przyjazna Wieś” z gminy Kiernozia. Następnie odbył się 

konkurs kapel ludowych i tu zwyciężyły ex aequo dwa łowickie zespoły: Kapela „Gieniolna”  

i Kapela „Nastroje”. Licznie zgromadzoną publiczność bawiły występy zespołów 
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artystycznych takich jak: kwartet smyczkowy „Obession”, artyści sceny łódzkiej 

zaprezentowali koncert „W kontuszu i z humorem”, grupa „Cosmo” oraz Mario Bischin;  

20. w dniu 7 września w siedzibie Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej na 

Starym Rynku 17 odbyły się na warsztaty „Zabawa na ludowo” prowadzone przez twórczynie 

ludową – Małgorzatę Kosiorek. W trakcie warsztatów można było zapoznać się z tą wyjątkową 

techniką ozdabiania tradycyjnych strojów łowickich. 

21. w dniu 13 października w Bazylice Katedralnej odbył się koncert promujący dzieło  

ks. Biskupa Józefa Zawitkowskiego - „Invitatorium – ku czci Najświętszej Maryi Panny”  

i „Oratorium – Domus Die et Porta Coeli”. Muzykę do słów księdza biskupa opracował Jerzy 

Filipowicz, organista bazyliki katedralnej. Utwory zostały nagrane na płycie przez Łowicką 

Orkiestrę Kameralną. CKTiPZŁ współfinansowało wydanie płyty; 

22. w dniach 18-20 października Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej 

promowało walory Powiatu Łowickiego na targach World Travel Show w Nadarzynie; 

23. w dniu 20 października został zorganizowany „Koncert ku czci św. Jana Pawła II w 20. 

rocznicę pielgrzymki do Łowicza”, który odbył się w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia 

NMP i św. Mikołaja w Łowiczu; 

24. w dniu 29 października zorganizowano w siedzibie CKTiPZŁ wieczór historyczny 

będącego wspomnieniem „hołdu ruskiego” („hołdu Szujskich”) przypadającego w 408 rocznicę 

wydarzenia. O znaczeniu, symbolice i konsekwencjach „ruskiego hołdu” opowiadali 

zaproszenie prelegenci: Michał Kordecki, Jarosław Urbański i Zbigniew Zagajewski. 

25. 9 listopada w Restauracji „Szkiełka” w Łowiczu odbył się koncert „Listopadowe 

wspomnienie wielkich artystów”. Na scenie wystąpiła formacja DR QUIN, która 

zaprezentowała utwory Czesława Niemena oraz Freddiego Mercury. Dopełnieniem wspomnień 

nieżyjących artystów był występ Kariny Sędkowskiej – Staszewskiej, która zaprezentowała 

utwory Anny Jantar, Zbigniewa Wodeckiego, Olgi Jackowskiej – Kory, Agnieszki Osieckiej, 

Danuty Rin; 

26. w dniu 29 listopada CKTiPZŁ było współorganizatorem Gali 20 – lecia Powiatu 

Łowickiego. W uroczystości wręczenia pamiątkowych statuetek i podziękowań wzięli udział 

zaproszeni goście, związani z działalnością Powiatu Łowickiego od początku jego powstania, 

jak również delegacje z powiatów zaprzyjaźnionych: tatrzańskiego, świdnickiego i kartuskiego; 

27. w dniu 13 grudnia wydano kalendarz planszowy na rok 2020. Autorami zdjęć są: Sebastian 

Banaś, Dariusz Skoneczny, Jarosława Ciesielski. Sesja zdjęciowa odbyła się w Skansenie  

w Maurzycach. Rekwizytów użyczyli: Muzeum Rodziny Brzozowskich w Sromowie, 

Pozaszkolne formy Edukacji Artystycznej – Warsztaty Rękodzieła Ludowego Dominik Kubel 

Beata Rokicka, Wiesława Wojda, Zofia Czubak oraz ZPiT „Blichowiacy”; 

28. w dniu 18 grudnia współorganizowano Wigilię powiatowo – miejską w Muzeum  

w Łowiczu. Ten wyjątkowy czas swoim graniem i śpiewaniem wzbogacili górale  

z Mszany Górnej.  

Podsumowanie sezonu turystycznego w ,,Domu Turysty” w 2019 roku 

  Dom Wycieczkowy oferuje 30 miejsc noclegowych w pokojach z łazienkami i bez 

łazienek. W 2019 roku z noclegów w ,,Domu Turysty” skorzystało 1821 osób: 

- w styczniu 125 osób skorzystało z 245 noclegów; 
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- w lutym 99 osób skorzystało z 136 noclegów; 

- w marcu 167 osób skorzystało z 375 noclegów; 

- w kwietniu 112 osoby skorzystały z 196 noclegów; 

- w maju 238 osób skorzystało z 376 noclegów; 

- w czerwcu 237 osób skorzystało z 389 noclegów; 

- w lipcu 150 osób skorzystało z 334 noclegów;  

- w sierpniu 221 osoby skorzystały z 343 noclegów; 

- we wrześniu 185 osób skorzystało z 361 noclegów; 

- w październiku 148 osób skorzystało z 312 noclegów; 

- w listopadzie 90 osób skorzystało z 138 noclegów; 

- w grudniu 58 osób skorzystało z 78 noclegów. 

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 2018/2019 w 12 oddziałach uczyło się 346 uczniów, 

zaś w roku szkolnym 2019/2020 w 16 oddziałach uczy się 414 uczniów.  

 Wyniki egzaminów maturalnych w 2019 roku z przedmiotów obowiązkowych 

przedstawiały się następująco: 

Część pisemna 

- j. polski – średni wynik – 68,5%, max wynik – 94%, zdawalność 100% 

- matematyki - średni wynik – 75,09%, max wynik – 100%, zdawalność 100% 

- j. angielski - średni wynik – 84,59%, max wynik – 100%, zdawalność 100% 

- j. niemiecki - średni wynik – 68%, max wynik – 68%, zdawalność 100% 

- j. rosyjski - średni wynik – 90,80%, max wynik – 98%, zdawalność 100% 

Część ustna  

- j. polski – średni wynik – 64,59%, zdawalność 100% 

- j. angielski - średni wynik – 68,32%, zdawalność 100% 

- j. niemiecki - średni wynik – 86,68%, zdawalność 100% 

- j. rosyjski - średni wynik – 86,67%, 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 

2019/2020 na realizację projektu pn. Nie podgrzewaj atmosfery! – 32 564,00 zł; 

2. dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi       

w ramach konkursu pn. Moja wymarzona pracownia - 49 904,00 zł; 

3. dotację z Fundacji FRSE na realizację projektu w ramach Ponadnarodowej Mobilności 

Uczniów - 158 067,00 (projekt zrealizowany w roku szkolnym 2019/2020); 

4. dotację z Fundacji FRSE na realizację projektu w ramach Ponadnarodowej Mobilności 

Uczniów – 161 989,00 zł. (projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2020/2021; 

5. Dotację w ramach Małych Grantów 2019 w wysokości – 3400,00 zł; 

6. darowizny rzeczowe pochodzące od Rady Rodziców Szkoły –  5 750,00 zł; 

7. darowizna w postaci lodówki od osoby fizycznej -  489,99 zł; 
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8. darowiznę w postaci sprzętu sportowego z Pekao SA Oddział w Łowiczu -  2 888,00 zł; 

9. środki z wpłat 1% podatku od osób fizycznych za pośrednictwem  organizacji pożytku 

publicznego  Fundacji „Młodzi – Młodym” -   958,41zł; 

10. darowiznę na tablicę interaktywną - 2000,00 zł; 

11. środki finansowe pozyskane od sponsorów na organizację II Małego Pikniku Naukowego 

–  682,00 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 2018/2019 w 8 oddziałach uczyło się 240 uczniów. W roku 

szkolnym 2019/2020 w 12 oddziałach uczy się 353 uczniów.  

 W 2019 roku do egzaminu maturalnego przystąpiło 61 spośród 62 absolwentów. Egzamin 

zdało 50 uczniów. Zdawalność wyniosła 82%. Egzamin poprawkowy zdało 6 uczniów. 

Zdawalność z uwzględnieniem egzaminów poprawkowych wyniosła 92%. 

Szczegółowe wyniki egzaminu maturalnego przedstawiają się następująco: 

- język polski  

poziom podstawowy – zdawalność –  100% 

pozom rozszerzony – max wynik - 70%  

- matematyka  

poziom podstawowy – zdawalność  –  93,44% 

poziom rozszerzony – max wynik - 8% 

- język angielski  

poziom podstawowy – zdawalność –  96,43% 

poziom rozszerzony – max wynik - 96% 

- język niemiecki  

poziom podstawowy – zdawalność –  100% 

- język rosyjski  

poziom podstawowy - zdawalność –  100% 

 

Pozyskano następujące środki pozabudżetowe: 

1. fundusz pozyskany od sponsorów na wyposażenie pracowni biologicznej- 4 940 zł; 

2. fundusz pozyskany od sponsorów na remont pracowni matematycznej- 10 000 zł; 

3. fundusze pozyskane od sponsorów na remont pracowni biologicznej w 2019 r. -                      

ok. 10 000,00 zł; 

4. dotacja z projektu unijnego w ramach akcji KA229 – sektor Edukacja szkolna w programie 

Erasmus+ pt. ,,Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kompetencji kluczowych 

uczniów” na kwotę 35 136,00 euro; 

5. pozyskanie 6 000,00 zł w ramach dwóch wygranych konkursów grantowych „ Jesteśmy 

blisko” z Fundacji Banku Pekao S.A im. dr. Mariana Kantona: 

- „ Młodzi przedsiębiorczy-ich finanse osobiste” (3 000,00 zł), 

- „Nowa jakość integracji w łowickiej edukacji” (3 000,00 zł); 

6. dotacja w wysokości 15 000,00 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 
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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 2018/2019 w 12 oddziałach kształciło się 295 uczniów. W roku szkolnym 

2019/2020 w 17 oddziałach kształci się 407 uczniów. 

 W 2019 roku do egzaminu maturalnego przystąpiło 29 spośród 44 absolwentów. Egzamin 

zdało 22 uczniów, zdawalność wyniosła 76%, 7 uczniów przystąpiło do egzaminu 

poprawkowego. 

Wyniki szczegółowe (zdawalność) egzaminu maturalnego przedstawiają się następująco: 

Część pisemna: 

- j. polski – 78% 

- matematyka – 74% 

- j. angielski – 79% 

Część ustna: 

- j. polski – 100% 

- j. angielski – 97% 

Do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zostało zgłoszonych 214 uczniów,  

w  tym: 176 uczniów technikum oraz 38 uczniów branżowej szkoły I stopnia.  

Dyplom potwierdzający kwalifikacje otrzymało: 

- w zawodzie technik mechatronik – 15 uczniów; 

- w zawodzie technik elektryk – 18 uczniów; 

- w zawodzie technik informatyk – 19 uczniów; 

- w zawodzie technik pojazdów samochodowych – 41 uczniów; 

- w zawodzie technik mechanik – 7 uczniów; 

- w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych – 6 uczniów; 

- w zawodzie sprzedawca – 2 uczniów;  

- w zawodzie fryzjer -1 uczeń;                                                                                                        

- w zawodzie mechatronik – 1 uczeń;                                                                                            

- w zawodzie operator obrabiarek – 1 uczeń. 

Szkoła pozyskała środki pozabudżetowe realizując projekty: 

1. projekt pn. Od stażysty do specjalisty – współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego. Wartość projektu – 1 254 958,00 PLN; 

2. projekt pn. Europejskie Doświadczenia – Lepsza Przyszłość – w ramach Programu 

ERASMUS+, Akcji 1:Mobilność Edukacyjna. Wartość projektu - 312 241,79 PLN. 
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13. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia 

Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego 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 nr 2 i Branżowa szkoła I Stopnia nr 2. W skład szkół dla dorosłych wchodzi Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych. W roku szkolnym 2018/2019 w szkole uczyło 

się  937  uczniów (w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – 13 słuchaczy) w 29 oddziałach. 

W roku szkolnym 2019/2020 w szkole uczy się 735 uczniów  (w liceum ogólnokształcącym 

dla dorosłych 10 słuchaczy) w 35 oddziałach. W  roku szkolnym 2018/2019 w technikum 

prowadzone było kształcenie w zawodach: technik informatyk, technik logistyk, technik 

mechanizacji rolnictwa,  technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik agrobiznesu, 

technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności.  Branżowa szkoła  

I stopnia prowadziła kształcenie w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. 

W roku szkolnym 2019/2020 w technikum prowadzone jest kształcenie w zawodach: technik 

informatyk, technik logistyk, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik agrobiznesu, 

technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności.  W branżowej szkole 

I stopnia w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. 

 W 2019 r. do matury przystąpiło 68 absolwentów, z czego egzamin zdało 62, zdawalność 

wyniosła 91,17%. Wyniki (zdawalność) z przedmiotów obowiązkowych przedstawiały się 

następująco: 

część pisemna:                          część ustna: 

- j. polski - 100%                             - j. polski - 100% 

- matematyka - 96%                       - j. angielski - 100% 

- j. angielski - 94%                           

 Wyniki egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2018/2019 przedstawiały się 

następująco: 

- technikum: liczba absolwentów – 129; tytuł zawodowy technika uzyskało 83 uczniów,  

co stanowi 64,34%, 

- branżowa szkoła I stopnia: liczba absolwentów – 6,  tytuł zawodowy mechanika-operatora 

maszyn rolniczych uzyskało 3 uczniów, co stanowi 50%. 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje otrzymało: 

- w zawodzie technik logistyk – 18 uczniów; 

- w zawodzie technik informatyk – 14 uczniów; 

- w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa – 18 uczniów; 

- w zawodzie technik agrobiznesu – 10 uczniów; 

- w zawodzie technik technologii żywności – 9 uczniów; 

- w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – 6 uczniów; 

- w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych – 24 uczniów. 
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Szkoła pozyskiwała środki pozabudżetowe realizując projekty: 

1. projekt pn. Moje kompetencje – moja przyszłość - środki pozyskane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 na łączną kwotę dofinansowania 1.440.206,79 zł. Od początku 

trwania projektu do końca roku 2019 zrealizowano projekt w kwocie 1.073.729,57 zł. Projekt 

jest w trakcie realizacji. Planowana data jego zakończenia 31.08.2020 r.;  

2. projekt pn. Europejski wymiar działalności Szkoły szansą na wzrost kwalifikacji 

zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach Programu Erasmus+. 

Zrealizowana kwota dofinansowania w 2019 r. 224.367,68 zł. Planowana data zakończenia 

projektu 18.12.2020 r. 

14. Zespół Szkól Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława 

Reymonta w Łowiczu 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych 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 2018/2019 szkoła prowadziła kształcenie  

w technikum w zawodach: technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich, technik żywienia  

i usług gastronomicznych,  technik organizacji reklamy oraz w branżowej szkole I stopnia  

w zawodzie kucharz. W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół w 11 oddziałach kształciło 

się 246 uczniów. 

 W roku szkolnym 2019/2020 szkoła uruchomiła kształcenie w technikum w nowych 

zawodach: technik eksploatacji portów i terminali oraz technik fotografii i multimediów. 

W roku szkolnym 2019/2020 w 15 oddziałach uczy się 328 uczniów. 

Kształcenie w szkole policealnej nie odbywało się z powodu braku zainteresowanych słuchaczy 

taką formą kształcenia.  

 W 2019 roku do egzaminu maturalnego przystąpiło 39 spośród 70 absolwentów. Egzamin 

zdało 26 uczniów. Zdawalność wyniosła 67%.  

Wyniki (zdawalność) egzaminów maturalnych w 2019 roku z części pisemnej przedmiotów 

obowiązkowych przedstawiały się następująco: 

Część pisemna: 

- j. polski – 94,87%; 

- matematyka – 74,36%; 

- j. angielski – 87,18%;. 

Część ustna: 

- j. polski - 100%; 

- j. angielski – 94,87%; 

 

    Do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zostało zgłoszonych 76 uczniów, 

w tym: 58 uczniów technikum oraz 18 uczniów branżowej szkoły. 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019 otrzymało: 

- w zawodzie technik hotelarstwa – 12 uczniów; 

- w zawodzie technik organizacji reklamy – 5 uczniów; 



118 

 

 

 

- w zawodzie technik usług fryzjerskich – 8 uczniów; 

- w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – 12 uczniów; 

- w zawodzie kucharz – 11 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 2019 roku w kwocie 133.206,47 zł; 

2. 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 2019 roku w kwocie– 418.037,71 zł; 

3.  projekt pt. „Zawodowy Rozwój w Nowoczesnej Europie z ZSP Nr 3 w Łowiczu” w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przyznane dofinansowanie 

wynosiło 622.896,46  zł wykonano wydatki w 2019 roku w kwocie 10.414,21 zł. 

15. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego          

w Łowiczu 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych 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 2018/2019 w liceum prowadzone było kształcenie 

w klasach o nachyleniu: humanistyczne (językowe) oraz matematyczno-przyrodnicze.  

W 6 oddziałach kształciło się 179 uczniów. W technikum prowadzone jest kształcenie  

w zawodach:  technik ekonomista, technik handlowiec  oraz technik spedytor. W 15 oddziałach 

kształci się 310 uczniów.  

 W roku szkolnym 2019/2020 w liceum prowadzone jest kształcenie w klasach o nachyleniu 

humanistyczne (językowe) oraz matematyczno-przyrodnicze. W 8 oddziałach kształci się 238 

uczniów. W technikum prowadzone było kształcenie w zawodach technik ekonomista i technik 

spedytor. W 16 oddziałach kształci się 331 uczniów. 

Wyniki egzaminów maturalnych w 2019 roku: 

1. Liceum Ogólnokształcące - liczba absolwentów wynosiła 62, wszyscy uczniowie przystąpili 

do matury, egzamin zdało 62 uczniów, zdawalność wyniosła 100%; 

2. Technikum - liczba absolwentów wynosiła 67, do matury przystąpiło 67 uczniów, egzamin 

zdało 65 uczniów, zdawalność wyniosła 97,01 %. 

Szczegółowe wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych: 

Część pisemna 

Liceum Ogólnokształcące 

- j. polski – średni wynik – 63,96%, max 91%, zdawalność – 100% 

- matematyka - średni wynik – 65,42%, max 100%, zdawalność – 100% 
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- j. angielski - średni wynik – 76,57%, max 100%, zdawalność – 100% 

- j. niemiecki - średni wynik – 72%, max 100%, zdawalność – 100% 

Technikum  

- j. polski – średni wynik – 59,06%, max 80%, zdawalność – 100% 

- matematyka - średni wynik – 56,60%, max 88%, zdawalność – 97,01% 

- j. angielski - średni wynik – 62,12%, max 100%, zdawalność – 98,51% 

- j. niemiecki - średni wynik – 45%, max 52%, zdawalność – 100% 

Część ustna 

Liceum Ogólnokształcące  

- j. polski – średni wynik – 69,60%, zdawalność – 100 % 

- j. angielski – średni wynik – 79,66%, zdawalność – 100% 

- j. niemiecki – średni wynik – 65%, zdawalność – 100% 

Technikum  

- j. polski – średni wynik – 59,33%, zdawalność – 100 % 

- j. angielski – średni wynik – 63,78%, zdawalność – 100% 

- j. niemiecki – średni wynik – 40%, zdawalność – 100% 

Wyniki egzaminów zawodowych 

- technik ekonomista - przystąpiło 37 uczniów, zdało 37 uczniów  

- technik handlowiec – przystąpiło 10 uczniów, zdało 10 uczniów 

- technik spedytor - przystąpiło 21 uczniów, zdało 21 uczniów 

Szkoła pozyskała środki pozabudżetowe na realizację projektów: 

1. projekt pn. ,,Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4  

w Łowiczu’’ - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

(Projekt realizowany do 31.12.2020 r.). Dofinansowanie projektu w kwocie – 1 580 487,98 zł; 

2. projekt pn. „Staże zawodowe w Europie” - projekt realizowany w ramach: „Ponadnarodowa 

mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” ze środków Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor kształcenie  

i szkolenia zawodowe. Kwota dofinansowania –  zł 455.989,28 zł. 

 

16. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Brzechwy  

w Łowiczu 

 

Liczba uczniów i ilość klas w roku szkolnym 2019 

Lp. Typ szkoły 
Liczba 

oddziałów 
Liczba uczniów 

1.  Wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka 

- 33 

2.  Przedszkole Specjalne 3 16 

3.  Szkoła Podstawowa  9 60 
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4.  Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia  3 21 

5.  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 

Pracy 

3 20 

6.  Internat SOS-W 5 35 

7.  Zespół Rewalidacyjno- 

Wychowawczy 

2 11 

RAZEM 22 196 

 

Liczba dzieci ze względu na rodzaj niepełnosprawności: 

Lp. Stopień niepełnosprawności intelektualnej Ilość uczniów 

1.  Lekkie 39 

2.  Umiarkowane, znaczne 27 

3.  Sprzężone, autyzm 51 

4.  Głębokie 11 

RAZEM 

 

128 

 

Liczba uczniów nauczanych indywidualnie: 

Lp. Typ szkoły Ilość uczniów 

1.  Szkoła Podstawowa 4 

2.  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 4 

3.  Indywidualne zespoły rewalidacyjno-wychowawcze  3 

RAZEM  11 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łowiczu w 2019 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 roku szkolnym 2018/2019 ,,Wyprawka szkolna” – 6 682,11 zł; 

3.dotacja przedszkolna – 8418,00 zł; 

4.program kompleksowego wsparcia rodziny „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji 

zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-refabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu 

Łowickiego – 62 315,23 zł; 

5.w ramach realizacji projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na 

BIS” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020; Oś Priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie 

zawodowe, Poddziałanie XI.3.3. Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe, współfinansowany przez Unię Europejską  
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z Europejskiego Funduszu Społecznego - dwóch uczniów otrzymało stypendium w wysokości 

po 10 000,00 zł. 

Informacja o działalności przedszkola 

W I półroczu Przedszkolaki zostały włączone w następujące uroczystości przedszkolne: 

1) Sprzątanie Świata; 

2) Wizyta policjanta w przedszkolu; 

3) Światowy Dzień Origami; 

4) Pasowanie na Przedszkolaka; 

5) Dzień Dyni; 

6) Dzień Pluszowego Misia; 

7) Dzień Buraka; 

8) Pieczemy świąteczne rogaliki; 

9) Piszemy list do Św. Mikołaja; 

10) Światowy Dzień Uśmiechu; 

11) Dzień zdrowego jedzenia i gotowania „sałatka warzywna”; 

12) Zajęcia integracyjne z kl. I – III szkoły podstawowej „Kartka Świąteczna”; 

13) Spotkanie ze Św. Mikołajem; 

14) Higiena jamy ustnej. 

 

Informacja o działalności szkoły 

Apele szkolne 

1) Apel z okazji Świąt Wielkiej Nocy; 

2) Akademia z okazji Święta flagi narodowej oraz Konstytucji 3 Maja; 

3) prezentacja o tematyce zdrowotnej; 

4) uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019; 

5) rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020;  

6) wybory samorządu szkolnego i opiekuna; 

7) prezentacja samorządów klasowych i samorządu szkolnego. Przypomnienie praw            

i obowiązków ucznia; 

8) Akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej; 

9) Dzień Papieski;  

10) ,,Kultura i bezpieczeństwo zachowania się w szkole i poza szkołą”; 

11) Akademia z okazji rocznicy Święta Niepodległości;  

12) spotkanie z Mikołajem; 

13) Jasełka z okazji świat Bożego Narodzenia.  

 

Imprezy i akcje organizowane na terenie szkoły 

1) w styczniu 2019 r. odbyła się choinka szkolna  

2) w ramach wolontariatu zostały podjęte działania:  

- Akcja „Znicz, Pamiętamy….”, 

- Pomoc dzieciom mniej sprawnym przez wolontariuszy, 
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- Spotkania dla młodszych uczniów pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom”;                                  

3) przeprowadzono zbiórkę książek dla oddziału szpitala powiatowego w Łowiczu;                         

4) zorganizowano zbiórkę maskotek „Twój miś może zostać ratownikiem”; 

5) Dzień Wiosny; 

6) Wystawa ozdób wielkanocnych; 

7) Dzień Języka Angielskiego; 

8) „Hej Łowickie, jakie cudne…….”; 

9) Obchody Święta Ośrodka;  

10) Próbna ewakuacja szkoły na wypadek zagrożenia;  

11) Akcja ekologiczna ,,Sprzątanie świata’’;  

12) Bezpiecznie poruszam się po drodze- spotkanie z policjantem; 

13) Ogólnopolska akcja „Góra Grosza”;  

14) Wystawa ozdób bożonarodzeniowych;  

15) Organizacja dyskotek szkolnych. 

Wycieczki 

1) Wycieczka w ramach Doradztwa Zawodowego do Pizzerii w Skierniewicach;                       

2) Wycieczka do Fabryki Bombek w Piotrkowie Trybunalskim;  

3) Wycieczka do Centrum Nauki i Techniki w Łodzi; 

4) Wycieczka szkolna do „Pawiego oczka” w Łasiecznikach;  

5) Wycieczka do Świdnicy; 

6) Wycieczka do Mocarzewa – Misterium Męki Pańskiej; 

7) W ramach realizacji innowacji pedagogicznych odbyły się wycieczki czterodniowe do: 

Lublina, Olsztyna, Gdańska;  

8) W ramach preorientacji zawodowej odbyły się warsztaty kulinarne  - hotel**  Ibis, warsztaty 

hotelarskie - hotel Hilton, hotel PURO;  

9) Muzeum Nieborów;  

10) Warsztaty ekologiczne w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi;  

11) Wycieczki do Teatru Dramatycznego w  Płocku;  

12) Stadion Narodowy w Warszawie;  

13) Wyjście do PSSE w Łowiczu.  

Konkursy 

1) Konkurs Wiedzy Religijnej - Rok liturgiczny; 

2) IV Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczny w Łodzi; 

3) Konkurs kulinarny w „Nie marnujemy żywności” w Hotelu Ibis w Łodzi; 

4) Konkurs kulinarny w Kutnie;  

5) Ogólnopolska Scena Prezentacji Artystycznych Realizacji- OSPAR 2019;  

6) XVIII Festiwal  Kolęd i Pastorałek Polskich dla Dzieci i Młodzieży w Mocarzewie; 

7) Konkurs na kartę bożonarodzeniową.  

Zawody sportowe, olimpiady 

1) Regionalne Indywidualne Mistrzostwa Szkół Specjalnych w Lekkiej Atletyce; 

2) Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym.  
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Informacja o działalności internatu 

Akcje i imprezy organizowane dla wychowanków: 

1) bal Karnawałowy;  

2) zorganizowanie walentynek;    

3)  Dzień Kobiet;  

4)  wybory Miss i Mistera Internatu;  

5) dyskoteka – piżama party;  

6) Światowy Dzień bez papierosa – wspólne malowanie plakatów;  

7) tydzień działań przeciw przemocy;  

8) Dzień Ziemi;  

9) turniej warcabowy;  

10) wyjście do Cyrku Arena;  

11) Dzień Matki;  

12) Dzień Dziecka;  

13) wyjście do kina Fenix na film pt. „Kraina Cudów”;  

14) wycieczki ekologiczne; 

15) „Zajęcia plastyczne – metoda quillingu”;  

16) „Poznajemy Polskę z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa”; 

17) cykl zajęć plastycznych „Spotkania z malarzem”;  

18) zajęcia ruchowe z wykorzystaniem elementów metody Paula Dennisona i Weroniki 

Sherborne;  

19) cykl zajęć z origami oraz zajęcia kulinarne;  

20) cykl zajęć „ Tańcowała igła z nitką”; 

21) cykl zajęć z zakresu edukacji czytelniczo-medialnej i edukacji regionalnej oraz cykl zajęć 

usprawniających aparat mowy „Wesoła gimnastyka buzi i języka”;  

22) zajęcia z wychowania patriotycznego i obywatelskiego;  

23) cykl zajęć „Jestem samodzielna”.  

Konkursy 

Wychowankowie brali udział w następujących konkursach: 

1) konkurs plastyczny ,,Wspomnienia z wakacji”;  

2) z profilaktyki uzależnień ,,Zapobieganie nałogom”;  

3) konkurs na najsympatyczniejszą dziewczynkę z grupy III;  

4) konkurs na najsympatyczniejszą dziewczynkę z grupy IV;  

5) konkurs plastyczny ,,Moje miasto”;  

6) super chłopak w grupie I, ,,Pomocny kolega”, ,,Mistrz porządku”, ,,Pilny uczeń”;  

7) konkurs plastyczny Pamiętamy o 80-rocznicy wybuchu II wojny światowej;  

8) konkurs plastyczny ,,Łowicz – moje miasto”;  

9) konkurs plastyczny ,,Szkodliwy wpływ na życie i zdrowie używek”;  

10) konkurs plastyczny ,,Polska Złota Jesień”; 

11) konkurs plastyczny ,,Wydzieranka łowicka – herb miasta”;  

12) konkurs plastyczny ,,Czteronogi przyjaciel”;  
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13) konkurs plastyczny ,,Kartka świąteczna – Szopka Bożonarodzeniowa”;  

14) konkurs plastyczny ,,Bezpieczeństwo na śniegu i lodzie”;  

15) konkurs plastyczny ,,Bezpieczna przerwa, bezpieczna szkoła, bezpieczny Internat”.  

 

Integracja ze środowiskiem lokalnym 

1) malowanie obrazu olejnego ,,Nasza Ziemia” pod okiem słuchaczy Łowickiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku i malarza pana Józefa Czubaka z grupy plastycznej „Nowa Fala” UTW; 

2) wychowankowie uczestniczyli w Balu Jesieni w Świetlicy Integracyjnej "Słonko";  

3) wieczór Andrzejkowy w Świetlicy Integracyjnej "Słonko";  

4) akcja zbierania plastikowych zakrętek, mających na celu pomoc w zakupie wózka dla 

dziecka niepełnosprawnego;  

5) wychowankowie Internatu pod okiem wychowawców wykonali prace plastyczne  

w formie kotylionów na Święto Niepodległości oraz kartki bożonarodzeniowe  

z przeznaczeniem na aukcje. Z zebranych pieniędzy z aukcji zakupiono pożywienie dla 

bezdomnych psów i kotów dla Stowarzyszenia ,,Cztery Łapy”.   

 

17. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi 

Rok szkolny 2019/2020 to drugi rok  funkcjonowania placówki w nowych, nowoczesnych 

warunkach, z których korzystają wszyscy pracownicy, ale przede wszystkim uczniowie – 

wychowankowie. Do końca października 2019 roku dostarczane było jeszcze wyposażenie      

i sprzęt. 10 grudnia 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie placówki połączone z wigilią. 

Po raz pierwszy od wielu lat podjęte przez nauczycieli i wychowawców różne formy 

doskonalenia zawodowego spowodowały, że szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę 

pedagogiczną. Realizacja  wszystkich  zajęć ze wszystkich przedmiotów odbywa się bez 

wsparcia nauczycieli z innych szkół. 

Organizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii od 1 września 2019 roku to pięć 

oddziałów szkoły podstawowej specjalnej, tj. klasy: IV, V, VI, VII, VIII oraz aż sześć grup 

wychowawczych. Obecny stan klas i grup przedstawia się następująco: 

Liczba uczniów w klasach: 

- klasa IV – 12, 

- klasa V – 16, 

- klasa VI – 15, 

- klasa VII – 14, 

- klasa VIII – 13. 

Liczba wychowanków w grupach jest następująca: 

- I grupa – 12, 

- II grupa – 12, 

- III grupa – 10, 

- IV grupa – 12, 

- V grupa – 12, 

- VI grupa – 12.     
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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 jest przez pedagoga i psychologa, którzy            

na bieżąco pomagają rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze, konflikty rówieśnicze, 

wspierają wychowanych, którzy pierwszy raz są w Ośrodku, prowadzą zajęcia w ramach 

społeczności korekcyjnych, np.  na temat skutecznego uczenia się.  

Praca z dziećmi odbywa się   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 

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 zostały do poszczególnych klas i grup. Kontynuowana była akcja „Teatr 

internetowy dla szkół". 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. Ze wszystkimi  

uczniami  zostały przeprowadzone zajęcia „Jak efektywnie się uczyć”. MOS w Kiernozi 

corocznie otrzymuje dotację na podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów 

wszystkich klas. Poza tym placówka wzięła udział w rządowym programie „Aktywna tablica” 

pozyskując środki na zakup interaktywnych monitorów do dwóch klas oraz w wyniku 

otrzymania środków z 0,4% rezerwy oświatowej ponad 50 000,00 zł na zakup pomocy  

i środków dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z fizyki, matematyki, chemii, 

geografii i biologii. Uczniowie klasy VIII po raz pierwszy przystąpili do egzaminu 

ósmoklasisty;  

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. 

Wychowankowie brali udział w różnych imprezach  wynikających z planów pracy, a także           

z zainteresowań wychowawców i potrzeb wychowanków.  Do najważniejszych, które odbyły 

się w I półroczu należały: 

a) „Sprzątanie świata”; 
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b) piknik integracyjny – przyjęcie w poczet wychowanków nowych dzieci; 

c) przedstawienie patriotyczne – „Spełniamy marzenia  Powstańca”; 

d) „Bezpieczna szkoła”- spotkanie uczniów z Policją; 

e) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do 

hymnu”; 

f) ,,Głośne Czytanie” w ramach projektu – Narodowe Czytanie; 

g) udział w pieszym i rowerowym Rajdzie Szlakiem 10 PP, udział w obchodach 80 rocznicy 

wybuchu II wojny światowej w Kąpinie; 

h) udział w gminnych obchodach 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej; 

i)  „Dzień Chłopaka”- konkursy i wspólna zabawa; 

j) konkurs biblioteczny- plastyczny „Moja ulubiona lektura”; 

k) Powiatowe Masowe Biegi Przełajowe Kiernozia 2019 – organizacja i udział; 

l) prezentacja z okazji 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki oraz quiz  

o kompozytorze; 

m) piesza Wycieczka do Sannik,  zwiedzanie zespołu parkowo-pałacowego, lekcja historii – 80 

rocznica wybuchu II wojny światowej, wspólny grill; 

n) Powiatowy Turniej w Halowej Piłce Nożnej – Zduny 2019 – udział; 

o) Powiatowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym – Bednary – 2019 – udział; 

p) wycieczka autokarowa do pałacu i kompleksu parkowego w Nieborowie; 

q) Mikołajki w szkole – wspólna zabawa, konkursy;  

r) hipoterapia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Mocarzewie; 

s) uczestnictwo w koncercie, który odbywał się w jednym z łowickich kościołów; 

t) zajęcia w ramach  projektu ,,Mam talent – MOS Kiernozia”; 

u)  konkurs  dla całej społeczności internackiej ,,Czysta sypialnia”; 

v) udział w zabawie karnawałowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  

w Załusków; 

w) „Bezpieczne ferie” – pogadanka; 

x) odbywały się cykliczne spotkania biblioteczne w GBP;  

y) działało Koło Miłośników Darta. 

 Poza tym, już drugi rok z rzędu MOS wziął  udział w akcji  „Zbieramy Kasztany”. 

Uzbierano ponad 250 kg. Jako pierwsza placówka przystąpiła do akcji „Sadzimy drzewka  

i krzewy w Skansenie Wsi Łowickiej, w Maurzycach”- wyjazd rowerowy wychowanków.  

W ramach działalności Ligi Ochrony Przyrody placówka wzięła udział w XXXIII edycji 

ogólnopolskiego konkursu „Mój los”- zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i 

Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Ligę Ochrony Przyrody przy współudziale Lasów 

Państwowych. 

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, 
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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. Uczniowie wraz z nauczycielami brali udział w warsztatach 

profilaktycznych dotyczących radzenia sobie z agresją i używkami prowadzonych przez 

Akademię Pozytywnej profilaktyki z Krakowa.  

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 psychologiczno-

pedagogicznej; 

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; 

- 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:     
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-  programem „Widzę”                                         83 

-  programem „Słyszę”                                         135 

-  programem „Mówię”                                        30 

- programem SAT  144 

- APD Neuroflow                  46 

 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 roku kalendarzowym 2019 wydano opinie:  

Rodzaj opinii  w sprawie  

 Potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju                                                       tabela orzeczenia 

Przyspieszenia obowiązku szkolnego 1 

Odroczenia obowiązku szkolnego 22 

Objęcia nauką w klasie terapeutycznej - 

Zwolnienia z nauki drugiego języka obcego - 

Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponad. 1 

Dostosowania wymagań edukacyjnych  67 

O specyficznych trudnościach  w uczeniu się 33 

Udzielanie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki - 

Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy 3 

Objęcia dziecka pomocą psych – ped. w przedszkolu 34 

Objęcia dziecka pomocą psych. – ped. w szkole 204 

Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego  6 

O braku przeciwwskazań do wykonywania zajęć zarobkowych 6 

Realizacji nauki poza szkołą 1 

Inne opinie 1 

Wydano również orzeczenia: 

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju                                                                29 

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży: 

- z uszkodzonym słuchem                                                                                                             7 

- z uszkodzonym wzrokiem                                                                                                           - 
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- z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją)                                                                     15 

- z upośledzeniem w stopniu lekkim                                                                                           36  

- z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym                                                                               9 

- z upośledzeniem w  stopniu głębokim -  o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wych.                   5                                  

- z autyzmem (w tym Z.Aspergera)                                                                                             29 

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi                                                                                     23  

- zagrożonych niedostosowaniem społecznym                                                                           13   

- niedostosowanych społecznie                                                                                                      - 

Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania                                                                    42     

Orzeczenia o  potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego        3 

RAZEM                                                                                                                                     211 

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  158 

                      Terapia ręki 16 

                      Metoda Dobrego Startu 54 

                      Terapia umiejętności słuchowo - językowych 7 

                       SI 22 

                       Neuroflow- aktywny trening słuchowy:  17 

                       EYE PORT II-     terapia widzenia 2 

Trening Warnkego 15 

Logopedyczna:  

                       Terapia logopedyczna 264 

                       Terapia dr Neuronowski  19 

Indywidualna (terapia psychologiczna/psychoterapia) 23 

Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, w tym psychologicznym 75 

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” 19 
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TUS dla dzieci ze spectrum autyzmu (innowacja) 21 

Porady bez badań (wychowawcze itp.) 231 

Interwencje kryzysowe indywidulne 2 

 

Diagnozy pedagogiczne   681 

Diagnoz psychologiczne  960 

Diagnoz logopedyczne  511 

 Realizowano również zadania profilaktyczne oraz wspierające wychowawczą  

i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły, placówki, poprzez warsztaty: 

1. warsztaty dla nauczycieli uczestniczących w sieci współpracy dotyczącej zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych, przeprowadzono zajęcia: 

a) integracji sensorycznej; 

b) terapii logopedycznej; 

c) zajęcia rozwijające kompetencje słuchowo-językowe; 

d) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

e) APD Neuroflow (PPP w Łowiczu): 9; 

2.  trening ortograficzny dla uczniów klas IV-VI (PPP w Łowiczu): 4; 

3. depresja młodzieży (IILO w Łowiczu): 60; 

4. ,,Różni i równi – tolerancja w naszej szkole” (SP Nr 3 w Łowiczu): 20; 

5. „Muzyczne spotkania” - feryjne zajęcia muzykoterapeutyczne z zakresu profilaktyki 

muzycznej prowadzone Metodą Mobilnej Rekreacji Muzycznej (MRM): 5; 

6. ,,Poprawa komunikacji w grupie’’ (SP Nr 3 w Łowiczu, kl. VII): 16; 

7. „Poprawa komunikacji w grupie” (SP nr 3 w Łowiczu, kl. IV): 22; 

8. Dzień bezpłatnych diagnoz logopedycznych (PPP w Łowiczu): 15; 

9. Dzień przesiewowych badań słuchu (PPP w Łowiczu): 10; 

10. Spotkania z doradcą zawodowym dotyczące wyboru dalszej ścieżki kształcenia  

i predyspozycji zawodowych: 

- ZSS Na Rzecz Rozwoju Oświaty w Jamnie: 50; 

- SP Nr 4 w Łowiczu: 61; 

- SP Nr 3 w Łowiczu 54; 

- SOS-W w Łowiczu 34; 

- SP w Mysłakowie: 32; 

- SP w Bednarach: 27; 

- Gimnazjum Nr 1 w Kompinie: 32; 

- SP Nr 7 w Łowiczu: 77; 

- SP Nr 1 w Łowiczu: 52; 

- SP w Łyszkowicach: 74; 

- SP w Mastkach: 31; 

- SP w Zielkowicach: 48; 

- SP w Bielawach: 86; 

- SP w Sobocie: 24; 



131 

 

 

 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waliszewie: 26; 

- SP w Błędowie: 72; 

- SP w Kocierzewie Południowym: 66; 

- SP w Bąkowie Górnym: 18; 

- SP w Bednarach: 35; 

- SP w Nowych Zdunach: 78; 

- SP w Niedźwiadzie: 15; 

11. zapobieganie i eliminowanie zjawiska cyberprzemocy (SOS-W w Łowiczu): 26; 

12. zajęcia pokazowe Metodą Dobrego Startu (Przedszkole w Domaniewicach): 35; 

13. przesiewowe badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym (Przedszkole  

w Domaniewicach): 65; 

14. przesiewowe badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym (Przedszkole  

w Mysłakowie): 19; 

15. ,,Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole/klasie” (SP Nr 4 w Łowiczu): 12;  

16. ,,Kochać i wymagać – czyli jak być dobrym rodzicem” (Przedszkole Nr 4 w Łowiczu): 11; 

17. założenia i cele procesu wspomagania szkoły/placówki (SP w Gągolinie Południowym):11; 

18. dostosowanie wymagań edukacyjnych (SP w Wygodzie): 40; 

19. Powiatowe Forum Zawodowe (ZSP Nr 2 w Łowiczu): 22; 

20. Jak pracować z dzieckiem słabosłyszącym? (SP w Mastkach): 12; 

21. Jak budować poczucie własnej wartości uczniów (ZSP Nr 1 w Łowiczu): 40; 

22. organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej (SP w Mysłakowie): 15; 

23. Jak skutecznie wspomagać rozwój dziecka – zajęcia rewalidacyjne i pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna  (ZSS na Rzecz Rozwoju Oświaty – Jamno): 46; 

24. Praca, profesja – powodzenie. Czynniki trafnego wyboru szkoły/zawodu (WODN  

w Skierniewicach): 108; 

25. budowanie relacji z dzieckiem. Wspieranie w prawidłowym rozwoju. (Przedszkole  

w Domaniewicach): 5; 

26. ,,Pobawmy się czytaniem” - zabawy sprzyjające nauce czytania i pisania  

(PPP w Łowiczu):31; 

27. IPE-T i WOPFU (SP w Błędowie): 17; 

Udzielano pomocy grupowej dla rodziców: 

1. dojrzałość szkolna prelekcja dla rodziców (Przedszkole Nr 7 w Łowiczu): 45; 

2. porady dla rodziców po przeprowadzonych przesiewowych badaniach słuchu  

(PPP w Łowiczu): 15; 

3. Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole/klasie (SP Nr 4 w Łowiczu): 7;  

4. Słyszę ale czy wszystko?- prelekcja dla rodziców w Punkcie Przedszkolnym w Chąśnie: 8; 

5. Rodzic jako doradca swojego dziecka (SP w Popowie): 75; 

6. Rodzic jako doradca swojego dziecka (SP w Zielkowicach): 13; 

7. Kochać i wymagać – czyli jak być dobrym rodzicem (Przedszkole Nr 4 w Łowiczu): 14; 

8. ABC rozwoju mowy dziecka – prelekcja w Punkcie Przedszkolnym w Chąśnie: 10; 

9. budowanie relacji z dzieckiem. Wspieranie w prawidłowym rozwoju. (Przedszkole  

w Domaniewicach): 1; 
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10. założenia, cele i struktura zajęć terapii ręki (PPP w Łowiczu): 4; 

11. geneza, założenia, cele i struktura zajęć MDS (PPP w Łowiczu: 12;  

12. konsultacje indywidualne w sprawach różnych (PPP w Łowiczu): 8. 

Organizowano i prowadzono wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, poprzez: 

1. roczne Wspomaganie SP w Gągolinie Południowym w zakresie „Rozwijanie kompetencji 

matematycznych” – szkolenie RP, warsztaty dla uczniów; 

2. roczne Wspomaganie SP w SP Nr 3 w Łowiczu w zakresie „Rozwijanie kompetencji 

społecznych” – szkolenie RP, warsztaty dla uczniów; 

3. sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów szkolnych: 24; 

4. sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne: 19; 

5. organizowanie warsztatów dla dzieci, uczniów i nauczycieli – szczegółowo wymienione  

w podpunkcie pierwszym. 

6. organizowanie szkoleniowych Rad Pedagogicznych dla nauczycieli – szczegółowo 

wymienione w podpunkcie pierwszym. 

VI. Przygotowanie szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych do 

nowego roku szkolnego 2019/2020 - podsumowanie 

Uczniowie/oddziały w szkołach Powiatu Łowickiego  

Szkoła Rok szkolny 2018/2019 Rok szkolny 2019/2020 

Liczba 

oddziałów 

Liczba uczniów Liczba 

oddziałów 

Liczba uczniów  

I LO w Łowiczu 12 351 16 414 

II LO w Łowiczu 8 240 12 353 

ZSP nr 1 w Łowiczu 12 295 17 407 

ZSP nr 2 w Łowiczu 29 637 35 735 

ZSP nr 3 w Łowiczu 11 246 15 328 

ZSP nr 4 w Łowiczu 21 506 24 569 

SOS-W w Łowiczu 19 122 19 127 

MOS w Kiernozi  5 70 5 69 

Razem 117 2 467 143 3 002 

 

Zatrudnienie w szkołach Powiatu Łowickiego 

Rok szkolny 2018/2019 Rok szkolny 2019/2020 

Liczba  

nauczycieli 

[etat] 

Liczba pracowników 

adm. i obsługi 

[etat] 

Liczba  

nauczycieli 

[etat] 

Liczba pracowników 

 adm. i obsługi 

[etat] 

363,54 92,79 441,68 93 

 

Matura - wyniki 

Szkoły I 

LO 

II LO ZSP nr 1 ZSP nr 2  ZSP nr 3 ZSP nr 4 RAZEM 

T B T B T B LO T 

Absolwenci 121 67 44 38 89 24 70 - 62 67 582 
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Klasy kończące 4 2 2 2 5 1 3 - 2 3 24 

Maturzyści 121 61 29 - 68 - 39 - 62 67 447 

Zdało maturę 121 50 15 - 54 - 20 - 60 60 380 

Zdawalność  

matury % * 

100 82 52 - 79 - 51 - 96,7

7 

89,5

5 

85,01 

Nie zdało matury: 

- z poprawką 

- bez poprawki 

 

- 

- 

 

2 

3 

 

7 

7 

-  

13 

1 

-  

8 

5 

-  

2 

0 

 

6 

1 

 

38 

17 

Zdało egzamin 

poprawkowy 

- 6 7 - 8 - 6 - 2 5 34 

Zdawalność po 

„poprawkach” * 

100 92 76 - 91,1

7 

- 67 - 100 97,0

1 

92,62 

  *w stosunku do uczniów przystępujących do egzaminu 

 

Egzaminy zawodowe 

  *w stosunku do uczniów przystępujących do egzaminu 

**pozostali uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych organizowanych przez Izbę Rzemieślniczą 

Awans zawodowy nauczycieli  

1. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskało 10 nauczycieli: 

a) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu – 1 nauczyciel; 

b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Brzechwy w Łowiczu – 3 nauczycieli; 

c) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi – 5 nauczycieli; 

d) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu – 1 nauczyciel 

2. Stopień nauczyciela mianowanego uzyskało 3 nauczycieli: 

a) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu – 1 nauczyciel; 

b) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi – 1 nauczyciel; 

c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Brzechwy w Łowiczu – 1 nauczyciel 

3.Stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskało 15 nauczycieli: 

a) II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łowiczu – 2 nauczycieli; 

b) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu – 4 nauczycieli; 

c) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego                                   

im. T. Kościuszki w Łowiczu – 5 nauczycieli; 

a) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu – 1 nauczyciel; 

Zespół 

szkół 
typ szkoły 

Liczba 

absolwentów 

Przystąpiło 

do egzaminu 

Zdało 

egzamin 

Zdawalność % * 

 

ZSP  nr 1  

technikum 44 42 27 64 

branżowa szkoła I 

stopnia 
38 24** 11 46 

ZSP  nr 2  

technikum  129 129 83 64,34 

branżowa szkoła I 

stopnia 
6 6 3 50 

ZSP  nr 3  

technikum 70 58 31 53 

branżowa szkoła I 

stopnia 
18 18 11 61 

ZSP  nr 4  technikum  67 67 65 97,01 
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b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Brzechwy w Łowiczu – 3 nauczycieli. 

Nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 

W wyniku naboru uruchomiono 51 oddziałów klas I: 

a) 18 oddziałów liceum ogólnokształcącego; 

b) 27 oddziałów technikum; 

c) 6 oddziałów branżowej szkoły I stopnia. 

Wyniki naboru 

Lp. Szkoła Oddział (nachylenie/zawód)  
Liczba 

oddziałów 

Liczebność 

klas I 

1. 
I LO  

w Łowiczu 

Liceum ogólnokształcące 8 201 

medyczne 4-letnie 1 29 

politechniczna 4-letnie 1 19 

przyrodniczo-ekonomiczna 4-letnie 1 29 

humanistyczno-ekonomiczna 4-letnie 1 27 

cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie 

informatyczne 4-letnie 
1 

9 

medyczna 3-letnie 1 29 

politechniczna 3-letnie 1 30 

przyrodniczo-ekonomiczna 3-letnie 1 30 

2.  
II LO  

w Łowiczu 

Liceum ogólnokształcące 6 170 

humanistyczno – lingwistyczne (3-letnie) 1 31 

matematyczno – fizyczno – informatyczne (3- letnie) 1 23 

medyczne (3-letnie) 1 30 

humanistyczno – lingwistyczne (4-letnie) 1 28 

matematyczno – fizyczno – informatyczne (4- letnie) 1 28 

medyczne (4-letnie) 1 30 

3. 
ZSP nr 1  

w Łowiczu 

Technikum  5 129 

technik informatyk 4-letnie 1 18 

technik elektryk/ technik mechanik/technik mechatronik 4-

letnie       
1 

13/11/15 

technik pojazdów samochodowych 4-letnie 1 11 

technik informatyk 5-letnie 1 24 

technik elektryk/ technik mechanik/technik mechatronik 5-

letnie      
1 

8/14/15 

Branżowa szkoła I stopnia 4 95 

mechanik pojazdów samochodowych/kierowca mechanik 

(na podbudowie gimnazjum) 
1 

13/13 

wielozawodowy (na podbudowie gimnazjum) 1 24 

kierowca mechanik/mechanik pojazdów samochodowych     

( na podbudowie szkoły podstawowej) 
1 

10/17 

fryzjer/wielozawodowy ( na podbudowie szkoły 

podstawowej) 
1 

12/6 

4. 
ZSP nr 2  

w Łowiczu 

Technikum 5-letnie 12 268 

technik informatyk 5-letnie 2 45 

technik logistyk 5-letnie 1 22 
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Zatrudnienie w szkołach i placówkach oświatowych  

Szkoł

a 

 

Liczb

a 

oddzi

ałów 

Licz

ba 

uczn

iów 

Etaty przeliczeniowe nauczycieli 

Nauczyciele 

niepełnozatrudn

ieni 

(liczba osób) 

Liczba 

etatów 

adminis

tracji  

i 

obsługi 

Ogółe

m 

w ramach 

etatu 

nauczyciel

i 

pełnozatr

udnionyc

h 

nauczycieli 

niepełnozatr

udnionych 

wynikające  

z godzin  

ponadwymi

arowych 

I LO  16 414 38,64 27 5,86 5,78 15 7,4 

II LO  12 353 38,78 23 10,30 5,47 18 4,5 

ZSP 

nr 1 
17 407 48,26 32 5,09 11,17 8 8 

technik logistyk/technik agrobiznesu 5-letnie 1 8/11 

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 5-letnie 1 22 

technik żywienia i usług gastronomicznych 5-letnie 1 23 

technik informatyk 4-letnie 2 42 

technik logistyk 4-letnie 2 47 

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 4-letnie 1 24 

technik żywienia i usług gastronomicznych/technik 

technologii żywności 4-letnie  
1 

1/15 

5. 
ZSP nr 3  

w Łowiczu 

Technikum  6 153 

technik hotelarstwa/ technik żywienia i usług 

gastronomicznych 4-letnie 
1 

16/19 

technik usług fryzjerskich/ technik eksploatacji portów i 

terminali 4-letnie 
1 

11/20 

technik fotografii i multimediów 4-letnie 1 24 

technik hotelarstwa/ technik żywienia i usług 

gastronomicznych 5-letnie 
1 

7/12 

technik usług fryzjerskich/ technik eksploatacji portów i 

terminali 5-letnie 
1 

10/14 

technik fotografii i multimediów 5-letnie 1 20 

Szkoła Branżowa I stopnia 2 32 

kucharz ( na podbudowie gimnazjum) 1 15 

kucharz ( na podbudowie szkoły podstawowej) 1 17 

6. 
ZSP nr 4  

w Łowiczu 

Liceum ogólnokształcące 4 120 

humanistyczna-językowa 3-letnie 1 30 

matematyczno-przyrodnicza 3-letnie 1 30 

humanistyczno-językowa 4-letnie 1 30 

matematyczno-przyrodnicza 4-letnie 1 30 

Technikum 4 99 

technik ekonomista 4-letnie 1 25 

technik spedytor 4-letnie 1 26 

technik ekonomista 5-letnie 1 24 

technik spedytor 5-letnie 1 24 

Razem 51 1267 
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ZSP 

nr 2  
35 735 91,78 61 8,60 22,18 15 24,25 

ZSP 

nr 3  
15 328 40,05 23 9,82 7,24 17 6 

ZSP 

nr 4  
24 569 58,40 44 2,67 11,73 4 10,50 

Raze

m 
119 2806 315,91 210 42,34 63,57 77 60,65 

 

Placó

wka 

Liczb

a 

oddzi

ałów 

Licz

ba 

uczn

iów/

wyc

how

ank

ów 

Etaty przeliczeniowe nauczycieli 

Nauczyciele 

niepełnozatrudn

ieni 

(liczba osób) 

Liczba 

etatów 

adminis

tracji  

i 

obsługi 

 

Ogó

łem 

w ramach 

etatu 

nauczycieli 

pełnozatrud

nionych 

nauczycieli 

niepełnozatru

dnionych 

wynikające  

z godzin  

ponadwymi

arowych 

SOS-

W  
19 127 

71,2

2 
50 2,86 18,36 4 17,85 

MOS  Szkoł

a 5 

 

69 38,3 33 1,58 3,72 3 12,5 

PP-P   
- - 

16,2

5 
13 2 1,25 4 2 

Raze

m 
24 196 

125,

77 
96 6,44 23,33 11 32,35 

Sprawozdanie z działalności sportowej w Powiecie Łowickim w 2019 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 

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. 
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1. W rejestrze stowarzyszeń kultury fizycznej Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia dla 

których organem nadzoru jest Powiat Łowicki znajdują się: 

- Klub Sportowy „PELIKAN” w Łowiczu; 

- 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; 

- UKS „Mroga Bielawy”; 

- 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”; 
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- 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”; 

- Koszykarski Klub Sportowy Łowicz; 

- 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.  
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Charakterystykę tej bazy przedstawia poniższa tabela:                

Lp. Gmina Baza sportowa 

1.  Bielawy - 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 

2.  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  

1.  Domaniewice Sale gimnastyczne i boiska w: 

- SP w Domaniewicach 

- SP w Skaratkach 

- Przedszkolu Publicznym w Domaniewicach  

 

 

2.  Kiernozia - sala gimnastyczna, boisko i siłownia SP w Kiernozi 

-boisko LZS 

-boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni,  

- siłownia 

3.  Łyszkowice 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 

 

4.  Kocierzew 

Płd. 

Sale gimnastyczne w: 

- w  SP w Kocierzewie Płd. 

- w SP w Łaguszewie 

Boiska: 

- w SP w Kocierzewie Płd.: 

(boisko do piłki nożnej 

boisko do piłki koszykowej 

boisko do piłki siatkowej 

bieżnia 
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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 

5.  Nieborów 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  

6.  Łowicz - 

miasto 

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 

  

7.  Łowicz - 

gmina 

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 

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: 
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- 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 Baza sportowa 

1.  

I Liceum 

Ogólnokształcące  

w Łowiczu 

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 

2.  

II Liceum 

Ogólnokształcące 

w Łowiczu 

sala gimnastyczna 

siłownia, boisko trawiaste 

3.  ZSP Nr 1 w Łowiczu 

2 sale gimnastyczne 

boisko asfaltowe 

siłownia 

4.  
ZSP Nr 2 RCKUiP  

w Łowiczu 

2 sale gimnastyczne 

boisko trawiaste 

 

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 2019 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 pokrywa 

koszt zakupu części nagród dla zawodników biorących udział w zmaganiach sportowych.  

W roku 2019 ze środków budżetu Powiatu Łowickiego zakupiono nagrody dla uczestników: 

Turnieju unihokeja chłopców i dziewcząt z okazji WOŚP; Turnieju Szkół Podstawowych  

w piłce nożnej 2019; Mistrzostw Łowicza i Powiatu Łowickiego Szkół w Pływaniu; 

Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Łowickiego Juniorów w szachach „Fischera”; 

Bielawskich Biegów Ulicznych; Biegamy Polesie 2019; Ogólnopolskiego Turnieju 

Koszykówki; Ułańskich Biegów Przełajowych; Łowickiego Półmaratonu Jesieni; Czwartków 

Lekkoatletycznych.  
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W opracowanych przez Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu Państwowego 

Instytutu Badawczego wynikach współzawodnictwa powiatów za 2019 rok Powiat Łowicki 

uplasował się na 157 pozycji z punktacją 223,67 pkt na 366 sklasyfikowane powiaty.  

 

VII. Informacja o realizacji programów i strategii przyjętych przez 

Powiat Łowicki i jego jednostki organizacyjne w 2019 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 2019 r. 

Nr 

celu 

Cel strategiczny/ 

operacyjny 

Wskaźnik Planowana 

wartość 

wskaźnika 

docelowa 

Osiągnięta 

wartość 

wskaźnika 

w 2019 r. 

Ocena % 

stopnia 

realizacji 

celu 

1A 

Rozbudowa              

i poprawa stanu 

infrastruktury 

drogowej (w tym 

około drogowej) 

Zmodernizowana/rozbudowana 

infrastruktura drogowa 

10 km 42,692 km 427% 

Zmodernizowana/rozbudowana 

infrastruktura w pasie drogowym 

10 km 42,692 km 427% 

1B 

Rozbudowa             

i poprawa stanu 

infrastruktury 

komunalnej 

Liczba jednostek organizacyjnych 

Powiatu Łowickiego, w których 

zlikwidowano bariery 

architektoniczne  

3 szt.  0 szt.      0% 

Liczba budynków użyteczności 

publicznej poddanych 

termomodernizacji ( DPS Borówek i 

ZSPnr4 w Łowiczu) 

2 szt. 2 szt.  100 % 

2A 
Wsparcie lokalnej 

sfery społeczno-

Liczba zorganizowanych 

szkoleń/spotkań 

10 szt. 6 szt. 60% 
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gospodarczej         

(w tym rolnictwa) 

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. 

5 szt. 0 szt. 0% 

2B 

Poprawa jakości 

oraz infrastruktury 

służby zdrowia oraz 

zabezpieczenia 

społecznego 

Liczba 

zorganizowanych/zainicjowanych 

akcji/działań profilaktycznych 

5 szt.   1 szt.   20% 

3A Zintegrowane 

działania 

promocyjne 

Liczba podjętych/zainicjowanych 

działań promocyjnych 

wykorzystujących nowoczesne 

technologie/kanały komunikacji 

5 szt. 0 szt. 0% 

 

 

 

 

Kompleksowa oferta promocyjna 1 szt. 14 szt. 1400% 

3B 

Tworzenie 

warunków oraz 

koordynacja 

partnerskiej 

współpracy 

lokalnych 

samorządów           

z przedstawicielami 

sfery gospodarczej 

oraz społecznej 

Liczba 

zainicjowanych/koordynowanych 

projektów wspólnych – samorządy   

ze sferą gospodarczą/społeczną 

3 szt. 1 szt. 33% 

Liczba inicjatyw lokalnych 

wspieranych przez władze Powiatu 

 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 2019 roku kontynuowano realizację przyjętego Powiatowego Programu Działań na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych. 

Program „Aktywny Samorząd” 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu od kilku lat jest realizatorem programu 

„Aktywny Samorząd”. W 2019 r. otrzymało w pierwszej transzy środków z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 110 400,00 w tym: 

a) na realizację Modułu I kwotę 57 200,00 zł; 

b) na realizację Modułu II kwotę 46 462,00 zł; 

c) na obsługę realizacji programu, jego promocję oraz ewaluację kwotę: 6 738,03 zł. 

W dniu 9.12.2019 roku PCPR w Łowiczu otrzymał drugą transzę środków na Moduł I  
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w wysokości 198 343,76 zł w tym na obsługę realizacji programu, jego promocję oraz 

ewaluację kwotę: 12 892,35 zł. 

 

Moduł I 

 Obejmuje zadania z zakresu likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną  

i zawodową. Został on podzielony na 4 obszary w tym: 

1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej: poprzez zakup i montaż oprzyrządowania do 

posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy; 

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym 

poprzez: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, 

dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 

elektronicznego i oprogramowania, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 

sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu; 

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego  

o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny,  

w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III 

poziomie jakości, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, 

w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie 

jakości), pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego; 

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 

osoby zależnej. 

W ramach Modułu I wpłynęło 20 wniosków, które zostały rozpatrzone oraz podpisano  

4 umowy na kwotę 57 200,00 zł, pozostałych 10 umów zostanie podpisanych w 2020 roku. 

Moduł II 

 Obejmuje zadania związane z finansowaniem pomocy w uzyskaniu wykształcenia na 

poziomie wyższym. W ramach Modułu II wpłynęło 14 wniosków, z czego 14 wnioskodawców 

otrzymało dofinansowanie. Zostały podpisane umowy, dla 9 wniosków zostało wypłacone 

dofinansowanie w wysokości 22 654,00 zł. 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. 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. 

 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 Powiecie Łowickim. Program zawiera zadania powiatu zawarte w ustawie  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz stanowi podstawę efektywnego rozwoju 

pieczy zastępczej. 

 Celem głównym programu jest zapewnienie dzieciom profesjonalnej opieki  



145 

 

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: 

a) dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, 

b) przyznania świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka – jednorazowo, 

c) 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; 

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  

były fundusze unijne, dzięki którym oferta skierowana do rodzin zastępczych oraz osób 

usamodzielnianych była o wiele bogatsza. W ramach projektów „Umiem więcej” i „Rodzina  

z przyszłością” w roku 2019 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), indywidualna terapia biofeedbeck, terapia logopedyczna  

i pedagogiczna, grupa wsparcia, wsparcie psychologa i pedagoga oraz asystentów osobistych 

osób niepełnosprawnych. 

 Liczba rodzin zastępczych zawodowych wzrasta. Problemem jest nadal pozyskiwanie 

kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, w tym o charakterze pogotowia rodzinnego. 

Pomimo podejmowanych działań, tj. informacji przekazywanych do mediów, ogłoszeń 
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prasowych i radiowych nie udało się pozyskać kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe  

w ilości odpowiadającej potrzebom. 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łowickim 

na lata 2016-2020 

 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łowickim na lata 

2016-2020 uchwalony został w dniu 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Powiecie Łowickim na lata 2016-2020. Celem głównym programu jest zwiększenie 

skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na 

terenie Powiatu Łowickiego. 

Cele szczegółowe: 

Cel 1: zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie; 

Cel 2: zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie; 

Cel 3: zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie; 

Cel 4: zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących 

zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości  

i dostępności świadczonych usług. 

 Zadania określone w Programie były na bieżąco realizowane, m.in. poprzez wsparcie 

specjalistów Punktu Interwencji Kryzysowej. 

Realizacja innych projektów przy udziale finansowania zewnętrznego 

1. Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.  

  Aplikowano w konkursie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. W wyniku rozstrzygnięcia 

konkursu Powiat Łowicki otrzymał dofinansowanie w kwocie - 34 347,00 zł, wkład własny - 

29 789,00 zł, łączna wartość zadania – 64 136,00 zł. 

Faktyczne wykonanie – 67 862,66 zł. 

W tym: 

- dofinansowanie              34 347,00 zł, 

- wkład własny  33 515,66 zł. 

Zgodnie z założeniami konkursu otrzymane pieniądze pokryły część wynagrodzenia 

zatrudnionych w PCPR w Łowiczu 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

2. Program osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego  

w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.  

  W 2019 r. PCPR w Łowiczu przygotowało i złożyło wniosek do Ministerstwa Rodziny 

Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie projektu w ramach Programu Osłonowego 

„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie”. 

  Projekt miał być kontynuacją wcześniej realizowanego projektu pn. „Skuteczna po-moc”  
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i zakładał m.in. przeprowadzenie szkolenia nt.: „Dziecko, jako ofiara przemocy w rodzinie” 

oraz nt.: „Dziecko w sieci – rodzina a cyberprzemoc”. 

  Podsumowaniem projektu miała być jednodniowa konferencja „Skuteczna po-moc”, dla 

60 osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pracownicy socjalni 

ops, pedagodzy szkolni, policjanci, kuratorzy sądowi, przedstawiciele władz Powiatu 

Łowickiego, itp.). Projekt otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, ale tym razem 

nie uzyskał dofinansowania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

3. Projekt współfinansowany ze środków europejskich „Umiem więcej”.  

  Realizowany przez PCPR w Łowiczu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX, Działanie IX.1, Poddziałanie 

IX.1.1. Projekt „Umiem więcej” realizowany był w okresie: 01.09. 2017 r.-30.06.2019 r. 

Wartość projektu (plan): 902 010,63 zł. 

W tym: 

- 2017r. –   48 053,75 zł, 

- 2018r. – 593 213,75 zł, 

- 2019r. – 260 743,13 zł. 

  Dofinansowanie: 766 709,03 zł. Wkład własny 15% - 135 301,60 zł (2017 r. – 7 208,00 zł, 

2018 r. – 88 981,00 zł, 2019 r. – 39 112,60 zł). Wkład własny stanowiły świadczenia na dzieci 

umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Wykonanie - 858 736,18 zł, w tym dofinansowanie 

– 729 925,68 zł, wkład własny – 128 810,58 zł. Uczestnikami projektu były dzieci umieszczone 

w rodzinach zastępczych, rodzice zastępczy i osoby usamodzielniane. Projekt został w całości 

rozliczony i oceniony pozytywnie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. 

4. Projekt współfinansowany ze środków europejskich „Rodzina z przyszłością”.  

  Realizowany przez PCPR w Łowiczu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX, Działanie IX.2, Poddziałanie 

IX.2.1. 

Okres realizacji projektu – 01.03.2019 r. – 31.12.2021 r. 

Wartość projektu – 1 878 264,00 zł. 

Dofinansowanie – 1 596 511,00 zł. 

Wkład własny – 281 753,00 zł (świadczenia na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych).  

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem. W okresie od 01.03.2019r. do 31.12.2019r. 

zrealizowano: 

1. W zakresie usług psychologicznych (zadanie 1): 

a) zatrudniono psychologa na ½ etatu (od miesiąca września – na ¾ etatu). Zakupiono testy 

diagnostyczne. Skierowano psychologa na szkolenie z zakresu autyzmu (25 września  

i 2 października 2019 r.) oraz interpretacji testów diagnostycznych. Psycholog uczestniczył 

również w szkoleniu „Więź jako czynnik chroniący rozwój” (14-15.10.2019 r.); 

2. W zakresie rozwoju usług szkoleniowych (zadanie 2): 

a) zorganizowano jednodniowy warsztat szkoleniowy „Problemy emocjonalne ludzi młodych 

oraz świadomość zagrożeń z nich wynikających”. W szkoleniu uczestniczyło 13 rodzin 

zastępczych, 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny PCPR  

w Łowiczu; 
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b) zorganizowano 12 godzinne szkolenie specjalistyczne nt.: „Więź jako czynnik chroniący 

rozwój”. W szkoleniu uczestniczyło 15 rodzin zastępczych, psycholog i 2 koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej; 

c) zorganizowano 12 godzinne wyjazdowe warsztaty szkoleniowe dla 16 rodzin zastępczych. 

Warsztaty nt. „wypalenia zawodowego”. W trakcie wyjazdu zorganizowano również wspólne 

wyjście do kina.; 

3. W zakresie usług terapeutycznych (zadanie 3): 

a) prowadzona była indywidualna terapia biofeedback z elementami terapii integracji 

sensorycznej dla pierwszej grupy 5 dzieci z rodzin zastępczych. Terapia będzie kontynuowana 

dla kolejnych grup uczestników; 

b) prowadzona była indywidualna terapia logopedyczna. Uczestniczyło w niej  

10 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Terapia jest kontynuowana. Zajęcia 

prowadzone są w miejscu zamieszkania dzieci; 

c) prowadzona była indywidualna terapia psychologiczna krótkoterminowa dla pierwszej grupy 

6 osób (5 dzieci z rodzin zastępczych, 1 rodzina zastępcza). Terapia jest kontynuowana dla 

kolejnych grup uczestników; 

d) zorganizowano dziesięciodniowy wyjazd terapeutyczny dla dzieci z rodzin zastępczych wraz 

z opiekunami (12 dzieci, 8 rodziców). W takcie wyjazdu dzieci były diagnozowane  

i neurostymulowane. Opiekunowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, w grupie wsparcia. 

Otrzymali też wskazówki do pracy z dziećmi. Wyjazd odbywał się w okresie 04-13.08.2019r. 

w Ośrodku Geovita w Krynicy Zdroju; 

4. W zakresie rozwoju usług pedagogicznych (zadanie 4): 

a) Prowadzona była indywidualna terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno- kompensacyjne) 

dla 10 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zajęcia prowadzone są w ich miejscu 

zamieszkania. Terapia jest kontynuowana; 

b) Zatrudniono pedagoga – umowa cywilnoprawna; 

5. W zakresie wsparcia rodziny (zadanie 5): 

a) Zorganizowano „Dzień rodzicielstwa zastępczego”. W trakcie uroczystości nagrodzono 

wyróżniające się rodziny zastępcze „Aniołami dobroci”. Przygotowano poczęstunek  

i program artystyczny. Zorganizowano seans filmowy. Pozyskano sponsorów; 

6. W zakresie prowadzenia grupy wsparcia (zadanie 6): 

a) Od miesiąca września prowadzona była grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Spotkania 

odbywały się raz na dwa tygodnie. Grupę prowadził psycholog zatrudniony w PCPR  

w Łowiczu. Spotkania grupy wsparcia są kontynuowane; 

b) Zorganizowano „Podwieczorek z ekspertem” – spotkanie z prawnikiem – dla uczestniczek 

grupy wsparcia; 

7. W zakresie świadczenia usług socjalnych (zadanie 7): 

a) zorganizowano wyjazd socjoterapeutyczny dla 30 dzieci z rodzin zastępczych. Wyjazd 

odbywał się w Ośrodku Kolonijnym „Skaut” w Ustce. W trakcie wyjazdu dzieci uczestniczyły 

w programie profilaktycznym budującym poczucie własnej wartości (zajęcia grupowe); 

b) zatrudniono 3 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej (AOON) wspierających 

rodziny zastępcze zajmujące się dziećmi z niepełnosprawnościami. Każdy z asystentów 
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wspierał rodzinę zastępczą w wymiarze 30 godzin w miesiącu. Wsparcie AOON będzie 

kontynuowane w latach 2020-2021; 

c) prowadzono pracę socjalną z rodzinami zastępczymi. Wypłacono dodatki dla pracowników 

socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej; 

8. W zakresie realizacji wkładu własnego - świadczenia na dzieci umieszczone w rodzinach 

zastępczych (zadanie 8): 

a) wkład własny w postaci świadczeń na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 

ponoszony jest na bieżąco; 

9. W zakresie usług edukacyjnych (zadanie 9): 

a) w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę do realizacji zajęć wyrównujących 

szanse edukacyjne - prowadzenie korepetycji z języka angielskiego i matematyki. 

5. Projekt współfinansowany ze środków europejskich „Kooperacje 3 D”.  

  Projekt „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  

i rodzin”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

2014-2020, Oś Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  

i edukacji, Działania 2.5 - Skuteczna pomoc społeczna. Projekt współfinansowany jest ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie kooperacji 

oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej,  

a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, 

sądownictwa i policji. Model kooperacji uwzględnia całościowe, międzysektorowe wsparcie 

na poziomie gminy i powiatu, mające na celu włączenie społeczne osób i rodzin wykluczonych 

lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest na podstawie 

porozumienia pomiędzy Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi i partnerami: 

gmina Miasto Łowicz i Powiat Łowicki. Udział w projekcie daje możliwość uzyskania nowych 

umiejętności i metod pracy z klientem. Organizowane są spotkania konsultacyjne i szkolenia 

interdyscyplinarne. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej pracuje z coachem. Opracowano 

Model Kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych 

polityk sektorowych. W celu jego wdrożenia wybrano 5 rodzin, które wezmą udział  

w działaniach pilotażowych. PCPR w Łowicz jako partner brało udział w spotkaniach 

dotyczących współpracy. 

6. Projekt dofinansowywany z środków europejskich „Łowickie Centrum 

Wsparcia Społecznego”. 

  Pierwszy partnerski projekt realizowany na terenie Powiatu Łowickiego w ramach 

konkursu, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie IX.2 Usługi na rzecz osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne 

i zdrowotne. 

  Na podstawie konkursu ogłoszonego przez Starostę Łowickiego wyłoniono Partnera na 

realizację usług społecznych, którym zostało Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne  

„Ja-Ty-My”. Projekt w imieniu i z upoważnienia powiatu realizuje PCPR w Łowiczu - Lider 

projektu. 

  Całkowita wartość projektu wynosi: 3 204 489,95 zł, w tym kwota dofinansowania  

2 883 589,95 zł. Okres realizacji projektu od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r. 
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  Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych 

świadczonych w środowisku lokalnym i rodzinnym w Powiecie Łowickim kierowanych do 130 

osób niesamodzielnych ze względu na niepełnosprawność. 

Przewiduje się miedzy innymi: 

a) utworzenie miejsc świadczenia usług społecznych dla osób niepełnosprawnych; 

b) stworzenie indywidualnych ścieżek wsparcia; 

c) podjęcie pracy socjalnej dla uczestników projektu; 

d) świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych i wymagających wsparcia  

w miejscu ich zamieszkania; 

e) świadczenie usług w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej; 

f) utworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego; 

g) udzielanie poradnictwa specjalistycznego; 

h) zatrudnienie opiekunów; 

i) zapewnienie posiłków dla osób objętych wsparciem; 

j) utworzenie usługi transportowej i przewozów specjalnych dla osób niepełnosprawnych  

i innych beneficjentów projektu. 

W ramach promocji projektu podjęto szereg działań takich jak: 

1. W ramach zadania 1 – zadanie Lidera: 

a) utworzono Indywidualne Ścieżki Wsparcia (IŚW) oraz realizowana jest na bieżąco praca 

socjalna; 

b) w miesiącu wrześniu 2019r. w celu wstępnej rekrutacji osób do projektu odbyło się pierwsze 

spotkanie koordynatorów projektu po stronie Lidera i Partnera (wcześniej sprawy 

organizacyjne omawiała i opracowywała Grupa Sterująca); 

c) wstępnie zakwalifikowano do projektu 99 osób. Na kolejnym spotkaniu rekrutacyjnym  

w dniu 30.09.2019r. zakwalifikowano pozostałych uczestników do projektu. 

Ogółem do projektu zrekrutowano 144 osoby, w tym 12 osób zrezygnowało z udziału  

w projekcie, 8 osób zmarło. 

  Uczestnicy projektu korzystają obecnie zgodnie z Indywidualną Ścieżką Wsparcia z usług 

opiekunów osób niepełnosprawnych, asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, 

psychologa, prawnika, wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego oraz  

z dostarczanych do domów posiłków. 

2. W ramach zadania 2,3,4 - zadania Partnera Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne  

„Ja-Ty-My”:  

a) zatrudniono 8 osób, jako opiekunów świadczenia usług opiekuńczych w domu uczestnika 

projektu - osoby niepełnosprawnej; 

b) zatrudniono 10 Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych; 

c) przygotowano listy rezerwowe usług opiekuńczych i asystenckich; 

d) zatrudniony został psycholog i prawnik. Udzielano poradnictwa psychologicznego oraz 

poradnictwa prawniczego. Psycholog świadczy swoje usługi również w domach uczestników 

projektu po wcześniejszym umówieniu. 

  Za usługę opiekuńczą w domu uczestnicy projektu płacą 30,00 zł miesięcznie, jeżeli 

przekraczają 150% kryterium dochodowego określonego w Ustawie o pomocy społecznej. 
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Usługa świadczona przez asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych jest bezpłatna, 

uczestnicy projektu nie wnoszą opłat. 

3. W ramach zadania nr 5 – zadanie Lidera: 

Zakupiono sprzęt wspomagający i pielęgnacyjny: 

a) łóżko z podnośnikiem/wyciągiem regulowane elektrycznie - 10 szt.; 

b) materac przeciwodleżynowy z pompką - 10 szt.; 

c) stolik do łóżka - 6 szt.; 

d) chodzik trzykołowy - 5 szt.; 

e) balkonik czterokołowy / chodzik czterokołowy z siedziskiem - 5 szt.; 

f) balkonik pachowy wysoki czterokołowy - 5 szt.; 

g) balkonik trzyfunkcyjny - 5 szt.; 

h) wózek inwalidzki - 10 szt.; 

i) krzesło toaletowe - 5 szt.; 

j) pompki do opon - 10 szt. 

  Do realizacji zadania pozyskano pomieszczenie na siedzibę wypożyczalni w budynku 

Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu. Z wypożyczalni sprzętu wspomagającego  

i pielęgnacyjnego do końca 2019 r. skorzystało 16 uczestników projektu. Wypożyczone zostało: 

9 łóżek z podnośnikiem, 9 wózków inwalidzkich, 4 krzesła toaletowe, 5 stolików do łóżek,  

3 materace przeciwodleżynowe, balkonik czterokołowy z siedziskiem. 

4. W ramach zadania 6 – zadanie Partnera: 

  Rozpoczęto realizację usługi z zakresu zapewniania posiłków dla uczestników projektu. 

Do miejsca zamieszkania uczestników projektu dowożone były posiłki dwudaniowe od 

poniedziałku do soboty. W sobotę dowożone były posiłki na niedzielę (w formie 

nieprzetworzonej – suchy prowiant). Rekrutowane są kolejne chętne osoby do korzystania  

z posiłków. 

5. W ramach zadania 7 – zadanie Partnera: 

  Rozpoczęto realizację usługi z zakresu zapewnienia transportu/przewozów specjalnych - 

rozwój usług specjalistycznych dla osób z niepełnosprawnościami. Trwają prace dotyczące 

zakupu samochodów, a po ich zakupie zostanie uruchomiona usługa transportowa na tzw. 

transporty specjalne. 

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; 
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- 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.     

 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 2019 roku kontynuowano realizację 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 
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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.  

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie 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 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

 Uchwałą LIII/326/2018 RPŁ z dnia 26 września 2018 r. Rada Powiatu Łowickiego przyjęła 

Roczny Program 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. 

Głównym celem Programu było budowanie i wzmacnianie dialogu społecznego pomiędzy 

organizacjami, a powiatem. Celami szczegółowymi Programu było: 

a) wzmocnienie współpracy powiatu z organizacjami; 

b) budowa społeczeństwa obywatelskiego i aktywizacja społeczności lokalnych; 

c) promocja i rozwój potencjału sektora pozarządowego w powiecie; 

d) wsparcie rozpoznanych potrzeb mieszkańców w ramach zadań powiatu realizowanych przez 

organizacje. 

 W ramach zapisów 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 Powiat Łowicki 

powierzał oraz wspierał realizację zadań publicznych w następujących zakresach: 

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: 

a) informowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej 

uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach; 

b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; 

c) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pism, z wyłączeniem pism procesowych  

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się 

postępowaniu sądowo – administracyjnym; 

d) 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. 
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 Realizacja zadania publicznego z zakresu 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: 

 Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 895/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu 

Łowickiego w 2019 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (w formie powierzenia). 

 Uchwałą Nr 8/2018 ZPŁ z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji 

konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2019 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 wpłynęły 3 oferty. 

 Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej, Zarząd Powiatu 

Łowickiego podjął Uchwałę Nr 12/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia 

zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2019 roku organizacji pozarządowej lub 

podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy 

prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

Nazwa 

Oferenta 

Przyznana dotacja oraz zakres 

dotowanego zadania 

Nazwa zadania 

Caritas Diecezji 

Łowickiej, Stary 

Rynek 20, 99-

400 Łowicz 

126 060,00 zł 

Realizacja zadania publicznego w 

2019 roku w zakresie udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej, 

świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej. 

1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 

w punkcie zlokalizowanym w Łowiczu 

przy ul. Podrzecznej 30 (w siedzibie 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności). 

2. Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w punkcie 

zlokalizowanym w Łowiczu przy ul. 

Podrzecznej 30 (w siedzibie Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności). 

 

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 

a) ochrona i promocja dóbr kultury i sztuki oraz produktów regionalnych; 

b) wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę i promocję wartości lokalnego dziedzictwa 

kulturowego oraz aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia tożsamości 

regionalnej; 

c) wspieranie projektów współpracy i wymiany kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem 

powiatów partnerskich dla Powiatu Łowickiego; 

d) wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój animacji kulturalnej mieszkańców Powiatu 

Łowickiego. 

Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 

 Uchwałą Nr 100/2019 ZPŁ z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji 

konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje 
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pozarządowe  oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki określony został skład Komisji opiniującej 

oferty. W wyniku otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i tradycji wpłynęła 1 oferta. Zarząd Powiatu Łowickiego po zapoznaniu się  

z protokołem z posiedzenia komisji opiniującej oferty podjął Uchwałę Nr 116/2019 ZPŁ z dnia 

8 maja 2019 r. w sprawie wyboru oferty i wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na 

wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i tradycji. Wsparcie w wysokości 800,00 zł na realizację zadania ,,Klockowe wakacje 

z zabytkami Warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Powiatu Łowickiego dla dzieci” 

otrzymało Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „NDM” Nowy Dwór Mazowiecki.  

3. turystyki: 

a) upowszechnianie i promocja walorów turystycznych poprzez różne formy aktywności;  

b) działania  aktywizujące  lokalny  rynek  pracy w zakresie rozwoju usług turystycznych na 

terenie powiatu.  

Realizacja zadań publicznych z zakresu turystyki: 

 Na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w wyniku ogłoszonego otwartego 

konkursu ofert wypłynęła 1 oferta. Zarząd Powiatu Łowickiego, po zapoznaniu się  

z protokołem komisji konkursowej opiniującej ofertę, na mocy uchwały Nr 117/2019 ZPŁ  

z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości dotacji w otwartym 

konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu turystyki 

przyznał dotację Łowickiej Akademii Sportu w wysokości 8 000,00 zł na wsparcie realizacji 

zadania publicznego - Organizacja treningów przygotowawczych oraz spływów kajakowych 

po rzece Bzurze. 

4. upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

a) upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu Łowickiego, 

b) szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (m. in. szkolenie młodzieży 

uzdolnionej sportowo); 

c) organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych oraz obozów szkoleniowych skierowanych do 

dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych; 

d) organizacja oraz udział w imprezach regionalnych i ogólnopolskich; 

e) zacieśnienie współpracy stowarzyszeń kultury fizycznej w zakresie organizowania obozów 

sportowych. 

Realizacja zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

 Uchwałą Nr 99/2019 ZPŁ z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji 

konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu określono skład komisji opiniującej oferty. 

W wyniku otwartego konkursu ofert wpłynęło 9 ofert. Po zapoznaniu się z protokołem  

z posiedzenia Komisji opiniującej oferty, Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę  
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Nr 115/2019 ZPŁ z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości dotacji 

w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

 

Nazwa Oferenta Nazwa zadania 
Przyznana dotacja oraz zakres 

dotowanego zadania 

Powiatowe Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły 

Sportowe w Łowiczu 

Upowszechnianie sportu  

i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców 

Powiatu Łowickiego; organizacja oraz udział 

w imprezach regionalnych i ogólnopolskich 

 

23 000,00 

Upowszechnianie sportu  

i aktywnego stylu życia wśród 

mieszkańców Powiatu Łowickiego; 

organizacja oraz udział  

w imprezach regionalnych  

i ogólnopolskich   

Uczniowski Klub 

Sportowy „Błyskawica” 

w Domaniewicach 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 

Szkolenie dzieci i młodzieży w formie zajęć  

i zgrupowań sportowych w Zakopanem  

i Sanoku  

6 500,00 zł 

Upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu - Szkolenie dzieci  

i młodzieży w formie zajęć  

i zgrupowania sportowego  

w Zakopanem w zakresie pokrycia 

kosztów zakwaterowania  

i wyżywienia podczas zgrupowania  

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 

24 500,00 

Upowszechnianie kultury fizycznej  

i sportu - Organizacja Mistrzostw 

Powiatu Łowickiego w ramach 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej,  

Gimnazjady Szkolnej,  Licealiady 

Szkolnej 

MKS Zryw w Łowiczu  Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej – Szkolenie i współzawodnictwo 

dzieci i młodzieży 

1 000,00 zł 

Upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu – Szkolenie  

i współzawodnictwo dzieci  

i młodzieży w zakresie pokrycia 

kosztów organizacji obozu letniego  

Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej Zryw Wygoda  

Upowszechnianie sportu i aktywnego stylu 

życia wśród mieszkańców Powiatu 

Łowickiego - Rozwój sportu w środowisku 

wiejskim 

 

1 150,00 zł 

Upowszechnianie sportu  

i aktywnego stylu życia wśród 

mieszkańców Powiatu Łowickiego 

- Rozwój sportu w środowisku 

wiejskim w zakresie pokrycia 

kosztów zakupu sprzętu 

sportowego. 

 

Stowarzyszenie 

Rehabilitacyjno – 

Edukacyjne „Karino”  

w Łowiczu 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 

Rekreacja na koniach  

 2 350,00 zł 

Upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu – Rekreacja na koniach  

Stowarzyszenie 

Miłośników Ziemi 

Łowickiej    

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 

Dzień Matki i Dzień Dziecka na sportowo  

500,00 zł 

Upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu w zakresie organizacji 
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wydarzenia Dzień Matki i Dzień 

Dziecka na sportowo  

Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy ASIK  

w Domaniewicach  

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 

Obóz wypoczynkowo – sportowy  

2 000,00 zł  

Upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu w zakresie organizacji 

obozu wypoczynkowo – 

sportowego  

 

Klub Sportowy FAIR 

PLAY w Łyszkowicach  

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 

Grand Prix Gminy Łyszkowice w tenisie 

stołowym  

1 000,00 zł  

Upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu - Grand Prix Gminy 

Łyszkowice w tenisie stołowym 

 

  Z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego zostały podpisane stosowne umowy, których wzór określony został  

w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia  

24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 

realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. W myśl 

zapisów w ww. umowach po zakończeniu realizacji zadań przedkładane były sprawozdania, na 

drukach zgodnych z ww. Rozporządzeniem, z ich realizacji. Z realizacji zadania publicznego  

z wykorzystaniem wsparcia finansowego ze strony Powiatu Łowickiego, ze względów 

organizacyjnych, zrezygnował Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ASIK w Domaniewicach.  

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. 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. 

 W roku 2019 Powiat Łowicki przeprowadził inwestycję na obiekcie wpisanym do 

Krajowego Rejestru Zabytków - budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej 

„Borówek”; Borówek 56, 99-423 Bielawy w ramach realizacji wniosku ,,Poprawa jakości 
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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 między innymi: 

budynek A Domu Pomocy Społecznej „Borówek”. Zakres zamówienia został określony  

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i dotyczył: 

a) wymiany okien na drewniane wraz z parapetami zewnętrznymi z blachy tytanowo-cynkowej; 

b) wymiany drzwi wejściowych na drewniane; 

c) prac po montażu okien i drzwi tj. uzupełnienia tynków zewnętrznych wraz z malowaniem;  

d) uzupełnienia tynków wewnętrznych wraz z malowaniem, wypełnienia spoin materiałem 

elastycznym pomiędzy parapetem wewnętrznym i nowym oknem; 

e) zabezpieczenia elementów więźby dachowej oraz podłogi drewnianej na stropie przed 

działaniem ognia, owadów, grzybów; 

f) ocieplenia stropów pod poddaszem części niższej i wyższej wełną mineralną; 

g) demontażu istniejącej instalacji centralnego ogrzewania; 

h) demontażów w pomieszczeniu rozdzielni ciepła; 

i) wykonania instalacji centralnego ogrzewania (montaż armatury, grzejników, zaworów  

i głowic, regulacja); 

j) prac towarzyszących przy instalacji co. (tj. uzupełnienia tynków, zaślepienia otworów po 

demontażu, malowania pod grzejnikami, izolacji, prac związanych z włączeniem do 

rozdzielacza); 

k) odtworzenia stanu pierwotnego elementów zagospodarowania terenu naruszonych podczas 

wykonywania robót; 

l) wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki/demontażu; 

m) uporządkowania terenu. 

 

VIII. 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: 

a) budynek A ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu; 

b) skrzydło frontowe budynku ZSP Nr 4 w Łowiczu; 

c) budynek dawnego kościoła i klasztoru ZSP Nr 1 w Łowiczu; 

d) budynek ZSP Nr 1 w Łowiczu przylegający do ul. Dominikańskiej;  

e) skrzydło frontowe budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi; 

f) budynek A Domu Pomocy Społecznej „Borówek”. 

Wartość całego projektu wynosi: 8 202 660, 88 zł. 

 W dniu 14.01.2019 roku została zawarta umowa z Instytucją Zarządzającą w sprawie 

dofinansowania projektu. Ponieważ roboty budowlane dla Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii zostały wykonane i odebrane w 2018 roku, w ramach tej umowy została uznana 
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refundacja środków poniesionych na termomodernizację skrzydła frontowego MOS   

w Kiernozi w wysokości 386 060,45 zł.       

 W 2019 roku zostały wykonane prace termomodernizacyjne w budynku ZSP Nr 4  

w Łowiczu oraz w DPS „Borówek”.  

 Trwają prace związane z rozszerzeniem zakresu robót termomodernizacyjnych dla 

budynku A Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu. Na etapie składania 

wniosku Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wyraził zgody na ocieplenie ścian 

zewnętrznych budynku (obiekt wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków), wobec czego 

wniosek tego elementu nie zawierał. W 2019 roku Zarząd Powiatu Łowickiego ponownie 

zwrócił się do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o wyrażenie 

zgody na ocieplenie ścian zewnętrznych i zgodę taką uzyskał. Koszty związane z ociepleniem 

ścian są kosztami niekwalifikowalnymi w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim  

w Łodzi, zasadnym więc jest poszukanie wsparcia finansowego w innych instytucjach  

np. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  

 W chwili obecnej trwają prace związane ze złożeniem wniosku do WFOŚiGW w Łodzi  

o dofinansowanie termomodernizacji budynku A ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu.  

 Termin zakończenia całego projektu przypada na dzień 30 czerwca 2020 roku. Powiat 

Łowicki zwrócił się do Instytucji Zarządzającej z prośbą o aneksowanie terminu zamknięcia 

projektu do dnia 31 grudnia 2021 roku.   

2. W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia 

kwalifikacji zawodowych uczniów 

 W dniu 22 grudnia 2016 roku został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi 

wniosek pn. „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia 

kwalifikacji zawodowych uczniów”. Wniosek ten został złożony w ramach realizacji projektu 

RPO – Oś VII, Poddziałanie VII.4.1.Kształcenie zawodowe. W ramach projektu unijnego 

przewidziane było wykonanie robót budowlanych oraz zakup wyposażenia dla pracowni  

w szkołach ZSP Nr 1 w Łowiczu, ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu i ZSP Nr 3 w Łowiczu. 

a) ZSP Nr 1: 

-sala mechatroniki;    

-stacja kontroli pojazdów;  

b) ZSP Nr 2 CKZ: 

-sala gastronomiczna;           

-pracownia organizacji ruchu drogowego;    

-pracownie agrobiznesu (2 szt.);     

-warsztat naprawy silników;    

-pracownia agrotroniki;    

-pracownia komputerowa;     

-plac manewrowy;    

c) ZSP Nr 3: 

-pracownia gastronomiczna;     

-szatnia;   

-pracownia fryzjerska;       

-sanitariaty;    
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-pracownia organizacji reklamy.    

Szacowany koszt całkowity projektu to kwota  3 489 858,97 zł. 

Wartość dofinansowania to kwota  2 422 094,24zł. 

 Wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną. Dnia 07 czerwca 2017 roku została 

podpisana umowa z Instytucją Zarządzającą w sprawie dofinansowania projektu. Termin 

realizacji przypadał na dzień 29 lutego 2020 roku. 

 Zakres projektu został zrealizowany. Dnia 14 lutego 2020 roku złożono wniosek o płatność 

końcową. Jego całkowita wartość wyniosła 4 289 616,09 zł. Pozostaje monitorowanie 

wskaźników przez okres trwałości projektu. 

3. Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi (Umiem, wiem, potrafię 

– nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka) 

 W dniu 22 grudnia 2016 roku został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi 

wniosek pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju 

młodego człowieka”. Wniosek ten został złożony w ramach realizacji projektu RPO – Oś VII, 

Poddziałanie VII.4.3.Kształcenie ogólne.  

 W ramach projektu unijnego przewidziane było wykonanie robót budowlanych oraz zakup 

wyposażenia dla placówki MOS w Kiernozi. 

 Została zawarta umowa z Instytucją Zarządzającą w sprawie dofinansowania projektu                               

w wysokości  3 131 478,65 zł, stanowiącej 85 % wartości kosztów kwalifikowalnych. 

 Poza rozbudową o nowe skrzydło w zakres projektu unijnego wchodziły roboty budowlane 

obejmujące swym zakresem: 

a) rozbiórkę skrzydła północnego (istniejąca szkoła i internat); 

b) przebudowę skrzydła frontowego (stołówka); 

c) zagospodarowanie terenu. 

Oprócz robót budowlanych w projekcie znajdował się również zakup wyposażenia. 

Wyposażenie to zostało podzielone na następujące grupy: 

a) sprzęt RTV-AGD; 

b) sprzęt audio; 

c) wyposażenie komputerowe wraz z oprogramowaniem; 

d) wykładziny dywanowe; 

e) bielizna pościelowa i ręczniki; 

f) narzędzia i naczynia kuchenne; 

g) łóżka; 

h) meble szkolne; 

i) meble biurowe i pokojowe; 

j) meble gabinetu lekarskiego; 

k) wyposażenie sportowe. 

 Termin rzeczowego zakończenia projektu upłynął 31 maja 2019 roku i został w całości 

zrealizowany. Termin rozliczenia finansowego tego projektu upłynął 30 czerwca 2019 roku.  

W lipcu został złożony wniosek o płatność końcową. Pozostaje monitorowanie wskaźników 

przez okres trwałości projektu.     
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4. Przebudowa pomieszczeń  w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu 

 W trybie zapytania ofertowego udzielono zamówienia na opracowanie dokumentacji 

projektowej dotyczącej przebudowy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu. Cena 

ofertowa brutto: 45 510,00 zł. Dokumentacja ta stała się podstawą do uzyskania pozwolenia na 

roboty budowlane. Po uzyskaniu pozwolenia realizacja zadania została przekazana I Liceum 

Ogólnokształcącemu w Łowiczu. Obecnie trwają prace prowadzone przez placówkę 

oświatową. 

5. Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  

 W trybie zapytania ofertowego ogłoszono nabór na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji 

projektowej dla Oddziału Pediatrycznego ZOZ w Łowiczu. Dokumentacja ta stała się podstawą 

do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane nr 252/2019 z dnia 24.05.2019 roku. 

Wydział IZP przygotował procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego  

na realizację robót. Dnia 20 września 2019 r. została zawarta umowa z Wykonawcą.  

Termin realizacji robót  przypadł na dzień 06 grudnia 2019 roku. Dnia 10 grudnia protokołem 

odbioru końcowego robót  przedmiot umowy został od Wykonawcy odebrany. Wartość robót 

wynosiła 2 309 423,22 zł brutto. Na realizację robót została pozyskana dotacja od Prezesa Rady 

Ministrów w wysokości 1 000 000,00 zł. 

6. Budowa instalacji kanalizacji deszczowej kompleksu budynków ZSP Nr 2 CKZ  

w Łowiczu, ul. Blich 10 

 Zadanie przewidywało wykonanie odwodnienia terenu wokół utwardzenia z kostki 

betonowej na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu. Wykonano 

montaż czterech kratek ściekowych w narożach placu, połączono je rurą kanalizacyjną  

i odprowadzono do studni chłonnej. Dodatkowo wzdłuż dłuższych boków ułożono rury 

drenarskie.  

 Cena ofertowa brutto wynosiła: 65 682,00 zł. Termin realizacji robót  przypadł na dzień  

20 grudnia 2019 roku. Dnia 23 grudnia 2019 r. protokołem odbioru końcowego robót  

przedmiot umowy został od Wykonawcy odebrany. 

7. Zakup ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Łowiczu 

 Przedmiotem zadania był zakup ambulansu specjalistycznego (w standardzie S) 

spełniającego warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 

2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia oraz wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  

18 października 2010 roku w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego. 

Sprzęt medyczny umieszczony w ambulansie musiał spełniać wymagania ustawy z dnia  

20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. Ambulans wraz ze sprzętem medycznym musiał 

spełniać wymagania norm PN EN 1789+A2:2015 (w zakresie ambulansu typu C) oraz PN EN 

1865 – Pojazd fabrycznie nowy. Powiat Łowicki pozyskał od Wojewody Łódzkiego dotację 

celową w wysokości 550 000,00 zł na zakup ambulansu. 

 Przygotowano procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego  

na realizację dostawy.  

Cena ofertowa brutto 559 108,09 zł. 
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Dotacja celowa 550 000,00 - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. 

Data dostawy  21.10.2019 r. 

8. Dostawa dwóch defibrylatorów z modemami do transmisji danych EKG i torbami  

do transportu” w ramach projektu „Zakup dwóch defibrylatorów z modemami do 

transmisji danych EKG i torbami  do transportu 

 Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem 

jest Minister Sprawiedliwości. Przygotowano procedurę przetargową w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację dostawy.                                                                                                                                     

Cena ofertowa wynosiła brutto: 148 558,08 zł. 

Dotacja celowa wynosiła 168 000,00 zł  (pomniejszona do wysokości dostawy). 

Data dostawy  defibrylatorów to 16.12.2019 r. 

W 2019 roku na drogach Powiatu łowickiego wykonano następujące inwestycje drogowe: 

Gmina Nazwa projektu L [mb] 
Całkowity koszt 

realizacji 

Środki  

z budżetów 

innych jst. 

Środki własne 

powiatu 

Środki  

z dotacji 

celowych 

budżetu 

państwa 

Kiernozia* 

Realizacja zadania  

w ramach Funduszy 

Dróg Samorządowych 

na drodze powiatowej 

nr 2709E odc. 

Kiernozia - Witusza 

3470 1 059 695,00 38 954,00 278 955,00 741 786,00 

Nieborów* 

Realizacja zadania  

w ramach Funduszy 

Dróg Samorządowych 

na drodze powiatowej 

nr 2704E odcinek 

Bobrowniki - 

Bełchów 

2950 1 564 000,00 188 000,00 452 000,00 924 000,00 

Łyszkowice* 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1310E 

odc. Kolonia 

Łyszkowice 

1800 1 407 000,00 69 000,00 359 695,00 984 900,00 

Chąśno* 

Realizacja zadania  

w ramach Funduszy 

Dróg Samorządowych 

na drodze  powiatowej 

nr 2727E odcinek 

Złaków Kościelny - 

Mastki 

1650 494 000,00 55 000,00 100 000,00 345 800,00 

Zduny* 

Realizacja zadania  

w ramach Funduszy 

Dróg Samorządowych 

na drogach 

powiatowych nr 

2119E odcinek 

Wiskienica Dolna - 

Łaźniki i 2730E 

odcinek Wiskienica 

Górna - Wiskienica 

Dolna 

6752 1 666 332,00 60 000,00 455 000,00 1 166 432,00 
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M. Łowicz, 

Chąśno, 

Kocierzew, 

Kiernozia, 

Gm. Łowicz 

Ciąg dróg 

powiatowych nr 

2707E odcinek 

Łowicz - Wicie, 2719 

E Błędów - Lenartów, 

2713E Błędów - 

Łaguszew - Łowicz 

26070 7 881 261,01 60 000,00 2 304 379,01 5 516 882,00 

Łyszkowice 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2749E 

odc. w m. Stare 

Grudze 

1100 530 585,16 239 000,00 291 585,16 0,00 

Razem: 43792 14 072 288,01 470 954,00 3 950 029,01 9 679 800,00 

 

*Gminy, które zrealizowały zadania inwestycyjne na drogach powiatowych po przekazaniu 

zarządu Uchwałą Rady Powiatu Łowickiego na podstawie art. 5 ust 2 i art. 12 pkt. 8a ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz art. 19 ust 4 i art. 20 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

Informacja dotycząca pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych przez 

Powiat Łowicki 

W 2019 roku Powiat Łowicki uczestniczył w realizacji projektów finansowanych  

z różnych źródeł zewnętrznych (krajowe lub unijne). Wszystkie zadania można podzielić na 

trzy grupy: 

a) I grupa: to projekty, które zostały w 2019 roku zamknięte. Mogły to być projekty jednoroczne 

lub wcześniej zaczęte i 2019 roku zakończone; 

b) II grupa: to projekty, które były realizowane w 2019 roku, ale jeszcze nie zakończone 

(kontynuowane w latach następnych); 

c) III grupa: to projekty, które w 2019 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 2019 roku 

1. Fundusz Dróg Samorządowych 2019-2028 

Celem projektu była poprawa stanu technicznego dróg powiatowych i obiektów 

mostowych, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dla użytkowników ruchu drogowego, 

poprawa dostępności oraz wzrost możliwości rozwoju poszczególnych części regionu Powiatu 

Łowickiego. Realizatorem projektu był Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu. 

Całkowita wartość projektu wynosiła 7 881 261,01 zł. Kwota w wysokości 5 516 882,00 zł 

została sfinansowana przez Budżet Państwa. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł 

ogółem 2 364 379,01 zł. Projekt w 2019 roku został zrealizowany i rozliczony. 

2. Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku DPS „Borówek” wg projektu 

budowlanego stanowiącego załącznik do Decyzji Nr 601/20/19 z dnia 08.10.2019 roku 

Celem projektu była poprawa warunków użytkowych obiektu. Realizatorem projektu był 

Dom Pomocy Społecznej „Borówek” im. Krystyny Bochenek. Całkowita wartość projektu 

wyniosła 202 868,50 zł. Kwota  121 120,00 zł została dofinansowana przez Skarb Państwa – 
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Wojewodę Łódzkiego. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 81 748,50 zł. 

Projekt zakończony został w grudniu 2019 roku. 

3. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

Celem projektu było dofinansowanie kosztów wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej. Realizatorem projektu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wyniosła 67 862,66 zł. Kwota  34 347,00 zł została 

dofinansowana przez Budżet Państwa. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 

33 515,66 zł. Projekt w 2019 roku został zrealizowany i rozliczony.  

4. Umiem więcej 

Celem projektu było zwiększenie szans na rynku pracy wśród osób opuszczających  

i przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Realizatorem projektu było Powiatowe 

Centrum Pomocy  Rodzinie w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wyniosła 902 010,63 zł. 

Kwota 766 709,00 zł została dofinansowana przez UE - EFS. Wkład własny Powiatu 

Łowickiego wyniósł 135 301,60 zł. Okres realizacji w 2017, 2018 i 2019 roku. Projekt 

zakończony został 25.10.2019 roku. 

 

5. Zakup nowości wydawniczych w 2019 roku ze środków finansowych Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Budżetu Państwa 

Celem projektu było 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 była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu. Całkowita wartość projektu 

wyniosła 15 096,99 zł. Kwota w wysokości 6 000,00 zł została sfinansowana przez Budżet 

Państwa - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny Powiatu Łowickiego 

wyniósł 9 096,99 zł. Projekt w 2019 roku został zrealizowany i rozliczony.  

6. Mobilność edukacyjna szansą na wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów I LO 

w Łowiczu 

Celem projektu była turystyka uczniów, poprawa znajomości języków obcych, stworzenie 

profesjonalnie zarządzanych, wypełnionych zredagowanymi i wielojęzycznymi informacjami 

oraz zdjęciami profilów promujących walory turystyczne i gospodarcze regionu łowickiego. 

Realizatorem projektu było I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu. Całkowita wartość 

projektu wyniosła 158 067,00 zł, w całości dofinansowana przez UE - EFS. Realizacja projektu 

nastąpiła w 2019 roku. 

7. Program Edukacji Ekologicznej pn. „Woda wszechobecna” 

Celem projektu było:  

a) uwrażliwienie młodzieży na problemy zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, 

ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wód; 

b) zachęcanie do działań i postaw proekologicznych uczniów i lokalną społeczność; 

c) utrwalanie wiadomości z biologii i geografii. 

 Realizatorem projektu było I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu. Całkowita wartość 

projektu wyniosła 25 756,58 zł. Kwota 23 170,00 zł została dofinansowana z Wojewódzkiego 
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Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wkład własny Powiatu 

Łowickiego wyniósł 2 589,58 zł. Realizacja projektu trwała od 01.09.2018 roku  

do 30.06.2019 roku. 

8. Europejskie doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy 

Celem projektu był rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów, działania  

na rzecz osób o zmniejszonych szansach w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 

Realizatorem projektu był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu. Całkowita 

wartość projektu wyniosła 455 989,28 zł, w całości dofinansowana przez UE - EFS. Realizacja 

projektu trwała od 03.09.2018 roku do 02.10.2019 roku.  

9. Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej 

wśród uczniów ZSP Nr 1 w Łowiczu 

Celem projektu było rozwinięcie kompetencji zawodowych uczniów klas o profilu 

mechatronicznym i samochodowym ZSP Nr 1 oraz podniesienie umiejętności zawodowych 

nauczycieli kształcenia zawodowego. Realizatorem projektu był Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wyniosła 346 255,00 zł. 

Kwota 311 629,50 zł została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski - EFS.  Wkład  własny 

Powiatu Łowickiego wyniósł 34 625,50 zł. Realizacja projektu trwała od 01.02.2017 roku  

do 31.01.2019 roku. 

10. Staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława 

Stanisława Reymonta w Łowiczu szansą na rozwój agroturystyki w Powiecie Łowickim 

Celem projektu było zdobywanie i wykorzystywanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

mających na celu ułatwienie rozwoju, zwiększenie szans na zatrudnienie lub założenie własnej 

działalności gospodarczej w branży agroturystycznej oraz uczestnictwo w Europejskim Rynku 

Pracy. Realizatorem projektu był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Łowiczu. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 267 635,84 zł, w całości dofinansowana przez UE – EFS 

ERASMUS+. Realizacja projektu trwała od 01.12.2017 roku do 30.11.2019 roku. 

11.Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

Celem projektu było rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie 

rozwoju czytelnictwa. Realizatorem projektu było II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 15 024,90 zł. Wysokość dofinansowania z Budżetu 

Państwa wyniosła 12 000,00 zł. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł 3 024,90 zł. 

Realizacja projektu trwała od 12.06.2019 roku do 31.12.2019 roku. 

12. Program Edukacji Ekologicznej pn. „Eko-logiczni dla atmosfery” 

Celem projektu było:  

a) uwrażliwienie młodzieży na problemy ochrony środowiska; 

b) zapoznanie młodzieży z nowoczesnymi metodami oczyszczania środowiska; 

c) zwrócenie uwagi na problemy ochrony środowiska w najbliższej okolicy. 

 Realizatorem projektu było II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu. Całkowita wartość 

projektu wyniosła 25 308,09 zł. Kwota dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosła 22 777,09 zł. Wkład własny Powiatu 
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Łowickiego wyniósł 2 531,00 zł. Realizacja projektu trwała od 01.09.2018 roku do  

30.06.2019 roku. 

13. Staże zawodowe w Europie 

Celem projektu było zapewnienie uczniom ZSP Nr 4 w Łowiczu lepszych możliwości 

rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie ich mobilności na rynku pracy w obrębie 

UE poprzez odbywanie praktyk zawodowych w instytucjach i przedsiębiorstwach poza 

granicami Polski. Realizatorem projektu był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4  

w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wyniosła 455 989,28 zł, w całości dofinansowana 

przez UE - EFS. Realizacja projektu trwała od 01.09.2018 roku do 30.09.2019 roku. 

14. Nieodpłatne użyczenie urządzeń do systemu wspomagania dowodzenia Państwowego 

Ratownictwa Medycznego 

     Celem projektu były urządzenia przekazane do Państwowego Ratownictwa Medycznego 

umożliwiające łączność ambulansu z centralną dyspozytornią. Realizatorem projektu był 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wyniosła 12 239,73 zł,  

w całości dofinansowana przez Wojewodę Łódzkiego. Projekt w 2019 roku został 

zrealizowany i rozliczony. 

15. Nieodpłatne użyczenie dwóch kardiotokografów TEAM 3A/P z wyposażeniem 

     Celem projektu była wymiana wyeksploatowanych urządzeń na Oddziale ginekologiczno-

położniczym. Realizatorem projektu był Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. Całkowita 

wartość projektu wyniosła 102 447,00 zł, w całości dofinansowana przez Gminę Miasto 

Łowicz. Projekt w 2019 roku został zrealizowany i rozliczony. 

16. Nieodpłatne użytkowanie kardiomonitora z wyposażeniem 

      Celem projektu była darowizna kardiomonitora z wyposażeniem. Realizatorem projektu 

był Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wyniosła 16 200,00 zł,  

w całości dofinansowana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Projekt w 2019 roku 

został zrealizowany i rozliczony. 

17. Eurostart – praktyki zawodowe uczniów 

      Celem projektu było zwiększenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych niezbędnych  

do skutecznego poszukiwania pracy dzięki doświadczeniom zdobytym na zagranicznych 

zajęciach stażowych oraz umożliwienie szerszego dostępu do wszystkich działań podnoszących 

kompetencje zawodowe osób ze szczególnymi potrzebami. Realizatorem projektu był Zespół 

Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wyniosła 

467 106,82 zł, w całości dofinansowana przez UE - EFS. Realizacja projektu trwała  

od 01.07.2018 roku do 31.08.2019 roku. 

18. Triennale wycinanki ludowej województwa łódzkiego 

 Celem projektu była popularyzacja, dokumentacja i archiwizacja zmian zachodzących  

w żywej w nielicznych już regionach, a w większości zanikającej dziedzinie sztuki ludowej. 

Realizatorem projektu było Muzeum w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wyniosła 

24 491,33zł. Wysokość dofinansowania z Budżetu Państwa wyniosła 19 548,00 zł. Wkład 

własny Powiatu Łowickiego wyniósł 4 943,33 zł. Realizacja projektu trwała od 01.04.2019 

roku do 31.12.2019 roku. 
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19. Na łowicką nutę – nowe zajęcia edukacyjne w Muzeum w Łowiczu 

 Celem projektu była popularyzacja ważnego elementu kultury ludowej dawnego Księstwa 

Łowickiego, jakim jest muzyka ludowa i tradycje muzyczne regionu poprzez rozszerzenie 

oferty edukacyjnej o nową lekcję muzealną „Mali muzykanci”. Realizatorem projektu było 

Muzeum w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wyniosła 14 839,08 zł. Wysokość 

dofinansowania z Budżetu Państwa wyniosła 12 248,19 zł. Wkład własny Powiatu Łowickiego 

wyniósł 2 590,89 zł. Realizacja projektu trwała od 13.06.2019 roku do 31.10.2019 roku. 

20. Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 

 Celem projektu było przywracanie zlikwidowanych i tworzenie nowych połączeń 

autobusowych na terenie Powiatu Łowickiego. Realizatorem projektu był Wydział 

Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wyniosła 

100 394,11 zł. Wysokość dofinansowania z Budżetu Państwa wyniosła 46 346,59 zł. Wkład 

własny Powiatu Łowickiego wyniósł 54 047,52 zł. Realizacja projektu trwała od  

02.09.2019 roku do 31.12.2019 roku. 

21. Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 

 Celem projektu było przywracanie zlikwidowanych i tworzenie nowych połączeń 

autobusowych na terenie Powiatu Łowickiego. Realizatorem projektu był Wydział 

Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wyniosła 

49 639,81 zł. Wysokość dofinansowania od Wojewody Łódzkiego wyniosła 18 814,83 zł. 

Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł 30 824,98 zł. Realizacja projektu trwała od 

04.11.2019 roku do 31.12.2019 roku. 

22. Aktywna tablica 

 Celem projektu była dotacja na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Specjalnej  

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi. Realizatorem projektu był Młodzieżowy 

Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi. Całkowita wartość projektu wyniosła 17 500,00 zł. 

Wysokość dofinansowania z Budżetu Państwa - Kuratorium Oświaty w Łodzi wyniosła  

14 000,00 zł. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł 3 500,00 zł. Realizacja projektu 

trwała od 27.06.2019 roku do 31.12.2019 roku. 

23. Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju 

młodego człowieka 

 Celem projektu była rozbudowa i wyposażenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  

w Kiernozi. Realizatorem projektu był Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wyniosła 4 136 665,20 zł. Wysokość 

dofinansowania z UE - RPO WŁ wyniosła 3 131 478,65 zł. Wkład własny Powiatu Łowickiego 

wyniósł 1 005 186,55 zł. Realizacja projektu trwała od 2016 roku do 30.04.2019 roku.  

24. W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia 

kwalifikacji zawodowych uczniów 
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 Celem projektu było wykonanie robót budowlanych oraz zakup wyposażenia dla pracowni  

w szkołach ZSP Nr 1 w Łowiczu, ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu i ZSP Nr 3 w Łowiczu. 
Realizatorem projektu był Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wyniosła 4 289 616,09 zł. Wysokość 

dofinansowania z UE - RPO WŁ wyniosła 2 422 094,24 zł. Wkład własny Powiatu Łowickiego 

wyniósł 1 867 521,85 zł. Realizacja projektu trwała od 2017 roku do 29.02.2020 roku. 

25. Zakup ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Łowiczu 

 Celem projektu był zakup ambulansu specjalistycznego (w standardzie S). Realizatorem 

projektu był Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 559 108,09 zł. Wysokość dofinansowania od Wojewody 

Łódzkiego wyniosła 550 000,00 zł. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł 9 108,09 zł. 

Realizacja projektu zamknięta została 21.10.2019 roku. 

26. Zakup dwóch defibrylatorów z modemami do transmisji danych EKG i torbami   

do transportu 

 Celem projektu był zakup dwóch defibrylatorów z modemami do transmisji danych EKG  

i torbami  do transportu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. Realizatorem projektu był 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Łowiczu . Całkowita 

wartość projektu wyniosła 148 558,08 zł, w całości dofinansowana przez Wojewodę 

Łódzkiego. Realizacja projektu zamknięta została 16.12.2019 roku. 

 

Razem wartość projektów zakończonych w 2019 roku:                     20 757 931,10 zł 

w tym wartość dotacji:                          15 113 398,15 zł 

w tym udział własny:                                       5 644 532,95 zł. 

 

Grupa II: Projekty w trakcie realizacji 

1. ,,Rodzina z przyszłością” 

Celem projektu jest poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych 

ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne. Realizatorem projektu jest Powiatowe 

Centrum Pomocy  Rodzinie w Łowiczu. Okres realizacji przypada na 2019, 2020 i 2021 rok. 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 878 264,00 zł. Wysokość dofinansowania z UE – EFS 

wyniosła 1 596 511,00 zł. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł 281 753,00 zł. 

Realizacja projektu trwa od 01.03.2019 roku do 31.12.2021 roku. 

2. Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Moja wymarzona pracownia biologiczna” 

Celem  projektu jest:  

a) remont i odnowienie pracowni biologicznej i zaplecza; 

b) zmiana oświetlenia; 

c) nowoczesny sprzęt multimedialny; 

d) pomoce naukowe z zakresu budowy i funkcjonowania człowieka; 

e) zakup aplikacji multimedialnej Cornith. 

 Realizatorem projektu jest I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu. Okres realizacji 

przypada na lata 2019 i 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 64 104,00 zł. Wysokość 
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dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Łodzi wyniosła 49 904,00 zł. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł 13 200,00 zł. 

Umowa z dnia 19.12.2019 roku, realizacja projektu trwa od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 

roku. 

3. Program Edukacji Ekologicznej pn. „Nie podgrzewaj atmosfery” 

Celem  projektu jest: 

a) uwrażliwienie młodzieży na problemy zanieczyszczenia atmosfery ziemskiej, wpływ  

na zdrowie i życie człowieka; 

b) zachęcanie do działań i postaw proekologicznych;  

c) uwrażliwienie na zależność zjawisk i stanu środowiska od działalności człowieka; 

d) utrwalanie wiadomości z biologii i geografii. 

 Realizatorem projektu jest I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu. Okres realizacji 

przypada na lata 2019 i 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 36 200,00 zł. Wysokość 

dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Łodzi wyniosła 32 564,00 zł. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł 3 636,00 zł. 

Umowa z dnia 04.12.2019 roku, realizacja projektu trwa od 01.09.2019 roku do  

30.06.2020 roku. 

4. Aktywny Samorząd 

Celem projektu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 

uczestnictwo beneficjentów z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej w życiu 

społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Realizatorem projektu jest Powiatowe 

Centrum Pomocy  Rodzinie w Łowiczu. Okres realizacji przypada na lata 2019, 2020. Sam 

projekt został rozpoczęty w 2012 roku i trwa nadal. Całkowita wartość projektu wynosi 

321 636,14 zł, w całości dofinansowana przez PFRON. 

5. Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych  

w środowisku lokalnym i rodzinnym w Powiecie Łowickim w formie wsparcia pracownika 

socjalnego i tworzenia indywidualnych ścieżek wsparcia, usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania, usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, poradnictwa 

specjalistycznego, wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, usługi 

zapewnienia posiłków i usługi transportowej. Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum 

Pomocy  Rodzinie w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi 3 204 489,95 zł. Kwota 

dofinansowania to 2 883 589,95 zł. Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem  

320 900,00 zł. Realizacja projektu przypada na okres od 01.07.2019 roku do 30.06.2021 roku. 

6. Europejskie doświadczenia – lepsza przyszłość 

Celem projektu jest podniesienie poziomu kluczowych umiejętności zawodowych,  

w szczególności w zakresie ich przydatności na rynku pracy, dzięki praktyce w zakładach pracy 

na rynku europejskim. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1  

w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi 312 241,79 zł i w całości pokryta jest  

ze środków UE – EFS ERASMUS+. Realizacja projektu przypada na okres od 20.08.2019 roku                              

do 19.10.2020 roku. 
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7. 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 Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi 

1 001 087,50 zł. Kwota 900 887,50 zł pochodzi ze środków unijnych. Wkład własny Powiatu 

Łowickiego wynosi ogółem 100 200,00 zł. Realizacja projektu przypada na okres od 

01.02.2019 roku do 31.01.2021 roku. 

8. Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów 

Celem projektu są: 

a) szkolenia metodyczne nauczycieli i podniesienie ich znajomości języków obcych; 

b) podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez szkolenia dotyczące technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych; 

c) nauka języka angielskiego nauczycieli wspomagających kształcenie integracyjne. 

 Realizatorem projektu jest II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu. Całkowita wartość 

projektu wynosi 154 124,06 zł i pochodzi ze środków unijnych. Realizacja projektu przypada 

na okres od 01.02.2019 roku do 31.01.2021 roku. 

9. Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu 

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia  

i szkolenia zawodowego, dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do 

regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu. Całkowita 

wartość projektu wynosi 1 756 097,76 zł. Kwota  1 580 487,98 zł pochodzi z dofinansowania 

UE – RPO WŁ. 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.  

10. Program kompleksowego wsparcia rodziny „Za życiem” w zakresie zapewnienia 

realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego  

na obszarze powiatu 

Celem projektu jest:  

a) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych 

dziecka; 

b) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej 

pomocy; 

c) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom; 

d) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach 

określonych w przepisach; 

e) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu. 

  Realizatorem projektu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu. 

Całkowita wartość projektu wynosi 264 000,00 zł i w całości objęta jest dotacją z budżetu 

państwa. Realizacja projektu przypada na lata 2018, 2019, 2020 i 2021. 

11. Moje kompetencje – moja przyszłość 

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia  

i szkolenia zawodowego ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu, dostosowanie kierunków kształcenia  
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i szkolenia zawodowego do wymogów rynku pracy poprzez podniesienie kompetencji 

nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkoły, organizację 

staży i zajęć dodatkowych dla uczniów. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi  

1 600 229,77 zł. Kwota 1 440 206,79 zł pochodzi ze środków unijnych z EFS. Wkład własny 

Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 160 022,98 zł. Realizacja projektu przypada na okres od 

01.09.2018 roku do 31.08.2020 roku. 

12. Europejski wymiar działalności szkoły szansą na wzrost kwalifikacji zawodowych 

uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu 

Celem projektu jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych  

i kluczowych uczniów, a także językowych, podniesienie potencjału zarządzania 

ponadnarodowymi projektami mobilności, podniesienie potencjału zawodowego kadry, 

działania przeciw wykluczeniu społecznemu uczniów z mniejszymi szansami, umocnienie 

potencjału szkoły w regionie. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych  

Nr 2 CKZ w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi 542 191,40 zł i w całości objęta jest 

dotacją - EFS. Realizacja projektu przypada na okres od 19.08.2019 roku do 18.12.2020 roku. 

13. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Łowickim (V) 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia 

pozostających bez pracy w Powiecie Łowickim. Realizatorem projektu jest Powiatowy Urząd 

Pracy w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi 3 346 325,00 zł. Kwota dofinansowania 

wynosi 2 820 283,00 zł i pochodzi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - EFS. Wkład 

własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 526 042,00 zł. Realizacja projektu przypada  

na okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2021 roku. 

14. Aktywizacja osób młodych 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. 

Całkowita wartość projektu wynosi 2 683 324,00 zł. Kwota dofinansowania wynosi 

2 280 825,00zł i pochodzi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - EFS. Wkład własny 

Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 402 499,00 zł. Realizacja projektu przypada na okres  

od 01.01.2019 roku do 31.12.2020 roku. 

15. Projekt Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery 

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów, kształcenia  

i szkolenia zawodowego ZSP nr 4 w Łowiczu. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu. Okres realizacji przypada na lata 2019 - 2020. Całkowita 

wartość projektu wynosi 452 362,26 zł i pochodzi ze środków unijnych. Realizacja projektu 

przypada na okres od 20.08.2019 roku do 19.09.2020 roku. 

16. Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów 

Celem projektu jest mobilność zagraniczna jako narzędzie wzmacniania kluczowych 

kompetencji uczniów Liceum ZSP 4 w Łowiczu. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi 165 608,00 zł  
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i pochodzi ze środków unijnych. Okres realizacji przypada od 02.09.2019 roku do 01.03.2020 

roku. 

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 2020 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.  

18. Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych 

w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego 

Celem projektu są roboty termomodernizacyjne dla następujących obiektów: 

a) budynek A ZSP Nr 2 RCZ w Łowiczu; 

b) skrzydło frontowe budynku ZSP Nr 4 w Łowiczu; 

c) budynek dawnego kościoła i klasztoru ZSP Nr 1 w Łowiczu; 

d) budynek ZSP Nr 1 w Łowiczu przy ul. Dominikańskiej; 

e) skrzydło frontowe budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi. 

 Realizatorem projektu jest Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi 8 202 661,00 zł. Kwota  

5 458 391,00 zł pochodzi ze środków unijnych z RPO WŁ. Wkład własny Powiatu Łowickiego 

wynosi 2 744 270,00 zł. Realizacja projektu przypada na okres od 2019 roku do 30.06.2020 

roku. Powiat wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z prośbą o aneksowanie terminu 

realizacji projektu na dzień 31.12.2021 roku. 

19. Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

 Celem projektu jest przebudowa Oddziału Pediatrycznego i Izby Przyjęć Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu. Realizatorem projektu jest Wydział Inwestycji i Zamówień 

Publicznych Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi  

2 450 000,00 zł. Kwota 1 000 000,00 zł pochodzi ze środków Wojewody Łódzkiego. Wkład 

własny Powiatu Łowickiego wynosi 1 450 000,00 zł. Realizacja projektu przypada na okres  

od 2019 roku do 31.12.2020 roku. 

20. Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

 Celem projektu jest budowa sieci komputerowej oraz dostawa wyposażenia dla Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. Realizatorem projektu jest Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi 3 262 944,00 zł. Kwota 2 177 633,70 zł 

pochodzi ze środków unijnych z RPO WŁ. Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi 

1 085 310,30 zł. Realizacja projektu przypada na okres do 30.06.2022 roku. 

 

Razem wartość projektów będących w trakcie realizacji w 2019 roku:            31 748 500,63 zł 

w tym wartość dotacji:                                               24 466 286,57 zł 

w tym udział własny:                                7 282 214,06 zł. 
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Grupa III: projekty złożone 

1. AKTYWNY PRZEDSZKOLAK - Rozszerzenie Oferty Edukacyjnej w Przedszkolu 

Specjalnym SOS-W im. Jana Brzechwy w Łowiczu 

Celem projektu jest upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

świadczonej w ośrodkach wychowania przedszkolnego (w tym również w innych 

funkcjonujących formach wychowania przedszkolnego), w szczególności w przedszkolach 

specjalnych i integracyjnych. Realizatorem projektu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Łowiczu. Okres realizacji przypada na lata  2020 i 2021. Całkowita wartość 

projektu wynosi 625 989,61 zł. Kwota 532 091,16 zł zostanie dofinansowana ze środków UE - 

EFS. Wkład własny Powiatu Łowickiego ogółem wyniesie 93 898,45 zł. Wniosek obecnie 

znajduje się na etapie oceny formalnej i merytorycznej. 

2. Samodzielni w życiu i w pracy 

Celem projektu jest wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe (w tym szkół specjalnych przysposabiających do pracy) w zakresie 

realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-

gospodarczym. Realizatorem projektu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

w Łowiczu. Okres realizacji przypada na lata  2020, 2021 i 2022. Całkowita wartość projektu 

wynosi 1 450 173,72 zł. Kwota 1 305 156,34 zł zostanie dofinansowana ze środków UE - EFS. 

Wkład własny Powiatu Łowickiego ogółem wyniesie 145 017,38 zł. Wniosek obecnie znajduje 

się na etapie oceny formalnej i merytorycznej. 

3. Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielony Zakątek” przy Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Łowiczu 

Celem projektu jest zagospodarowanie wybranego miejsca na terenie należącym do szkoły 

lub przedszkola w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć 

terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Realizatorem projektu jest Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu. Okres realizacji przypada na 2020 rok. 

Całkowita wartość projektu wynosi 54 941,00 zł. Kwota 48 278,00 zł pochodzi  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wkład 

własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 6 663,00 zł. Została podpisana umowa, realizacja 

projektu przypada na okres 24.02.2020-19.06.2020 roku. 

4. Wycinanka łowicka – animacja, integracja, kreacja 

Celem projektu są działania animacyjne związane z tradycjami wycinankarskimi regionu 

łowickiego, poszerzające wiedzę, budujące tożsamość i integrujące lokalną społeczność, 

skierowane w szczególności do seniorów, dzieci i młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz osób z niepełnosprawnościami. Realizatorem projektu jest 

Muzeum w Łowiczu. Okres realizacji przypada na 2020 rok. Całkowita wartość projektu 

wynosi 54 000,00 zł. Kwota 43 000,00 zł pochodzi z dotacji z Departamentu Instytucji Kultury. 

Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 11 000,00 zł. Projekt znajduje się na etapie 

oceny formalnej. 
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5. Barwy Księstwa Łowickiego – konserwacja obrazów z kolekcji Muzeum w Łowiczu 

Celem projektu jest konserwacja 16 obrazów o tematyce religijnej i rodzajowej z XIX i XX 

wieku wykonanych w technice oleju i tempery. Realizatorem projektu jest Muzeum w Łowiczu. 

Okres realizacji przypada na 2020 rok. Całkowita wartość projektu wynosi 147 020,76 zł. 

Kwota 117 600,00 zł pochodzi z dotacji z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony 

Zbiorów. Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi 29 420,76 zł. Projekt znajduje się na 

etapie oceny formalnej. 

6. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 

rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Realizatorem projektu jest Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  

w Kiernozi. Okres realizacji projektu określono na 2020 rok. Całkowita wartość projektu 

wynosi 6 320,00 zł. Wnioskowana kwota 4 960,00 zł pochodzi ze środków Budżetu Państwa - 

Kuratorium Oświaty w Łodzi. Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi 1 360,00 zł. Projekt 

jest przed oceną formalną.  

7. Wiedza plus sport – rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową 

i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego 

  Celem projektu jest wykonanie robót budowlanych w tym budowa boiska przy I LO  

w Łowiczu oraz zakup wyposażenia dla pracowni i siłowni w szkołach ZSP Nr 1 w Łowiczu, 

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu i I LO w Łowiczu. Realizatorem projektu jest Wydział Inwestycji  

i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Całkowita wartość projektu 

wynosi 1 667 351,87 zł. Kwota 1 285 339,86 zł pochodzi ze środków unijnych z RPO WŁ. 

Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi 382 012,01 zł. Realizacja projektu przypada na 

okres do 31.12.2021 roku. 

 

Razem wartość projektów złożonych w 2019 roku:                       4 005 796,96 zł 

w tym wartość dotacji:                 3 336 425,36 zł 

w tym udział własny:                                   669 371,60 zł. 

IX .  Realizacja uchwał Rady Powiatu Łowickiego 

 W roku 2019 Rada Powiatu Łowickiego odbyła 16 sesji Rady Powiatu Łowickiego,  

z czego 9 wynikało z planu pracy rady, 7 sesji zwołano na wniosek Zarządu Powiatu 

Łowickiego.  

 

Rada Powiatu Łowickiego w 2019 roku podjęła 121 uchwał, które przedstawia poniższa 

tabela: 

Lp. Tytuł Stan wykonania 

1. Uchwała Nr III/32/2019 RPŁ z dnia 14 stycznia 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr V/27/99 Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku 

Powiatów Polskich. 

 

 

zrealizowano 

2. Uchwała Nr IV/33/2019 RPŁ z dnia 30 stycznia 2019 r.  

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady 

Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej 

 

zrealizowano 
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Uchwałą Nr X/62/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 

czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu 

Opieki Zdrowotnej  w Łowiczu. 

3. Uchwała Nr IV/34/2019 RPŁ z dnia 30 stycznia 2019 r.  

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz ochrony Bezpieczeństwa Obywateli  

i Porządku Publicznego w Powiecie Łowickim na lata 2019-

2021 ,,Razem Bezpieczniej". 

 

zrealizowano 

4. Uchwała Nr IV/35/2019 RPŁ z dnia 30 stycznia 2019 r.  
w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Rodzina z przyszłością"  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, konkurs 

RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18, Poddziałanie IX.2.1 Usługi 

społeczne i zdrowotne. 

 

 

zrealizowano 

5. Uchwała Nr IV/36/2019 RPŁ z dnia 30 stycznia 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

zrealizowano 

6. Uchwała Nr IV/37/2019 RPŁ z dnia 30 stycznia 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022. 

 

 

zrealizowano 

7. Uchwała Nr V/38/2019 RPŁ z dnia 20 lutego 2019 r. 

w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu 

Łowickiego. 

przyjęto rezygnację Członka Zarządu 

Powiatu Łowickiego 

8. Uchwała Nr V/39/2019 RPŁ z dnia 20 lutego 2019 r. 

w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

dokonano wyboru Członka Zarządu 

Powiatu Łowickiego  

9. Uchwała Nr V/40/2019 RPŁ z dnia 20 lutego 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr I/4/2018 Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty  

i członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

 

zrealizowano 

10. Uchwała Nr VI/41/2019 RPŁ z dnia 27 marca 2019 r. 

w sprawie powołania Komisji konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

zrealizowano 

11. Uchwała Nr VI/42/2019 RPŁ z dnia 27 marca 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr IV/34/2019 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego  

w Powiecie Łowickim na lata 2019-2021 ,,Razem 

Bezpieczniej". 

 

zrealizowano 

12. Uchwała Nr VI/43/2019 RPŁ z dnia 27 marca 2019 r. 

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku. 

 

zrealizowano 

13. Uchwała Nr VI/44/2019 RPŁ z dnia 27 marca 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

zrealizowano 

14. Uchwała Nr VI/45/2019 RPŁ z dnia 27 marca 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022. 

 

zrealizowano 

15. Uchwała Nr VII/46/2019 RPŁ z dnia 08 kwietnia 2019 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Łyszkowice prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 

powiatową Nr 1310 E Skierniewice - Pszczonów - Łyszkowice 

odcinek Kolonia Łyszkowice - granica Powiatu Łowickiego 

znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy 

Łyszkowice. 

 

zrealizowano 

16. Uchwała Nr VII/47/2019 RPŁ z dnia 08 kwietnia 2019 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia zadań 

 

zrealizowano 
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publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 

powiatową Nr 2709E Złaków Kościelny - Złaków Borowy - 

Kiernozia - Witusza odcinek Kiernozia - Witusza znajdującą 

się w granicach administracyjnych Gminy Kiernozia. 

17. Uchwała Nr VII/48/2019 RPŁ z dnia 08 kwietnia 2019 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 

powiatową Nr 2704E Arkadia - Dzierzgów - Bełchów odcinek 

Bobrowniki - Bełchów znajdujących się w granicach 

administracyjnych Gminy Nieborów. 

 

zrealizowano 

18. Uchwała Nr VII/49/2019 RPŁ z dnia 08 kwietnia 2019 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Chąśno prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 

powiatową Nr 2727E Złaków Kościelny - Mastki odcinek 

Złaków Kościelny - Przemysłów - Mastki znajdującą się  

w granicach administracyjnych Gminy Chąśno. 

 

zrealizowano 

19. Uchwała Nr VII/50/2019 RPŁ z dnia 08 kwietnia 2019 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 

powiatową Nr 2119E Pniewo - Wiskienica - Niedźwiada 

odcinek Wiskienica Dolna - Łaźniki i drogą powiatową  

Nr 2730E Bąków Górny - Wiskienica odcinek Wiskienica 

Górna - Wiskienica Dolna znajdującymi się w granicach 

administracyjnych Gminy Zduny. 

 

zrealizowano 

20. Uchwała Nr VII/51/2019 RPŁ z dnia 08 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu  

w ramach FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH NA 

LATA 2019-2028. 

 

zrealizowano 

21. Uchwała Nr VII/52/2019 RPŁ z dnia 08 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

zrealizowano 

22. Uchwała Nr VII/53/2019 RPŁ z dnia 08 kwietnia 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022. 

 

zrealizowano 

23. Uchwała Nr VIII/54/2019 RPŁ z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin. 

zrealizowano 

24. Uchwała Nr VIII/55/2019 RPŁ z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

w sprawie: powołania Kapituły Nagrody ,,Łowicka Róża" i jej 

składu osobowego. 

 

zrealizowano 

25. Uchwała Nr VIII/56/2019 RPŁ z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława 

Reymonta w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

 

zrealizowano 

26. Uchwała Nr VIII/57/2019 RPŁ z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady 

Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej 

Uchwałą Nr X/62/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia  

26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zmienionej Uchwałą 

Nr IV/33/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 

2019 r. 

 

zrealizowano 

27. Uchwała Nr IX/58/2019 RPŁ z dnia 29 maja 2019 r. 

w sprawie przekazania skargi na Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Łowiczu organowi właściwemu do 

jej rozpatrzenia. 

 

zrealizowano 

28. Uchwała Nr IX/59/2019 RPŁ z dnia 29 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

zrealizowano 



178 

 

29. Uchwała Nr IX/60/2019 RPŁ z dnia 29 maja 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022. 

 

zrealizowano 

30. Uchwała Nr X/61/2019 RPŁ z dnia 10 czerwca 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2018 rok. 

 

zrealizowano 

31. Uchwała Nr X/62/2019 RPŁ z dnia 10 czerwca 2019 r. 

w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2018 przez Powiat Łowicki. 

 

zrealizowano 

32. Uchwała Nr X/63/2019 RPŁ z dnia 10 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

zrealizowano 

33. Uchwała Nr X/64/2019 RPŁ z dnia 10 czerwca 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022. 

 

zrealizowano  

34. Uchwała Nr XI/65/2019 RPŁ z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Łowickiego. 

udzielono wotum zaufania dla 

Zarządu Powiatu Łowickiego  

35. Uchwała Nr XI/66/2019 RPŁ z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 

Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 

2018 rok. 

 

zrealizowano 

36. Uchwała Nr XI/67/2019 RPŁ z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 

2018 rok. 

udzielono absolutorium dla Zarządu 

Powiatu Łowickiego 

37. Uchwała Nr XI/68/2019 RPŁ z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

zrealizowano 

38. Uchwała Nr XI/69/2019 RPŁ z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

zrealizowano 

39. Uchwała Nr XI/70/2019 RPŁ z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla 

Dorosłych w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  

i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, z siedzibą 

przy ul. Blich 10, 99-400 Łowicz. 

 

zrealizowano 

40. Uchwała Nr XI/71/2019 RPŁ z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/287/2018 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 28 lutego 2018 roku 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. 

 

zrealizowano 

41. Uchwała Nr XI/72/2019 RPŁ z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Łowickie Centrum 

Wsparcia Społecznego" w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

konkurs RPLD.09.02.01-10-F009/18, Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

Poddziałanie X.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. 

 

zrealizowano  

42. Uchwała Nr XI/73/2019 RPŁ z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego 

Urzędu Pracy w Łowiczu. 

uznano skargę złożoną do działanie 

Powiatowego Urzędu Prawy  

w Łowiczu za bezzasadną 

43. Uchwała Nr XI/74/2019 RPŁ z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

zrealizowano 

44. Uchwała Nr XI/75/2019 RPŁ z dnia 26 czerwca 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego 

 

zrealizowano 
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z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022. 

45. Uchwała Nr XII/76/2019 ZPŁ z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 

powiatową nr 2734E Walewice - Sobota - Bąków odcinek drogi 

krajowej nr 92 w miejscowości Bąków Górny do granicy  

z Gminą Bielawy znajdującą się w granicach 

administracyjnych Gminy Zduny. 

 

zrealizowano 

46. Uchwała Nr XII/77/2019 RPŁ z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 

powiatową nr 2119 E Pniewo - Wiskienica - Niedźwiada 

odcinek Wyborów - Niedźwiada w granicach 

administracyjnych Gminy Łowicz. 

 

zrealizowano 

47. Uchwała Nr XII/78/2019 RPŁ z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 

powiatową nr 2707 E Luszyn - Kiernozia - Kocierzew - Łowicz 

odcinek Luszyn - Kiernozia w granicach administracyjnych 

Gminy Kiernozia. 

 

zrealizowano 

48. Uchwała Nr XII/79/2019 RPŁ z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Chąśno prowadzenia 

zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu 

drogą powiatową nr 2723 E Niedźwiada - Goleńsko odcinek  

w miejscowości Goleńsko w granicach administracyjnych 

Gminy Chąśno. 

 

zrealizowano 

49. Uchwała Nr XII/80/2019 RPŁ z dnia 28 sierpnia 2019 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 

Kocierzew Południowy - Jeziorko w granicach 

administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy. 

 

zrealizowano 

50. Uchwała Nr XII/81/2019 RPŁ z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30,  

99-400 Łowicz. 

 

zrealizowano 

51. Uchwała Nr XII/82/2019 RPŁ z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  

i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 

10, 99-400 Łowicz. 

 

zrealizowano 

52. Uchwała Nr XII/83/2019 RPŁ z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu,  

ul. Powstańców 1863 r. 12d, 99-400 Łowicz. 

 

zrealizowano 

53. Uchwała Nr XII/84/2019 RPŁ z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 

99-400 Łowicz. 

 

zrealizowano 

54. Uchwała Nr XII/85/2019 RPŁ z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zwolnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu od obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

zrealizowano 

55. Uchwała Nr XII/86/2019 RPŁ z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zwolnienia Dyrektora II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu od 

 

zrealizowano 
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obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

56. Uchwała Nr XII/87/2019 RPŁ z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu 

od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych. 

 

zrealizowano 

57. Uchwała Nr XII/88/2019 RPŁ z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława 

Reymonta w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

 

zrealizowano 

58. Uchwała Nr XII/89/2019 RPŁ z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

zrealizowano 

59. Uchwała Nr XII/90/2019 RPŁ z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady 

Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej 

Uchwałą Nr XI/69/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia  

26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

zrealizowano 

60. Uchwała Nr XII/91/2019 RPŁ z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie pomocy materialnej w formie stypendium 

przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku 

lekarskim. 

 

zrealizowano 

61. Uchwała Nr XII/92/2019 RPŁ z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/279/2018 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru 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. 

 

zrealizowano 

62. Uchwała Nr XII/93/2019 RPŁ z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/222/2017 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie 

regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników 

pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki. 

 

zrealizowano 

63. Uchwała Nr XII/94/2019 RPŁ z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na 

obszarze Powiatu Łowickiego, od dnia 1 września 2019 roku. 

 

zrealizowano 

64. Uchwała Nr XII/95/2019 RPŁ z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linie 

komunikacyjne na terenie Powiatu Łowickiego. 

 

zrealizowano 

65. Uchwała Nr XII/96/2019 RPŁ z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu 

wykonawczego. 

uznano skargę na działanie organu 

wykonawczego za bezzasadną 

66. Uchwała Nr XII/97/2019 RPŁ z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

zrealizowano 

67. Uchwała Nr XII/98/2019 RPŁ z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022. 

 

zrealizowano 
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68. Uchwała Nr XIII/99/2019 RPŁ z dnia 11 września 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

zrealizowano 

69. Uchwała Nr XIII/100/2019 RPŁ z dnia 11 września 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022. 

 

zrealizowano 

70. Uchwała Nr XIV/101/2019 RPŁ z dnia 25 września 2019 r. 

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu 

Łowickiego. 

 

zrealizowano 

71. Uchwała Nr XIV/102/2019 RPŁ z dnia 25 września 2019 r. 

w sprawie wyboru Koordynatorów Młodzieżowej Rady 

Powiatu Łowickiego. 

dokonano wyboru koordynatorów 

Młodzieżowej Rady Powiatu 

Łowickiego 

72. Uchwała Nr XIV/103/2019 RPŁ z dnia 25 września 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr VII/48/2019 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2704E 

Arkadia - Dzierzgów - Bełchów odcinek Bobrowniki - 

Bełchów znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy 

Nieborów. 

 

zrealizowano 

73. Uchwała Nr XIV/104/2019 RPŁ z dnia 25 września 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

zrealizowano  

74. Uchwała Nr XIV/105/2019 RPŁ z dnia 25 września 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022. 

 

zrealizowano  

75. Uchwała Nr XV/106/2019 RPŁ z dnia 07 października  

2019 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do 

przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za lata 2019 i 2020. 

 

zrealizowano 

76. Uchwała Nr XV/107/2019 RPŁ z dnia 07 października  

2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/62/2019 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia 

straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

za rok 2018 przez Powiat Łowicki. 

 

zrealizowano 

77. Uchwała Nr XV/108/2019 RPŁ z dnia 07 października  

2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 

2019 rok. 

zrealizowano 

78. Uchwała Nr XV/109/2019 RPŁ z dnia 07 października  

2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 

2019-2022. 

 

zrealizowano 

79. Uchwała Nr XVI/110/2019 RPŁ z dnia 30 października 

2019 r. w sprawie wystąpienia Powiatu Łowickiego ze 

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 

 

zrealizowano 

80. Uchwała Nr XVI/111/2019 RPŁ z dnia 30 października 

2019 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym. 

nie wyrażono zgody na rozwiązania 

stosunku pracy z radnym 

81. Uchwała Nr XVI/112/2019 RPŁ z dnia 30 października 

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu 

Łowickiego. 

 

zrealizowano 

82. Uchwała Nr XVI/113/2019 RPŁ z dnia 30 października 

2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/50/2019 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2119 E 

Pniewo - Wiskienica - Niedźwiada odcinek Wiskienica Dolna 

 

zrealizowano 
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- Łaźniki i droga powiatową nr 2730 E Bąków Górny - 

Wiskienica odcinek Wiskienica Górna - Wiskienica Dolna 

znajdującymi się w granicach administracyjnych Gminy 

Zduny. 

83. Uchwała Nr XVI/114/2019 RPŁ z dnia 30 października 

2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/47/2019 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Kiernozia prowadzenia zadań publicznych Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2709 E 

Złaków Kościelny - Złaków Borowy - Kiernozia - Witusza 

odcinek Kiernozia - Witusza znajdującą się w granicach 

administracyjnych Gminy Kiernozia. 

 

zrealizowano 

 

84. Uchwała Nr XVI/115/2019 RPŁ z dnia 30 października 

2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/46/2019 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Łyszkowice prowadzenia zadań publicznych Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 1310 E 

Skierniewice - Pszczonów - Łyszkowice odcinek Kolonia 

Łyszkowice - granica Powiatu Łowickiego znajdującą się  

w granicach administracyjnych Gminy Łyszkowice. 

 

zrealizowano 

85. Uchwała Nr XVI/116/2019 RPŁ z dnia 30 października 

2019 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. 

 

zrealizowano 

86. Uchwała Nr XVI/117/2019 RPŁ z dnia 30 października 

2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 

2020 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. 

 

zrealizowano 

87. Uchwała Nr XVI/118/2019 RPŁ z dnia 30 października 

2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu. 

 

zrealizowano 

88. Uchwała Nr XVI/119/2019 RPŁ z dnia 30 października 

2019 r. w sprawie przekształcenia II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu. 

 

zrealizowano 

89. Uchwała Nr XVI/120/2019 RPŁ z dnia 30 października 

2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia IV Liceum 

Ogólnokształcącego w Łowiczu w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego  

w Łowiczu. 

 

zrealizowano 

90. Uchwała Nr XVI/121/2019 RPŁ z dnia 30 października 

2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łowiczu w Zespole 

Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia 

Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. 

 

zrealizowano 

91. Uchwała Nr XVI/122/2019 RPŁ z dnia 30 października 

2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum  

Nr 1 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 

im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. 

 

zrealizowano 

92. Uchwała Nr XVI/123/2019 RPŁ z dnia 30 października 

2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum  

Nr 2 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 

Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki  

w Łowiczu. 

 

zrealizowano 

93. Uchwała Nr XVI/124/2019 RPŁ z dnia 30 października 

2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum  

Nr 3 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 

 

zrealizowano 
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im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu,  

ul. Powstańców 1863 r. 12d, 99-400 Łowicz. 

94. Uchwała Nr XVI/125/2019 RPŁ z dnia 30 października 

2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum  

Nr 4 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 

im. Władysława Grabskiego w Łowiczu. 

 

zrealizowano 

95. Uchwała Nr XVI/126/2019 RPŁ z dnia 30 października 

2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Łowiczu w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego 

im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. 

 

zrealizowano 

96. Uchwała Nr XVI/127/2019 RPŁ z dnia 30 października 

2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego  

w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz od obowiązku 

realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

zrealizowano 

97. Uchwała Nr XVI/128/2019 RPŁ z dnia 30 października 

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały  

w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

zrealizowano 

98. Uchwała Nr XVI/129/2019 RPŁ z dnia 30 października 

2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu 

Łowickiego na 2020 rok. 

 

zrealizowano 

99. Uchwała Nr XVI/130/2019 RPŁ z dnia 30 października 

2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 

2020 rok. 

zrealizowano 

100. Uchwała Nr XVI/131/2019 RPŁ z dnia 30 października 

2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 

2019-2022. 

 

zrealizowano 

101. Uchwała Nr XVII/132/2019 RPŁ z dnia 25 listopada 2019 r. 

w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Łowickiego oraz nadania statutu. 

 

zrealizowano 

102. Uchwała Nr XVII/133/2019 RPŁ z dnia 25 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

zrealizowano 

103. Uchwała Nr XVII/134/2019 RPŁ z dnia 25 listopada 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022. 

 

zrealizowano 

104. Uchwała Nr XVIII/135/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach 

komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego. 

 

zrealizowano 

105. Uchwała Nr XVIII/136/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023. 

 

zrealizowano 

106. Uchwała Nr XVIII/137/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 

rok. 

 

zrealizowano 

107. Uchwała Nr XVIII/138/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

zrealizowano 

108. Uchwała Nr XVIII/139/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania 

Nagrody ,,Łowicka Róża". 

 

zrealizowano 
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109. Uchwała Nr XVIII/140/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie 

ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania ,,Nagrody  

im. Władysława Grabskiego". 

 

zrealizowano 

110. Uchwała Nr XVIII/141/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/269/2009 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie stawek opłat 

za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych 

przebiegających przez obszar powiatu łowickiego, na cele nie 

związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego. 

 

zrealizowano 

111. Uchwała Nr XVIII/142/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VI/43/2019 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie 

określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2019. 

 

zrealizowano 

112. Uchwała Nr XVIII/143/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Nadleśnictwa 

Kutno z siedzibą w Chrośnie na uchwałę Nr XVI/111/2019 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 października 2019 r.  

w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym. 

w związku ze złożoną skarga do WSA 

w Łodzi skargę Nadleśnictwa Kutno  

z siedzibą w Chrośnie na uchwałę  

Nr XVI/111/2019 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 30 października 

2019 r. w sprawie rozwiązania 

stosunku pracy z radnym, Rada 

Powiatu Łowickiego udzieliła 

odpowiedzi 

113. Uchwała Nr XVIII/144/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Muzeum 

w Łowiczu. 

uznano skargę na działanie Dyrektora 

Muzeum w Łowiczu za bezzasadną 

114. Uchwała Nr XVIII/145/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr X/62/2019 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty 

finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 

2018 przez Powiat Łowicki. 

 

zrealizowano 

115. Uchwała Nr XVIII/146/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

zrealizowano 

116. Uchwała Nr XVIII/147/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022. 

 

zrealizowano 

117. Uchwała Nr XVIII/148/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego 

na 2020 rok. 

 

zrealizowano 

118. Uchwała Nr XVIII/149/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr VII/48/2019 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2704 E 

Arkadia - Dzierzgów - Bełchów odcinek Bobrowniki - 

Bełchów znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy 

Nieborów. 

 

zrealizowano 

119. Uchwała Nr XVIII/150/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr VII/46/2019 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Łyszkowice prowadzenia zadań publicznych Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 1310 E 

Skierniewice - Pszczonów - Łyszkowice odcinek Kolonia 

Łyszkowice - granica powiatu łowickiego znajdującą się  

w granicach administracyjnych Gminy Łyszkowice. 

 

zrealizowano 
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120. Uchwała Nr XVIII/151/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie uznania się przez Radę Powiatu Łowickiego za 

niewłaściwą do rozpatrzenia petycji złożonej w interesie 

publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 

 

zrealizowano 

121. Uchwała Nr XVIII/152/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie uznania się przez Radę Powiatu Łowickiego za 

niewłaściwą do rozpatrzenia petycji złożonej w interesie 

publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 

poprzez utworzenie w każdej gminie miejsca, gdzie można 

bezpłatnie zaparkować. 

 

zrealizowano 

 

X. Podsumowanie 

  Raport o stanie Powiatu Łowickiego został opracowany, by w kompleksowym ujęciu 

przedstawić najważniejsze działania podejmowane na przestrzeni roku 2019. Konstrukcja 

Raportu w swych założeniach opiera się o szeroką prezentację różnych aspektów związanych 

z funkcjonowaniem Powiatu.  

  Wszelkie działania podejmowane w minionym roku przez Zarząd Powiatu Łowickiego 

miały na celu efektywny oraz jak najbardziej optymalny rozwój Powiatu Łowickiego oraz 

wpisywały się w politykę zmierzającą do podniesienia jakości życia lokalnej społeczności. 

Poziom realizacji poszczególnych zadań był uwarunkowany środkami finansowymi będącymi 

w dyspozycji Powiatu. Istotną kwestią w sferze finansów w odniesieniu do roku 2019 jest fakt, 

iż  realizacja znacznej części działań możliwa była dzięki środkom z Budżetu Państwa, które 

Powiat sukcesywnie pozyskiwał. Mając na uwadze różnorodność zadań Powiatu Łowickiego 

należy uznać, że ich wykorzystanie każdorazowo przebiegało w sposób racjonalny i adekwatny 

do możliwości. Rok 2019 podsumować należy jako czas realizacji szeregu działań i inicjatyw 

nakierowanych na szeroko ujętą sferę społeczną, tak w odniesieniu do bezpieczeństwa, ochrony 

zdrowia, edukacji, sieci dróg, czy też pomocy społecznej kończąc zaś na sferze kulturalnej. 

Wiele z podjętych działań ma wymiar długofalowy, rok miniony je zapoczątkował, zaś kolejne 

lata będą ich sukcesywną kontynuacją.  

 

    

                                           Przewodniczący  

                                           Zarządu Powiatu Łowickiego 

                                           /-/ Marcin Kosiorek 


