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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 Równinie Kutnowskiej i Równie Łowicko-Błońskiej. 

Krajobraz powiatu ukształtowany został przez lądolód, który pozostawił po sobie morenową 

równinę denudacyjną z łagodnymi wzgórzami morenowymi. 

Powiat Łowicki stanowi szósty pod względem powierzchni powiat w Województwie 

Łódzkim. Jego siedzibą jest miasto Łowicz. Obecne granice Powiatu ustalone zostały na 

podstawie reformy administracyjnej, która weszła w życie 1 stycznia 1999 r. Całkowita 

powierzchnia Powiatu to 988,17 km², co stanowi ponad 5% całkowitej powierzchni 

województwa łódzkiego. 

Powiat Łowicki zamieszkuje 77 614 osób (stan na 31.12.2020 r.).  

Powiat Łowicki graniczy z pięcioma powiatami województwa łódzkiego: skierniewickim, 

brzezińskim, zgierskim, łęczyckim i kutnowskim oraz z dwoma powiatami z województwa 

mazowieckiego: gostynińskim oraz sochaczewskim. 

Na terenie Powiatu Łowickiego znajduje się 10 z 2478 gmin w kraju. W powiecie 

występuje tylko jedna gmina miejska – miasto Łowicz, a 9 gmin jest wiejskich (Bielawy, 
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Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów, 

Zduny). 

Powiat znajduje się pomiędzy dwoma dużymi aglomeracjami - łódzką i warszawską. Jest 

bardzo dobrze skomunikowany – zlokalizowany jest w rejonie skrzyżowania dróg krajowych 

oraz autostrad wschód – zachód A2 i północ- południe A1. Ponadto przez jego teren przebiega 

magistrala kolejowa prowadząca ze wschodu na zachód Polski. 

Powiat Łowicki w przeważającej części jest obszarem typowo rolniczym o bogatych 

tradycjach i kulturze agrarnej. Wiodącą pozycję na jego terenie mają więc przedsiębiorstwa 

reprezentujące branże przetwórstwa rolno-spożywczego. Wizytówką Powiatu Łowickiego są 

takie firmy jak: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Firma "Bracia Urbanek", ZPOW Agros 

Nova Sp. z o.o., Sp. k. Wytwarzają one markowe produkty oraz mające ugruntowaną pozycję 

w kraju oraz poza jego granicami, są również wzorem dobrej kooperacji z przedsiębiorcami  

z branży przetwórstwa rolno-spożywczego z lokalnymi producentami rolnymi. Spośród innych 

gałęzi przemysłu odgrywających znaczącą rolę w Powiecie Łowickim wymienić należy: 

przemysł lekki (m.in. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Krajewski”, 

„SYNTEX” Sp. z o. o., „SEFL Company Group”), zaś w strukturze branżowej prym wiodą 

tworzywa sztuczne („Lamela”), opakowania („Opakomet”), usługi oraz handel.  

Powiat Łowicki to rejon o nasilonej specjalizacji rolniczej zwłaszcza w zakresie 

warzywnictwa, sadownictwa, hodowli żywca wieprzowego oraz produkcji mlecznej.  

W strukturze branżowej przeważa przetwórstwo owoców i warzyw oraz mleka co czyni region 

liderem na rynku przetwórstwa owoców i warzyw oraz produkcji mleka.  

Największą powierzchnię Powiatu Łowickiego (około 67%) stanowią użytki rolne, z tego 

względu, region ten nastawiony jest przede wszystkim na produkcję rolną. Intensywna 

produkcja rolna możliwa jest dzięki występowaniu na tym terenie gleb tj. czarne ziemie i gleby 

brunatne. Na terenie powiatu przeważają grunty III i IV klasy bonitacyjnej (w północnej części 

również II klasy bonitacyjnej). Największy udział dobrych gruntów ornych (klas II do IV) 

występuje w gminach: Kiernozia, Zduny, Kocierzew Południowy, Chąśno i Bielawy.  

Niezależnie od koniunktury, łowicki rynek gospodarczy jest stabilny. Sukcesywnie rośnie 

liczba podmiotów gospodarczych. 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 2020 rok został uchwalony Uchwałą Nr XVIII/137/2019 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. W ciągu roku następowały zmiany  

w budżecie przyjęte Uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Łowickiego. 
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 Plan wg uchwały budżetowej Plan na dzień 31.12.2020 r. 

Dochody 91.060.501,43 zł 103.361.567,03 zł 

Wydatki 94.792.438,31 zł 111.958.548,67 zł 

Przychody 6.750.000,00 zł 12.365.044,76 zł 

Rozchody 3.018.063,12 zł 3.768.063,12 zł 

 

 

 

 

Ogółem dochody wzrosły o 12 301 065,60 zł, tj. o 13,51% w stosunku do dochodów 

ustalonych w uchwale budżetowej, zaś planowane wydatki o 17 166 110,36 zł, tj. o 18,11%  

w stosunku do pierwotnie zaplanowanych. 

Po zmianach powstał deficyt w wysokości 8 596 981,64 zł. 

Dochody Powiatu Łowickiego w 2020 roku w podziale na dochody bieżące i majątkowe. 

 

 Plan Wykonanie  

Dochody ogółem 

z tego: 

103.361.567,03 zł 100.827.272,83 zł (97,55% planu) 
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Plan wg uchwały budżetowej Plan na dzień 31.12.2020 r.
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dochody bieżące 96.100.451,90 zł 93.002.532,39 zł (96,78% planu) 

dochody majątkowe 7.261.115,13 zł 7.824.740,44 zł (107,76% planu) 

    

 

 

Plan dochodów wynosił 103.361.567,03 zł, w tym dochody bieżące – 96.100.451,90 zł, 

dochody majątkowe – 7.261.115,13 zł. Wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 

100.827.272,83 zł i stanowiło 97,55% planu. Dochody bieżące zostały wykonane w 96,78 %,  

zaś majątkowe w 107,76%. Wykonanie dochodów bieżących stanowiło 92,24% dochodów 

ogółem, a wykonanie dochodów majątkowych stanowiło 7,76% dochodów ogółem. 

 

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 

Dz. Nazwa 

Plan Wykonanie na 

dzień 31.12.2020 

r. 

5:4 

[%] 

Struktura 

wykonania 

[%] 

wg uchwały 

budżetowej 

na dzień 

31.12.2020 r. 

1 2 3 4 5 6 7 

010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 6 000,00 5 975,34 99,59 0,01 

020 Leśnictwo 193 780,20 193 780,20 192 727,78 99,46 0,19 

600 Transport i łączność 34 230,45 3 122 065,85 2 970 806,74 95,16 2,95 

700 Gospodarka mieszkaniowa 4 993 642,84 4 864 477,84 4 953 285,41 101,83 4,91 

710 Działalność usługowa 1 169 941,00 1 263 964,00 1 241 625,09 98,23 1,23 

750 Administracja publiczna 208 282,43 194 144,43 280 301,09 144,38 0,28 

752 Obrona narodowa 0,00 33 900,00 33 900,00 100,00 0,03 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
5 400 530,00 6 085 445,00 6 081 771,57 99,94 6,03 

755 Wymiar sprawiedliwości 198 000,00 199 105,67 199 105,67 100,00 0,20 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

21 077 944,00 21 071 736,00 20 127 798,21 95,52 19,96 

758 Różne rozliczenia 45 221 031,00 46 719 367,00 46 719 566,03 100,00 46,34 

801 Oświata i wychowanie 2 015 339,56 6 187 887,09 6 048 897,19 97,75 6,00 

851 Ochrona zdrowia 940 300,00 1 276 151,00 1 262 851,28 98,96 1,25 

852 Pomoc społeczna 5 271 214,00 6 164 083,50 6 627 466,26 107,52 6,57 

0,00

20 000 000,00

40 000 000,00

60 000 000,00

80 000 000,00

100 000 000,00

120 000 000,00

Plan Wykonanie

Dochody bieżące i majątkowe
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853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 328 954,95 3 410 341,43 1 858 583,72 54,50 1,84 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 298 000,00 350 608,00 291 982,90 83,28 0,29 

855 Rodzina 1 456 472,00 1 779 964,00 1 786 902,18 100,39 1,77 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 220 000,00 220 000,00 68 726,37 31,24 0,07 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32 839,00 218 546,02 75 000,00 34,32 0,07 

Razem 91 060 501,43 103 361 567,03 100 827 272,83 97,55 100,00 
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Różne rozliczenia

Oświata i wychowanie
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Największe dochody zrealizowane zostały w działach: 

1) 758 - Różne rozliczenia - 46,34% dochodów ogółem; 

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 19,96% 

dochodów ogółem; 

3) 852 - Pomoc społeczna - 6,57%; 

4) 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6,03% dochodów ogółem. 
 

Wydatki Powiatu Łowickiego kształtowały się następująco: 

 

 Plan Wykonanie  

Wydatki ogółem 

z tego: 

111.958.548,67 zł 99.891.239,51 zł (89,22% planu) 

wydatki bieżące 98.111.933,11 zł 88.362.911,90 zł (90,06% planu) 

wydatki majątkowe 13.846.615,56 zł 11.528.327,61 zł (83,26% planu) 
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Plan wydatków wynosił 111 958 548,67 zł: wydatki bieżące – 98 111 933,11 zł, wydatki 

majątkowe – 13 846 615,56 zł. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie  

99 891 239,51 zł i stanowiło 89,22% planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w 90,06%,  

zaś majątkowe w 83,26%. Wykonanie wydatków bieżących stanowiło 88,46% wydatków 

ogółem, a wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 11,54% wydatków ogółem. 

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 

 

Największe wydatki powiatu zrealizowane zostały w działach: 
1) 801 - Oświata i wychowanie - 38,22% wydatków ogółem; 
2) 750 - Administracja publiczna - 9,89% wydatków ogółem; 
3) 600 - Transport i łączność - 9,57% wydatków ogółem; 
4) 852 - Pomoc społeczna - 7,56% wydatków ogółem. 

 

 

 

Dz. Nazwa 

Plan 
Wykonanie na 

dzień 

31.12.2020 r. 

5:4 
[%] 

Struktura 
wykonania 

[%] 
wg uchwały 

budżetowej 
na dzień 

31.12.2020 r. 

1 2 3 4 5 6 7 

010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 6 000,00 5 975,34 99,59 0,01 

020 Leśnictwo 259 924,00 259 924,00 215 047,30 82,73 0,22 

600 Transport i łączność 6 471 198,00 10 353 957,40 9 558 957,01 92,32 9,57 

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

700 Gospodarka mieszkaniowa 6 377 521,44 6 928 356,44 5 654 120,84 81,61 5,66 

710 Działalność usługowa 1 159 941,00 1 313 964,00 1 239 745,75 94,35 1,24 

730 Szkolnictwo wyższe i nauka 48 000,00 54 000,00 48 000,00 88,89 0,05 

750 Administracja publiczna 10 594 692,61 10 707 033,05 9 881 832,80 92,29 9,89 

752 Obrona narodowa 2 200,00 36 100,00 33 900,00 93,91 0,03 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
5 575 780,00 6 412 095,00 6 330 189,48 98,72 6,34 

755 Wymiar sprawiedliwości 198 000,00 199 105,67 199 105,67 100,00 0,20 

757 Obsługa długu publicznego 582 739,00 332 739,00 295 716,05 88,87 0,30 

758 Różne rozliczenia 100 000,00 152 846,45 62 317,00 40,77 0,06 

801 Oświata i wychowanie 36 402 555,50 42 864 238,17 38 182 094,01 89,08 38,22 

851 Ochrona zdrowia 1 770 300,00 3 963 425,19 2 953 787,02 74,53 2,96 

852 Pomoc społeczna 6 607 802,00 7 637 267,50 7 550 511,13 98,86 7,56 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 514 535,76 5 416 756,63 3 641 485,55 67,23 3,65 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 806 086,00 6 723 154,00 6 666 409,03 99,16 6,67 

855 Rodzina 4 213 741,00 4 640 657,15 3 797 989,43 81,84 3,80 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 220 000,00 220 000,00 124 096,66 56,41 0,12 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 727 610,00 3 563 117,02 3 308 815,01 92,86 3,31 

926 Kultura fizyczna 146 812,00 160 812,00 130 144,43 80,93 0,13 

Razem 94 792 438,31 111 958 548,67 99 891 239,51 89,22 100,00 
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura fizyczna
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Wykonanie wydatków Powiatu Łowickiego w 2020 roku w podziale na wydatki bieżące 

i majątkowe przedstawia się następująco: 

Wyszczególnienie 
Plan Wykonanie na 

dzień 

31.12.2020 r. 

4:3 
[%] 

Struktura 
wykonania 

[%] 
wg uchwały 

budżetowej 
na dzień 

31.12.2020 r. 
1 2 3 4 5 6 

Wydatki ogółem 94 792 438,31 111 958 548,67 99 891 239,51 89,22 100,00 
1) wydatki bieżące, z tego: 85 620 062,75 98 111 933,11 88 362 911,90 90,06 88,46 
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 71 087 589,24 77 203 064,15 74 504 839,12 96,51 74,59 
- wynagrodzenia i pochodne 56 025 918,55 58 059 313,14 57 158 251,02 98,45 57,22 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 061 670,69 19 143 751,01 17 346 588,10 90,61 17,37 

b) dotacje na zadania bieżące 6 195 587,00 6 627 262,00 6 316 981,31 95,32 6,32 
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 123 030,00 3 381 527,74 2 937 770,71 86,88 2,94 

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

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

o finansach publicznych 
4 631 117,51 10 567 340,22 4 307 604,71 40,76 4,31 

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00  0,00 
f) obsługa długu 582 739,00 332 739,00 295 716,05 88,87 0,30 
2) wydatki majątkowe: 9 172 375,56 13 846 615,56 11 528 327,61 83,26 11,54 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 9 172 375,56 13 846 615,56 11 528 327,61 83,26 11,54 

na programy finansowane z udziałem środków, o których 

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

publicznych 
5 806 134,56 5 864 134,56 4 900 422,74 83,57 4,91 

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 2020 roku przeważały wydatki 

bieżące, w tym wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich, które stanowiły 57,22% wydatków 

ogółem. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 88 362 911,90 zł, tj. w 90,06%  

w stosunku do planu, a wydatki majątkowe w wysokości 11 528 327,61 zł, tj. w 83,26%  

w stosunku do planu. 

Wynik budżetu i zadłużenie Powiatu Łowickiego 

Wynik budżetu Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa 

tabela: 

Lp. Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2017 r. 
Wykonanie 

2018 r. 
Wykonanie 

2019 r. 

31.12.2020 r. 

Plan po 

zmianach 
Wykonanie % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Dochody ogółem (a+b) 75 064 670,85 82 010 806,82 95 568 918,74 103 361 567,03 100 827 272,83 97,55 

 
a) dochody bieżące 71 568 610,40 77 104 021,81 84 913 851,03 96 100 451,90 93 002 532,39 96,78 

b) dochody majątkowe 3 496 060,45 4 906 785,01 10 655 067,71 7 261 115,13 7 824 740,44 107,76 

2. Wydatki ogółem (a+b) 75 534 863,47 86 661 859,48 99 548 684,99 111 958 548,67 99 891 239,51 89,22 

 
a) wydatki bieżące 66 065 784,81 71 146 844,87 80 720 388,33 98 111 933,11 88 362 911,90 90,06 

b) wydatki majątkowe 9 469 078,66 15 515 014,61 18 828 296,66 13 846 615,56 11 528 327,61 83,26 

3. Nadwyżka/deficyt (1-2) -470 192,62 -4 651 052,66 -3 979 766,25 -8 596 981,64 936 033,32  

4. Finansowanie (a-b) 4 841 626,29 11 351 560,60 10 107 444,82 8 596 981,64 9 109 735,95 105,96 

 

a) przychody ogółem, w tym: 6 437 099,69 13 371 433,67 13 120 507,94 12 365 044,76 12 877 799,07 104,15 

- kredyty i pożyczki 3 531 130,00 9 000 000,00 6 420 000,00 6 750 000,00 6 750 000,00 100,00 

- nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 1 555 662,11 2 068 416,42 132,96 
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- wolne środki 2 905 969,69 4 371 433,67 6 700 507,94 4 059 382,65 4 059 382,65 100,00 

- spłata pożyczek udzielonych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

b) rozchody ogółem, w tym: 1 595 473,40 2 019 873,07 3 013 063,12 3 768 063,12 3 768 063,12 100,00 

- spłaty kredytów i pożyczek 1 195 473,40 1 474 873,07 2 468 063,12 3 218 063,12 3 218 063,12 100,00 

- wykup papierów wartościowych 400 000,00 545 000,00 545 000,00 550 000,00 550 000,00 100,00 

5. Poziom długu 12 970 487,99 19 924 442,92 23 331 379,80 26 313 316,68 26 313 316,68 100,00 
 a) kredyty i pożyczki 12 970 487,99 19 924 442,92 23 331 379,80 26 313 316,68 26 313 316,68 100,00 

6. 
Poziom obsługi zadłużenia, w 

tym: 
1 849 372,04 2 299 155,76 3 424 548,18 4 100 802,12 4 063 779,17 99,10 

 

a) odsetki i prowizje 253 898,64 279 282,69 411 485,06 332 739,00 295 716,05 88,87 

b) spłata rat kredytów i pożyczek 1 195 473,40 1 474 873,07 2 468 063,12 3 218 063,12 3 218 063,12 100,00 

c) wykup obligacji 400 000,00 545 000,00 545 000,00 550 000,00 550 000,00 100,00 

7. 
Wskaźnik poziomu długu 
(%) 

17,28 24,29 24,41 26,18 26,10  

 

Zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do roku 2017, 2018  

i 2019 przedstawia poniższe zestawienie: 

Wyszczególnienie 
Zadłużenie na 

koniec 2017 r. 

ogółem 

Zadłużenie na 

koniec 2018 r. 

ogółem 

Zadłużenie na 

koniec 2019 r. 

ogółem 

Spłaty na 

dzień 

31.12.2020 r. 

ogółem 

Zadłużenie na 

dzień 

31.12.2020 r. 

ogółem 

1 2 3 4 5 6 

Zobowiązania według tytułów dłużnych 

ogółem, z tego: 
12 970 487,99 19 924 442,92 23 331 379,80 3 768 063,12 26 313 316,68 

a) papiery wartościowe 3 320 000,00 2 775 000,00 2 230 000,00 550 000,00 1 680 000,00 

- obligacje (2013) 3 320 000,00 2 775 000,00 2 230 000,00 550 000,00 1 680 000,00 

b) kredyty i pożyczki, z tego: 9 650 487,99 17 149 442,92 21 101 379,80 3 218 063,12 24 633 316,68 

- kredyt w BS (2012 r.) 961 070,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

- kredyt w BS (2013 r.) 233 196,01 204 046,45 174 896,89 29 149,56 145 747,33 

-kredyt wBSZŁ (2014 r.) 875 000,08 750 000,16 625 000,24 124 999,92 500 000,32 

- kredyt w BSZŁ (2015 r.) 2 707 849,73 2 369 368,49 2 030 887,25 338 481,24 1 692 406,01 

- kredyt w PA-CO BANK (2016 r.) 1 360 327,82 1 360 327,82 1 165 995,38 194 332,44 971 662,94 

- kredyt w BSZŁ (2017 r.) 3 465 700,00 3 465 700,00 2 970 600,04 495 099,96 2 475 500,08 

- kredyt w BPS S.A. (2018 r.) 0,00 9 000 000,00 7 714 000,00 2 036 000,00 5 678 000,00 

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

- kredyt w BS (2020 r.) 0,00 0,00 0,00 0,00 6 750 000,00 

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

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

- pożyczka z WFOŚiGW (2017 r.) 29 862,00 0,00 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 
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Zestawienie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2020 roku przedstawia poniższa 

tabela: 

 

 

 

Dział Rozdział Wyszczególnienie 
Plan na dzień 

31.12.2020 r. 

Wykonanie na 

dzień 

31.12.2020 r. 
% 

600  Transport i łączność 4 326 927,00 4 216 190,67 97,44 

 

60014 Drogi publiczne powiatowe 4 326 927,00 4 216 190,67 97,44 

 

Wydatki inwestycyjne: 4 214 176,00 4 103 440,64 97,37 

Budowa miejsca postojowego przy drodze powiatowej nr 2754E w m. 

Łowicz przystosowanego do ważenia pojazdów 
112 176,00 112 176,00 100,00 

Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice ul. Kościelna - nakładka 194 697,00 194 696,26 100,00 

Droga powiatowa nr 2935E Trzcianka - Kuźmy - nakładka 380 127,00 380 126,06 100,00 

Modernizacja drogi powiatowej nr 5114E m. Domaniewice - Długa 

Wieś 
199 083,00 199 082,87 100,00 

Odwodnienie drogi powiatowej nr 2750E w m. Bobrowniki 138 252,00 118 414,56 85,65 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2736E odc. Borów - Borówek - 

modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
492 159,00 484 288,84 98,40 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2746E odc. Krępa - Chruślin 2 536 907,00 2 536 906,52 100,00 

Przebudowa dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa na 

terenie Powiatu Łowickiego 
160 775,00 77 749,53 48,36 

Wydatki na zakupy inwestycyjne: 112 751,00 112 750,03 100,00 
Zakup ciągnika 85 000,00 85 000,00 100,00 
Zakup kosiarki 27 751,00 27 750,03 100,00 
    

700  Gospodarka mieszkaniowa 6 116 134,56 5 046 687,23 82,51 

 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 116 134,56 5 046 687,23 82,51 

 

Wydatki inwestycyjne: 5 946 134,56 4 877 582,15 82,03 
Poprawa infrastruktury w budynkach Powiatu Łowickiego 95 000,00 40 000,00 42,11 

Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac 

termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na 

terenie Powiatu Łowickiego 
5 801 134,56 4 837 582,15 83,39 

Renowacja elewacji budynku przy ulicy Świętojańskiej 5/7 wraz z 

zagospodarowaniem terenu 
50 000,00 0,00 0,00 

Wydatki na zakupy inwestycyjne: 170 000,00 169 105,08 99,47 

Zakup nieruchomości położonej w Łowiczu przy ulicy Kaliskiej 170 000,00 169 105,08 99,47 

    

750  Administracja publiczna 65 000,00 63 495,83 97,69 

 

75020 Starostwa powiatowe 65 000,00 63 495,83 97,69 

 

Wydatki inwestycyjne: 65 000,00 63 495,83 97,69 

Budowa instalacji wentylacji w budynku siedziby Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu 
65 000,00 63 495,83 97,69 

    

801  Oświata i wychowanie 228 000,00 226 202,50 99,21 

 

80120 Licea ogólnokształcące 145 000,00 143 497,41 98,96 

 

Wydatki inwestycyjne: 145 000,00 143 497,41 98,96 

Modernizacja pomieszczeń w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w 

Łowiczu 
145 000,00 143 497,41 98,96 

    

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 20 000,00 19 864,50 99,32 
 Wydatki na zakupy inwestycyjne: 20 000,00 19 864,50 99,32 
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Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych przez Powiat Łowicki 

przedstawia się następująco: 

 

1. 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 1 951 753,00 zł. Na 2020 rok 

zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 829 829,15 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku 

zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 688 674,05 zł, co stanowi 82,99% realizacji planu 

na 2020 rok. Program zrealizowano w 55,63%. 

 

 

 

Zakup pieca w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w 

domu" 
20 000,00 19 864,50 99,32 

    

80195 Pozostała działalność 63 000,00 62 840,59 99,75 

 

Wydatki inwestycyjne: 63 000,00 62 840,59 99,75 

Wiedza plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z 

bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu 

Łowickiego 
57 659,00 57 499,96 99,72 

W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem 

podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów 
5 341,00 5 340,63 99,99 

    

851  Ochrona zdrowia 1 322 000,00 328 408,25 24,84 
 85111 Szpitale ogólne 1 322 000,00 328 408,25 24,84 

 

Wydatki inwestycyjne: 240 000,00 88 797,51 37,00 

Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 240 000,00 88 797,51 37,00 

Wydatki na zakupy inwestycyjne: 1 082 000,00 239 610,74 22,15 

Zakup namiotu pneumatycznego, który zostanie wykorzystany jako 

zaplecze izby przyjęć w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 
58 000,00 58 000,00 100,00 

Zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 1 024 000,00 181 610,74 17,74 

    

852  Pomoc społeczna 85 000,00 70 718,75 83,20 
 85202 Domy pomocy społecznej 85 000,00 70 718,75 83,20 

 

Wydatki inwestycyjne: 85 000,00 70 718,75 83,20 

Budowa palarni tytoniu przy wejściu głównym do budynku B 75 000,00 70 718,75 94,29 

Przebudowa dwóch kotłowni w kompleksie Domu Pomocy Społecznej 

Borówek 
10 000,00 0,00 0,00 

    

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 148 556,00 108 018,61 72,71 

  
90019 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska 
148 556,00 108 018,61 72,71 

 

Wydatki inwestycyjne: 148 556,00 108 018,61 72,71 

Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac 

termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na 

terenie Powiatu Łowickiego 
148 556,00 108 018,61 72,71 

Razem 12 291 617,56 10 059 721,84 81,84 
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2. Program: „Weryfikacja i aktualizacja baz danych, z uwzględnieniem zmienionych  

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

województwo łódzkie” 

 Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2020-2021. 

Łączne nakłady finansowe wynoszą 400 000,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące 

w wysokości 250 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowano wydatki bieżące  

w wysokości 250 000,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu na 2020 rok. Program 

zrealizowano w 62,50%. 

 

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

uczniów I LO w Łowiczu- II edycja” w ramach PO WER 

 Program realizowany jest przez I LO w Łowiczu w latach 2020-2021. Łączne nakłady 

finansowe wynoszą 161 989,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 

145 790,10 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie zrealizowano żadnych wydatków. 

 

4. Program: „Od stażysty do specjalisty” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 Program realizowany jest przez ZSP nr 1 w Łowiczu w latach 2020-2022. Łączne nakłady 

finansowe wynoszą 1 105 602,06 zł. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości  

43 161,60 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości  

34 102,47 zł, co stanowi 79,01% realizacji planu na 2020 rok. Program zrealizowano  

w 3,08%. 

 

5. Program: „Samodzielni w życiu i w pracy” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 Program realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu  

w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 427 105,88 zł. Na 2020 rok 

zaplanowano wydatki w wysokości 970 523,64 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowano 

wydatki bieżące w wysokości 312 229,15 zł, co stanowi 32,17% realizacji planu na 2020 rok. 

Program zrealizowano w 21,88%. 

 

6. Program: „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 Program realizowany jest przez ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu w latach 2020-2022. Łączne 

nakłady finansowe wynoszą 1 871 544,99 zł. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 

989 579,99 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości  

55 540,18 zł, co stanowi 5,61% realizacji planu na 2020 rok. Program zrealizowano w 2,97%. 

 

7. Program: „Aktywny przedszkolak-Rozszerzenie Oferty Edukacyjnej w Przedszkolu 

Specjalnym SOS-W im. Jana Brzechwy w Łowiczu” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

  Program realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu  
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w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 570 978,29 zł. Na 2020 rok 

zaplanowano wydatki w wysokości 496 253,54 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowano 

wydatki bieżące w wysokości 206 160,69 zł, co stanowi 41,54% realizacji planu na 2020 rok. 

Program zrealizowano w 36,11%. 

 

8. Program: „STEAM Strengthens European Cultural Heritage” w ramach programu 

ERASMUS+ 

 Program realizowany jest przez II LO w Łowiczu w latach 2020-2021. Łączne nakłady 

finansowe wynoszą 141 607,27 zł. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości  

113 285,82 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie zrealizowano żadnych wydatków. 

 

9. Program: „ZSP 1 Łowicz kształci w Europie - edycja 2020” w ramach programu 

ERASMUS+ 

 Program realizowany jest przez ZSP nr 1 w Łowiczu w latach 2020-2021. Łączne nakłady 

finansowe wynoszą 399 703,06 zł. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości  

319 762,45 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie zrealizowano żadnych wydatków. 

 

10. Program: „Wiedza plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz  

z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020 

 Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2020-2021. 

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 656 825,87 zł. Na 2020 rok zaplanowano wydatki 

majątkowe w wysokości 57 659,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowano wydatki 

majątkowe w wysokości 57 499,96 zł, co stanowi 99,72% realizacji planu na 2020 rok. Program 

zrealizowano w 3,47%. 

 

11. Program: „Program Edukacji Ekologicznej realizowany w II Liceum 

Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu” 

  Program realizowany jest przez II LO w Łowiczu w latach 2020-2021. Łączne nakłady 

finansowe wynoszą 22 762,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości  

12 644,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości  

7 599,48 zł, co stanowi 60,10% realizacji planu na 2020 rok. Program zrealizowano w 33,39%. 

 

Sytuację finansową Powiatu Łowickiego w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku 

obrazują wskaźniki: 

LP 
SYMBOL I NAZWA WSKAŹNIKA ROK OBROTOWY 

WSKAŹNIKI BUDŻETOWE 2019 2020 

    w % 

1. WB1 udział dochodów bieżących w dochodach ogółem 88,85 92,24 

2. WB3 udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem 4,39 4,60 
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3. WB4 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 18,91 11,54 

4. WB5 

obciążenie  wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia  

i pochodne od wynagrodzeń 
62,51 64,69 

5. WB6 

udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku  

w dochodach ogółem 
4,45 4,60 

6. WB7 wskaźniki samofinansowania 78,86 108,12 

 

Wskaźnik WB1 – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem 

W 2020 roku wskaźnik wynosił 92,24% i był wyższy od tego z 2019 roku. 

 

Wskaźnik WB3- udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem 

Wskaźnik ten określa stopień możliwości zwiększenia wydatków w stosunku do 

osiągniętych dochodów. W 2020 roku udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem 

wynosił 4,60% i zwiększył się w stosunku do 2019 roku. 

 

Wskaźnik WB4 – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 

Wskaźnik ten w roku 2020 kształtował się na poziomie 11,54% i był niższy od tego  

z 2019 roku. 

 

Wskaźnik WB5- obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia 

W roku 2020 wskaźnik wynosił 64,69% i utrzymywał się na zbliżonym poziomie, do roku 

2019 roku. 

 

Wskaźnik WB6 – udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku  

w dochodach ogółem 

Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem  

w 2020 roku wynosił 4,60% i był wyższy niż w 2019 roku. 

 

Wskaźnik WB7 – wskaźnik samofinansowania 

Wskaźnik w 2020 roku wynosił 108,12% i uległ zwiększeniu o 29,26 p. p. w stosunku do 

roku 2019. 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 2019 2020 

    w zł 

1. WL1 transfery bieżące na mieszkańca  742,52 846,84 

2. WL2 nadwyżka operacyjna na mieszkańca  53,70 59,78 
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3. WL3 zobowiązania ogółem na mieszkańca  298,74 339,03 

4. WL4 zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne na mieszkańca  298,74 339,03 

Wskaźnik WL1 – transfery bieżące na mieszkańca  

W roku 2020 transfer bieżący na mieszkańca wynosił 846,84 zł i był wyższy od tego  

z 2019 roku, który wyniósł 742,52 zł. 

 

Wskaźnik WL2 – nadwyżka operacyjna na mieszkańca  

Nadwyżka operacyjna na mieszkańca wykazywała tendencję wzrostową osiągając  

w poszczególnych latach następujące wartości: w 2019 roku – 53,70 zł, a w roku 2020  

– 59,78 zł. 

 

Wskaźnik WL3 – zobowiązania ogółem na mieszkańca 

W 2020 roku zobowiązania ogółem na mieszkańca wzrosły o 40,29 zł w porównaniu  

do 2019 roku. 

 

Wskaźnik WL4 – zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne  

na mieszkańca 

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 2020 

roku w porównaniu do 2019 roku przedstawiono w poniższej tabeli: 

LP 
SYMBOL I NAZWA WSKAŹNIKA ROK OBROTOWY 

WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ 2019 2020 

    w % 

1. WZ1 udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem 24,41 26,10 

2. WZ3 obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia 3,58 4,03 

3. WZ6 obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącym i obsługą zadłużenia  99,09 99,38 

 

Wskaźnik WZ1 – udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem 

Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem w 2020 roku uległ zwiększeniu  

w stosunku do roku 2019. 

 

Wskaźnik WZ3 – obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia 

Wskaźnik osiągnął wartość 4,03% w roku 2020 i wzrósł w stosunku do wartości  

w roku 2019. 
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Wskaźnik WZ6 – obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą 

zadłużenia  

W 2020 roku obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia 

wzrosło do poziomu 99,38%. 

 

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 

2b 

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 

Ponadpodstawowych Nr 3 

im. Władysława Stanisława 

Reymonta  

 

4.  Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

Nr 2 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 

Ponadpodstawowych Nr 2  

Centrum Kształcenia 

Zawodowego im. Tadeusza 

Kościuszki; grunty rolne 

wykorzystywane                

do działalności statutowej 

szkoły 

 

 
 

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 

Ponadpodstawowych Nr 4 

im. Władysława Grabskiego  
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6.  Powiatowy Zarząd 

Dróg i Transportu        

w Łowiczu  

ul. Jana Pawła II 

173/175  

 

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”, Borówek 

56, gm. Bielawy 

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 1863r., 

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 SOS-W w 

Łowiczu 

 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 w 

Łowiczu 

 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 
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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 

ZOZ w Łowiczu        

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 i 

Orange Polska S.A.  

 

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 

24.08.1967r. i pod 

poz. 611/179            

i z dnia 

24.08.1967r. 

Budynek przy ul. 

Ul. Świętojańskiej 5/7 

wynajmowany na rzecz ARiMR       

w Łowiczu.  

Budynek przy ul. Świętojańskiej 1/3 

wynajmowany na rzecz: 

1/ Stowarzyszenie Centrum 

Inicjatyw Obywatelskich Ziemi 

Łowickiej 

2/ Centrum Pediatryczne sp. z o.o. 

3/NZOZ Przychodnia Lekarska 

spółka cywilna 

 

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  
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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 1863 r. 

Działka położona         

w Łowiczu w obrębie 

Kostka nr 4667/68 

0,0526 

Nie dot. Droga dojazdowa                

do SOSzW, do ZSP Nr 3 

w Łowiczu   

 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 CKZ w Łowiczu 

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 CKZ w Łowiczu 

 

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 

 

12. Nieruchomość 

niezabudowana 

położona w 

Łowiczu, obręb 

Zielkówka  

Nieruchomość 

oznaczona jako 

działki nr 2959/4   o   

powierzchni   0,0577 

ha  i nr 2960/13 o 

powierzchni 0,0832 

ha 

Nie dot. Przeznaczona pod budowę sali 

gimnastycznej 
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13. Nieruchomość 

położona w 

Łowiczu, obręb 

Kostka  

Nieruchomość 

oznaczona jako 

działka nr 4670/1o 

powierzchni 0,2307 

ha 

Nie dot. Przeznaczona pod budowę stacji 

czerpania wody geotermalnej 

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.  SOZ 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 

 

 

 

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 2020 wyniosły: 322 862,08 zł. 

Dochody ze sprzedaży nieruchomości w roku 2020 wyniosły: 2 507,00 zł. 
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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 Powiatu Łowickiego  

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 2020 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. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; 

12. Powiatowy Rzecznik Konsumentów; 

13. Audytor Wewnętrzny; 

14. Inspektor Ochrony Danych. 

Wydział Organizacyjny 

Wydział Organizacyjny realizował swoje zadania określone w Regulaminie 

organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu, a skupiające się zasadniczo wokół: 

obsługi organów powiatu, prowadzeniu spraw zatrudnionych pracowników i tworzeniu 

pracownikom warunków do pracy i do obsługi mieszkańców, administrowaniu budynkami 
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stanowiącymi siedzibę Starostwa, zaopatrywanie w media, ubezpieczenie mienia, tworzenie 

wewnętrznych regulacji prawnych: 

1. Biuro Rady zapewniało na bieżąco właściwą obsługę organizacyjno – techniczną (protokoły, 

rejestr uchwał, publikacja w BIP): Zarządu Powiatu (59 posiedzeń), Rady Powiatu (12 sesji)  

i komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego (Komisja Rewizyjna – 10 posiedzeń, Komisja 

Budżetu i Finansów – 10 posiedzeń, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa 

i Ochrony Środowiska – 10 posiedzeń, Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli – 10 posiedzeń, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji – 10 posiedzeń, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji –  

5 posiedzeń). Koordynowało udzielanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski 

radnych, prowadzono rejestr skarg, wniosków i petycji skierowanych do Rady Powiatu  

(3 skargi, 2 petycje); 

2. prowadzono wszelkie sprawy osobowe wynikające ze stosunku pracy pracowników 

Starostwa;  

3. prowadzono rejestry upoważnień, pełnomocnictw i powierzeń dla pracowników Starostwa 

w zakresie załatwiania spraw i wydawania decyzji w imieniu Starosty – 225 upoważnień; 

4. realizowano sprawy kancelaryjne - przyjmowanie, przekazywanie i wysyłanie 

korespondencji;  

5. prowadzono archiwum zakładowego; 

6. nadzorowano i koordynowano rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli wpływających do 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu - 6 skarg załatwionych bezpośrednio, z czego 2 zostały 

wycofane; 

7. prowadzono rejestr zarządzeń Starosty i publikowano je w Biuletynie Informacji Publicznej; 

8. koordynowano sprawy związane z kontrolami, w tym przechowywanie akt kontroli –  

7 kontroli zewnętrznych; 

9. prowadzono sprawy związane ze składanymi oświadczeniami majątkowymi członków 

Zarządu, pracowników Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych 

i innych osób wydających decyzje w imieniu Starosty – prowadzenie zbioru tych oświadczeń, 

przekazywanie ich do urzędu skarbowego i publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej; 

10. prowadzono sprawy wynikające z ustawy o fundacjach oraz związane z nadzorem nad 

działalnością stowarzyszeń, wynikających z Prawa o stowarzyszeniach, w tym prowadzono 

ewidencję fundacji i stowarzyszeń działających na obszarze Powiatu; 

11. administrowano budynkami Starostwa zapewniając w nich bezpieczeństwo i właściwy 

stan techniczny; 

12. realizowano sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ściśle związane 

ze stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2; 

13. prowadzono sprawy związane z ubezpieczeniem mienia powiatu; 

14. dokonywano zakupów towarów i usług niezbędnych do utrzymania i funkcjonowania 

komórek organizacyjnych Starostwa, w tym środków trwałych, wyposażenia, materiałów 

biurowych, druków i środków czystości, zaopatrzenie w niezbędne media; 

15. prowadzono biuro rzeczy znalezionych; 
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16. nadzorowano system informatyczny Starostwa Powiatowego w Łowiczu  

(m.in. utrzymywano w pełnej sprawności i ciągłości działania system, zapewniano 

infrastrukturę informatyczną, zabezpieczano dostęp do systemów informatycznych Starostwa, 

prowadzono kontrolę legalności oprogramowania zainstalowanego w poszczególnych 

komputerach używanych w Starostwie); 

17. administrowano stroną Biuletynu Informacji Publicznej oraz ePUAP Starostwa; 

18. prowadzono postępowania związane z pojazdami przejętymi na własność Powiatu na 

podstawie art. 130a ust. 10 Prawo o ruchu drogowym – 12 spraw; 

19. zapewniano czystość w budynkach i na posesji Starostwa; 

20. realizowano zadania związane z przyznawaniem stypendiów sportowych oraz nagród 

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

przyznawania; 

21. prowadzono sprawy związane z realizowaniem zadań Powiatu wynikające z przepisów 

o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym przygotowywano otwarte 

konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i tradycji, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki; 

opracowano program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 

22. organizowano pracę, zaopatrywano w niezbędne materiały i środki, tworzono warunki 

do pracy wszystkim pracownikom Starostwa i do bezpiecznej obsługi mieszkańców Powiatu 

w czasie epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.  

Wydział Finansowy 

Wydział Finansowy realizował swoje zadania określone w Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa: 

1. opracowano projekt budżetu powiatu oraz projekty uchwał w sprawie jego zmiany; 

2. sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z analizą zadłużenia oraz dokonywano 

jej zmian w trakcie roku; 

3. informowano powiatowe jednostki organizacyjne o wstępnych i ostatecznych kwotach planu 

dochodów i wydatków tych jednostek oraz o dokonanych przez Zarząd bądź Radę zmianach 

 w trakcie roku; 

4. nadzorowano prawidłowość opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek 

organizacyjnych powiatu; 

5. przekazywano środki pieniężne jednostkom budżetowym na realizację ich wydatków 

zgodnie z ustalonym planem finansowym oraz rozliczano przekazane środki finansowe na 

podstawie sprawozdawczości i informacji jednostek organizacyjnych; 

6. nadzorowano rozliczenia finansowe udzielonych powiatowi dotacji i środków otrzymanych 

 z innych źródeł; 

7. przekazywano i rozliczano udzielane przez powiat dotacje; 

8. prowadzono windykację należności budżetowych z tytułu dochodów własnych powiatu  

i Skarbu Państwa w zakresie przygotowywania wezwań do zapłaty i przedsądowych wezwań 

do zapłaty  
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9. dokonywano bieżących analiz przebiegu wykonania i płynności finansowej budżetu; 

10. sporządzano sprawozdania budżetowe, sprawozdania w zakresie operacji finansowych, 

sprawozdania finansowe oraz informacje opisowe z wykonania budżetu; 

11. sprawowano bieżącą kontrolę w zakresie wykonywania budżetu powiatu; 

12. analizowano sprawozdania i inne dokumenty otrzymane przez wydział pod względem 

naruszenia dyscypliny finansów publicznych w podległych jednostkach; 

13. prowadzono ewidencję księgową budżetu powiatu; 

14. prowadzono ewidencję księgową dochodów i wydatków Starostwa jako jednostki 

budżetowej; 

15. sprawdzano pod względem formalno-rachunkowym dokumenty księgowe dotyczące 

realizowanych projektów unijnych; 

16. prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową środków unijnych; 

17. przygotowywano wnioski o płatność, wprowadzano dane na platformę SL2014  

w zakresie finansów; 

18. weryfikowano pod względem finansowym wnioski o płatność; 

19. prowadzono ewidencję księgową środków trwałych i pozostałych środków, rozliczano 

inwentaryzację; 

20. sporządzano listy płac pracowników oraz diet radnych; 

21. przekazywano do ZUS składki z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatku 

dochodowego od osób fizycznych do właściwego urzędu skarbowego; 

22. dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz prowadzono  

w tym zakresie ewidencję księgową; 

23. prowadzono ewidencję dochodów Skarbu Państwu i przekazywano je do budżetu 

Wojewody Łódzkiego; 

24. prowadzono ewidencję czynszów dzierżawnych kół łowieckich oraz przekazano je 

gminom i nadleśnictwom; 

25. dokonywano wypłat ekwiwalentów finansowych za wyłączenie gruntów z upraw 

rolnych i prowadzenie upraw leśnych; 

26. prowadzono rejestry faktur VAT zakupu i sprzedaży, sporządzano deklaracje oraz 

rozliczano i przekazywano do właściwego urzędu skarbowego należnego podatku. 

Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami 

Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami prowadzi sprawy wynikające   

z kompetencji organów powiatu, które regulowane są w aktach prawnych rangi ustawowej oraz 

w aktach wykonawczych. 

1. W 2020 roku w zakresie kontroli i nadzoru w Wydziale KZJ: 

−opracowano plan kontroli Starostwa na 2020 r. na podstawie przedłożonych propozycji  

do planu kontroli złożonych przez Dyrektorów/Kierowników Wydziałów/Biur, 

−pracownicy Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami przeprowadzili 9 kontroli 

instytucjonalnych (w tym 3 kontrole doraźne na podstawie Zarządzenia Starosty Łowickiego) 

w podległych, nadzorowanych oraz dotowanych przez Powiat Łowicki jednostkach 
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organizacyjnych. Dyrektor Wydziału przeprowadziła jedną kontrolę funkcjonalną w zakresie 

dokonywania oceny okresowej dyrektora szkoły, 

−sporządzono roczne sprawozdanie z realizacji przeprowadzonych kontroli za 2019 rok, 

−prowadzono postępowanie administracyjne w stosunku do Kolegium Zakonu Ojców Pijarów 

w Łowiczu w celu wydania decyzji określającej kwotę dotacji oświatowej podlegającej 

zwrotowi za rok 2018, w części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Pijarskie 

Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu, 

−przygotowano sprawozdania dla Starosty Łowickiego z funkcjonowania kontroli zarządczej              

w Starostwie Powiatowym w Łowiczu oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Łowickiego, 

−przygotowano informacje dla Komisji Rewizyjnej na temat kontroli zarządczej w Starostwie 

Powiatowym w Łowiczu, 

−współpracowano oraz wypełniono dla audytora arkusze w zakresie potrzeb audytu, 

−prowadzono/uzupełniano elektroniczny rejestr kontroli wewnętrznych Starostwa Powiatowego 

w Łowiczu oraz kontroli zewnętrznych w podległych jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Łowickiego. 

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; 

7) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu; 

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

9) Młodzieżowym Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi. 

 

W 2020 roku w zakresie oświaty w Wydziale KZJ: 

−na bieżąco wykonywano zadania mające na celu zapewnienie nadzoru  

nad funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych, zapewniające warunki działania szkołom 

i placówkom, ustalano potrzeby w zakresie remontów i zadań inwestycyjnych  

oraz zapewnienia obsługi organizacyjnej; 

−przygotowano projekt uchwały RPŁ dotyczący planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych; 

−przygotowano projekty uchwał dotyczące utworzenia w szkołach dwóch nowych zawodów – 

technika programisty oraz technika mechanika lotniczego; 

−przygotowano projekty uchwał związane z procedurą likwidacji placówki publicznej oraz  

3 szkół publicznych oraz uruchomieniem Branżowej Szkoły II Stopnia w Łowiczu; 

−w związku z wystąpieniem sytuacji pandemicznej wywołanej COVID-19 prowadzono bieżący 

nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych, sporządzono  
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8 projektów uchwał o wyrażeniu zgody na zawieszenie zajęć w szkołach i placówkach Powiatu 

Łowickiego ze względu na stan zagrażający zdrowiu uczniów; 

−zaopiniowano 9 projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na rok 

szkolny 2020/2021, 28 aneksów do ww. arkuszy oraz zaopiniowano 11 aneksów do arkuszy 

organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020;  

−przeprowadzono nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szklony 2020/2021; 

−przyznano stypendia naukowe uczniom szkół ponadpodstawowych - 65 osobom na rok szkolny 

2019/2020 i 83 osobom na rok szkolny 2020/2021; 

−w 2020 r. Nagrodę Starosty Łowickiego otrzymało 8 dyrektorów i 9 nauczycieli łowickich szkół 

ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łowicki, Nagrodę Łódzkiego Kuratora 

Oświaty otrzymało 2 nauczycieli, natomiast Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej  

2 dyrektorów i 1 nauczyciel. Ponadto Medal Komisji Edukacji Narodowej został przyznany  

2 dyrektorom i 4 nauczycielom szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Łowicki; 

−wydano 26 skierowań do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi oraz na wniosek 

rodziców wydano 21 skierowań uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego  

do szkół prowadzonych przez inne powiaty; na podstawie postanowień sądowych, 

przeprowadzono procedury umieszczenia 2 uczniów w młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych wskazanych w centralnym systemie kierowania nieletnich; 

−przygotowano łącznie 10 projektów uchwał w sprawach: przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora,  zawieszenia nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, powierzenia pełnienia 

obowiązków dyrektora, upoważnienia dla nauczyciela wyznaczonego do zastępowania 

dyrektora, wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora; 

−przygotowano 3 opinie w zakresie powierzania stanowiska wicedyrektora lub innego 

stanowiska kierowniczego; 

−dokonano oceny pracy i dorobku zawodowego 2 dyrektorów szkół ponadpodstawowych 

prowadzonych przez Powiat Łowicki; 

−opracowano „Kalendarz wydarzeń oświatowych na 2020 rok” i prowadzono nadzór nad jego 

realizacją; 

−dotowano szkołę niepubliczną – Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Łodzi z siedzibą w Łowiczu oraz placówkę niepubliczną – Bursę  

dla Dziewcząt przy Klasztorze Sióstr Bernardynek w Łowiczu, którym przekazano w 12 ratach 

dotację oświatową wyliczoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.10.2017 r.  

o finansowaniu zadań oświatowych. W czerwcu 2020 r. przeprowadzono aktualizację kwot 

ww. dotacji; 

−dotowano szkołę publiczną prowadzoną przez inny organ niż jednostka samorządu 

terytorialnego – Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu, której 

przekazano w 12 ratach dotację oświatową wyliczoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. W wyniku zmiany kwoty przewidzianej  

w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Łowickiego oraz zmiany wskaźnika 

zwiększającego przeprowadzono w czerwcu 2020 roku aktualizację kwot dotacji; 



31 

 

 

 

−dokonano weryfikacji i potwierdzenia danych wprowadzonych przez szkoły i placówki 

oświatowe prowadzone i dotowane przez Powiat Łowicki udostępnionych w bazie Systemu 

Informacji Oświatowej w celu naliczenia subwencji oświatowej na 2020 rok; 

−przekazano 9 szkołom/placówkom prowadzonym przez Powiat Łowicki środki  

na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W dniu 29.01.2020 r. uchwałą Zarządu Powiatu 

Łowickiego ustalono w porozumieniu z dyrektorami maksymalną kwotę dofinansowania oraz 

formy i specjalności, które mogły zostać dofinansowane; 

−opracowano sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Łowicki za 2019 rok, które zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Radzie 

Powiatu Łowickiego, dyrektorom szkół oraz zawiązkom zawodowym zrzeszającym 

nauczycieli; 

−powołano 7 komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego, wydano 7 zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela 

mianowanego oraz wydano 9 aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela 

mianowanego; 

−uzyskano zaświadczenie od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  

o niezaleganiu z opłatami z korzystanie za środowisko przez Powiat Łowicki; 

−przygotowano 2 wnioski o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy 

oświatowej w ramach dofinansowania doposażenia publicznych szkół w zakresie pomieszczeń 

do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (wniosek dla I Liceum Ogólnokształcącego  

im. J. Chełmońskiego w Łowiczu) oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie  

w nowych zawodach (wniosek dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ  

im. T. Kościuszki w Łowiczu). Łącznie Powiat Łowicki otrzymał 25 000,00 zł dodatkowej 

subwencji oświatowej; 

−zrealizowano projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”; 

−wydano 21 pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Łowickiego min. w zakresie złożenia 

wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu; 

−złożono łącznie 10 wniosków o przystąpienie do projektów w tym: WFOŚiGW – 5 sztuk, 

projekt unijny – 1 sztuka, dotacje – 4 sztuki; 

−podpisano 15 umów na realizację projektów w tym: WFOŚiGW w Łodzi – 5 sztuk, projekty 

unijne – 6 sztuk, dotacje – 4 sztuki; 

−pozyskano i rozliczono 7 dotacji na projekty pt. „Aktywna tablica”, „Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa”, na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, na realizację zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego, „Posiłek w szkole i w domu”, „Za życiem”, „Utworzenie i prowadzenie klasy 

realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne 

w latach szkolnych 2019/2020, 2020/21 oraz 2021/2022 w I Liceum Ogólnokształcącym  

im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu”; 

−udzielono dotację celową zakwalifikowanemu do objęcia jednorazowym dofinansowaniem 

(Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu) na zakup sprzętu, 
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oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych 

zajęć (500+). 

 

3. W zakresie kultury: 

  Wydział prowadził nadzór nad następującymi jednostkami kultury: 

a) Muzeum w Łowiczu, 

b) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu, 

c) Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.  

 

W zakresie kultury w 2020 r. w Wydziale KZJ: 

- realizowano zadania zapewniające warunki organizacyjno-prawne i finansowe 

do prawidłowego funkcjonowania powiatowych instytucji kultury; 

- prowadzono działania związane z powołaniem Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu; 

- prowadzono Rejestr Instytucji Kultury. 

 

4. W zakresie sportu i kultury fizycznej w Wydziale KZJ w 2020 r.  

  Prowadzono ewidencję uczniowskich klubów sportowych oraz ewidencji klubów 

sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia 

działalności gospodarczej. Wydano 18 decyzji w zakresie zmian wpisów w ewidencji oraz 

wydano 71 zaświadczeń potwierdzających wpis do ewidencji prowadzonych przez Starostę 

Łowickiego. 

 

5. W 2020 r. w zakresie ochrony zdrowia w Wydziale KZJ: 

− trzy razy przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie 

stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim - przyznano stypendium dwojgu 

studentom Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, z którymi zawarto stosowne 

umowy; 

− dwa razy dokonano zmian w statucie ZOZ dotyczących zapisów załącznika do statutu  

pn. „Struktura Organizacyjna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu”. Ponadto ogłoszono 

jednolity tekst uchwały w sprawie Statutu ZOZ; 

− przygotowano projekt uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia „Programu Naprawczego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na lata 2020-2022”; 

− przekazywano do ZOZ informacje wydawane w formie decyzji przez Wojewodę Łódzkiego, 

dotyczące realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 

odpowiedniej liczby łóżek szpitalnych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia  

oraz z potwierdzonym zakażeniem; 

− zrealizowano zadanie inwestycyjne pt. „Zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu”. Dokonano zakupu nowego sprzętu medycznego: 2 szt. Holtera EKG-

Rejestratora R12, 1 szt. Holter ciśnienia krwi ABPM + oprogramowaniem, Respirator Savina 

300 Select, urządzenie do dezynfekcji, videogastroskop, komora dezynfekcji MX -HOSPITAL 
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i na podstawie 3 podpisanych umów przekazano w nieodpłatne użytkowanie ZOZ-wi  

w Łowiczu. Na realizację zadania pozyskano dotację celową z Gminy Nieborów w wysokości 

24 000,00 zł; 

− pozyskano i rozliczono dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  

na realizację zadania związanego z zapobieganiem oraz zwalczaniem na terenie Województwa 

Łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej 

wywołanej tym wirusem u ludzi; 

− koordynowano działania w zakresie ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka 

adresowanego do szkół, dla których Powiat Łowicki jest organem prowadzącym; 

− dokonywano analizy, bez wnoszenia uwag w zakresie aktualizacji czterech projektów Planu 

działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego; 

− zgodnie z Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych powołano lekarza koronera,  

który w 2020 r. wykonywał czynności polegające na stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny oraz 

wystawianiu karty zgonu, osobom zmarłym na terenie Powiatu Łowickiego, 

 w przypadkach kiedy czynności tych nie mógł dokonać lekarz, który ostatni w okresie  

30 dni przed dniem zgonu udzielał choremu świadczeń lekarskich lub nie można ustalić takiego 

lekarza i jeżeli nie istnieje podejrzenie, że przyczyną śmierci było przestępstwo.  

W 2020 r. odnotowano 32 zgony, do których wzywany był koroner; 

−  przygotowano projekt uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu pracy aptek 

ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Łowickiego na 2021 r.  

 

6. W zakresie spraw społecznych: 

  Wydział prowadził nadzór nad następującymi jednostkami: 

a) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu; 

b) Powiatowym Urzędem Pracy w Łowiczu; 

c) Domem Pomocy Społecznej ,,Borówek” w Borówku. 

 W 2020 roku w zakresie spraw społecznych w Wydziale KZJ: 

− uczestniczono w procesie powołania na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Łowiczu; 

− przekazywano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego cotygodniowe informacje dotyczące 

funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Borówku w czasie epidemii; 

− przyjęto od Powiatowego Urzędu Pracy informację o stanie bezrobocia w Powiecie 

Łowickim, ilości zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcom oraz sprawozdanie w sprawie zawodów deficytowych i nadwyżkowych                  

w Powiecie za 2019 r.; 

− uczestniczono w procedurze powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy; 

− na terenie Powiatu Łowickiego funkcjonowały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej  

i jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W jednym punkcie nieodpłatnej 

pomocy prawnej porady świadczyli adwokaci i radca prawny wskazani przez Okręgową Izbę 

Radców Prawnych w Łodzi i Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi, z którymi zawarto 

stosowne umowy. W punkcie tym udzielono 170 bezpłatnych porad prawnych. Prowadzenie 

dwóch pozostałych punktów, tj. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego 
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poradnictwa obywatelskiego zostało powierzone organizacji pozarządowej Caritas Diecezji 

Łowickiej, z którą to organizacją została zawarta stosowna umowa. Do punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej prowadzonego przez Caritas zgłosiło się o pomoc 228 osób uprawnionych, 

natomiast do puntu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 234 osoby. W sumie w 2020 r. 

na terenie Powiatu Łowickiego z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich skorzystało  

632 osoby uprawnione. Dziedzina prawa, której w większości dotyczyła pomoc prawna  

to prawo cywilne- 290 osób, prawo rodzinne- 160 osób oraz prawo pracy- 79 osób. Pozostałe 

porady dotyczyły prawa ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego, prawa 

podatkowego i prawa karnego. Z pomocy prawnej korzystały osoby w różnym wieku, jednak 

najwięcej porad, bo 141 udzielono osobom w wieku powyżej 35 do 45 lat, osobom powyżej  

65 do 75 lat - 115 porad oraz osobom powyżej 45 do 55 lat - 109 porad. Do punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej częściej zgłaszały się kobiety oraz osoby zamieszkałe w mieście. 

 

 W 2020 roku łącznie przedstawiono 15 informacji ze wszystkich zakresów pracy Wydziału 

zgodnie z planem pracy Rady Powiatu Łowickiego i Komisji Stałych na 2020 rok.  

 Wydział udzielił również 7 odpowiedzi na złożone wnioski o udzielenie informacji 

publicznej. 

 Wydział w 2020 roku współpracował z Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego 

poprzez przeprowadzanie analiz krzyżowych arkuszy organizacyjnych szkół i placówek 

oświatowych w celu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Prowadzono 

wspólne bieżące analizy, w tym m.in. ilość wypracowanych godzin ponadwymiarowych przez 

nauczycieli, godzin doraźnych zastępstw, zatrudnienia pracowników pedagogicznych, 

administracji i obsługi, ustalania kosztów wynikających z bieżącej organizacji pracy placówek 

podległych, sprawozdań finansowych oraz symulacji i wyliczeń subwencji oświatowej. 

Przygotowano projekt uchwały zmieniającej Statut Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Łowickiego. Nadano uprawnienia pracownikom CUW, szkół i placówek w systemie min. do 

Inwentarza, Kadr, Płac z wysokości administratora systemu Vulcan oraz przeprowadzono 

parametryzację z powodu powstania nowej jednostki.  

 

Działania prowadzone przez Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami w związku  

z Covid-19 

   W 2020 roku Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami w zakresie przeciwdziałania  

i zwalczania Covid-19 na bieżąco: 

- wykonywał zadania mające na celu prowadzenie nadzoru nad prawidłowym 

funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych, zapewniające warunki działania szkołom  

i placówkom, ustalano potrzeby w zakresie zapewnienia obsługi organizacyjnej, remontów  

i zadań inwestycyjnych; 

- celem zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przekazano  

i zaopatrzono w szkoły w maseczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji. Każda ze szkół 

korzystała z urządzenia do ozonowania celem dezynfekcji sal lekcyjnych i innych pomieszczeń; 

- dyrektorzy złożyli zamówienia na bezpłatne płyny do dezynfekcji oraz maski medyczne dla 

personelu szkoły, które zostały bezpłatnie przekazane przez Ministerstwo Zdrowia; 
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- Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach przekazało szkołom  

i placówkom funkcjonujących na terenie Powiatu Łowickiego 30 szt. termometrów 

bezdotykowych do pomiaru temperatury; 

- w każdej szkole zabezpieczono środki i urządzenia do dezynfekcji rąk, a przy wejściu  

do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk  

oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Podczas przerw lekcyjnych nauczyciele  

i uczniowie zobowiązani byli do noszenia przyłbic lub maseczek zakrywających  

usta i nos oraz do zachowania 1,5 m odległości. Sale i części wspólne były wietrzone  

co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a także w czasie zajęć. W miarę możliwości 

uczniowie z poszczególnych klas rozpoczynali naukę o różnych godzinach lekcyjnych. Podczas 

organizowania zajęć dyrektorzy próbowali unikać częstej zmiany pomieszczeń lekcyjnych 

przez uczniów. Po zakończeniu zajęć ławki i krzesła były dezynfekowane. Szkoły udostępniły 

wszystkie wejścia do budynku celem zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy uczniami. 

Na korytarzu zostały wzmocnione dyżury nauczycieli;  

-  dyrektorzy szkół i placówek oświatowych byli zobowiązani do przestrzegania wytycznych 

dotyczących organizacji pracy szkół i placówek oświatowych w 2020 roku, które Ministerstwo 

Edukacji Narodowej wspólnie z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym 

przygotowywało i dostosowywało do panującej sytuacji pandemicznej w kraju w danym 

okresie czasu; 

- w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki zostały opracowane nowe 

procedury organizacyjne w okresie ogłoszonego stanu epidemii; 

- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego dyrektor 

szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

i za zgodą organu prowadzącego mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę 

szkoły oraz ustalić sposób realizacji jej zadań, w tym sposób realizacji zawieszonych zajęć  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych 

zajęć. W związku z wystąpieniem takiej sytuacji, sporządzono 8 projektów uchwał o wyrażeniu 

zgody na zawieszenie zajęć w szkołach i placówkach Powiatu Łowickiego ze względu na stan 

zagrażający zdrowiu uczniów; 

- pozyskano środki pozabudżetowe w formie grantu na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła 

– wparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I 

„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych 

różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. 

Środki o wartości 98.400,00 zł pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Głównym celem 

projektu było wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Powiat Łowicki w ramach tego 

projektu zakupił 41 sztuk laptopów przeznaczonych do realizacji nauki zdalnej; 
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- wypłacono nauczycielom szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest 

Powiat Łowicki dofinansowanie na zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych  

w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (500+), w tym samym zakresie udzielono 

Pijarskiemu Liceum Ogólnokształcącemu Królowej Pokoju w Łowiczu dotacji celowej na 

zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych 

zajęć (500+); 

- w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zgodnie z informacjami wydawanymi w formie 

decyzji przez Wojewodę Łódzkiego, dotyczącymi realizacji świadczeń opieki zdrowotnej  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez 

zapewnienie w podmiocie leczniczym odpowiedniej liczby łóżek szpitalnych dla pacjentów  

z podejrzeniem zakażenia oraz z potwierdzonym zakażeniem został utworzony oddział 

Covidowy;  

- Powiat Łowicki pozyskał dotację celową od Wojewody Łódzkiego wysokości 100 000,00 zł 

dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na realizację zadania związanego z zapobieganiem 

oraz zwalczaniem na terenie Województwa Łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2,  

a także rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi. Dotacja 

została przeznaczona na zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Łowiczu; 

- zrealizowano zadanie inwestycyjne pt. „Zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu”. Dokonano zakupu nowego sprzętu medycznego za kwotę:  

178 795,50 zł, który wspomógł zapobieganie i zwalczanie zakażeniem Covid-19 min.: 

urządzenie do dezynfekcji, komora dezynfekcji MX -HOSPITAL, 2 szt. Holtera EKG-

Rejestratora R12, 1 szt. Holter ciśnienia krwi ABPM + oprogramowaniem, Respirator Savina 

300 Select, videogastroskop. Sprzęt na podstawie podpisanych umów przekazano  

w nieodpłatne użytkowanie ZOZ-wi w Łowiczu. Na realizację zadania pozyskano dotację 

celową z Gminy Nieborów w wysokości 24 000,00 zł; 

- prowadzono biedzący nadzór nad działaniem aptek i realizacją dyżurów nocnych 

wynikających z podjętej uchwały w sprawie określenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie Powiatu Łowickiego na 2020 rok; 

- przekazywano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego cotygodniowe informacje dotyczące 

funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek” w Borówku w czasie epidemii. 

 

Informacje dotyczące przygotowania i prowadzenia szkół i placówek oświatowych  

w 2020 roku pod kątem Covid-19 

I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu  

Wydano zarządzenia dyrektora w sprawie ochrony uczniów i pracowników placówki przed 

Covid-19 oraz wdrożono szczegółowe procedury obowiązujące w szkole w czasie pandemii, 

dotyczące: 

−głównych zasad bezpieczeństwa w szkole, 

−możliwości pracy zdalnej wykonywanej przez pracowników administracyjnych, 
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−organizacji nauki na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

−procedur postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu 

egzaminacyjnego zdającego podczas egzaminów maturalnych, 

−bezpiecznego uczestnictwa w nauczaniu zdalnym w odniesieniu do ustalonych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, 

−czasowego zawieszenia zajęć ze względu na stan epidemii, 

−czasu trwania zajęć lekcyjnych podczas zdalnego nauczania w okresie pandemii COVID-19, 

−pełnienia dyżurów nauczycielskich, 

−higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, 

−postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia, 

−zasad korzystania z biblioteki szkolnej, 

−zasad realizacji zajęć wychowania-fizycznego i zajęć sportowych, 

−zasad korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej, 

−rozwiązań minimalizujących ryzyko w przypadku pracowników powyżej 60. roku życia. 

Z ww. procedurami zapoznano członków rady pedagogicznej, pracowników obsługi  

i administracji, uczniów I LO w Łowiczu, rodziców i opiekunów prawnych uczniów. 

Pracownicy szkoły zostali zabezpieczeni w maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny  

do dezynfekcji. Przestrzegano ogólnie panujących zasad bezpieczeństwa i higieny. 

Do walki z pandemią COVID-19 pozyskano z MEN dyspenser wraz z zapasem 20 szt.  

5 litrow płynów do dezynfekcji oraz maseczki zabezpieczające przed zakażeniem. Z organu 

prowadzącego otrzymano nieodpłatnie maseczki, przyłbice oraz płyny do dezynfekcji. 

Umieszczono informację o numerach telefonów do właściwej miejscowo Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. Przygotowano 

stanowiska do dezynfekcji rąk oraz informacje o obowiązku dezynfekcji rąk i instrukcje użycia 

środka dezynfekującego. Prowadzono bieżącą dezynfekcję pomieszczeń i sprzętów. 

Zwiększono liczbę nauczycieli dyżurujących. Zakupiono dodatkowo szafki dla uczniów, tak 

żeby każdy uczeń miał oddzielną szafkę. 

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu 

  Wprowadzono procedury i zasady funkcjonowania szkoły podczas epidemii SARS-CoV-

2, które dotyczyły min.: 

− zasad kształcenia na odległość w II LO w Łowiczu, 

− wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r.  

w II LO w Łowiczu, 

− procedury przeprowadzania konsultacji dla uczniów i maturzystów II LO w Łowiczu, 

− wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach COVID-19 II LO w Łowiczu, 

− wewnętrzne procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19  

u ucznia lub pracownika II LO w Łowiczu, 

− procedury funkcjonowania II LO w Łowiczu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 od 01 września 2020 r., 
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− procedury bezpiecznego przetwarzania danych osobowych podczas pracy zdalnej  

w okresie epidemii COVID-19 w II LO w Łowiczu, 

− instrukcje do pracy z danymi osobowymi w okresie pandemii w II LO w Łowiczu, 

− wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w II LO  

w Łowiczu w roku szkolnym 2020/2021. 

W ramach środków ograniczających ryzyko zakażenia przewidziano i stosowano: 

−dezynfekcje rąk przy wejściu do szkoły oraz informacje o obowiązku dezynfekcji rąk  

i instrukcje użycia środka dezynfekującego oraz prawidłowego mycia rąk, 

−przy wejściu do szkoły ustawiono stojącą stację – dozownik bezdotykowy do dezynfekcji rąk,  

−obowiązkowo stosowano noszenie maseczek na przerwach i preferowano spędzanie przerw na 

zewnątrz budynku, 

−na bieżąco dezynfekowano pomieszczenia szkoły, dezynfekowano stanowiska pracy w sali 

komputerowej po każdym uczniu, ławek po tym, jak klasa zmieniała salę, prowadzono bieżącą 

dezynfekcję poręczy i klamek, 

−preferowano rozpoczynanie zajęć lekcyjnych o różnych porach przez klasy, 

−klasy przemieszczały się jedynie na niektóre przedmioty (międzyoddziałowe i języki obce), 

większość zajęć odbywała się w jednym pomieszczeniu,  

−stosowano wietrzenie sal po każdej lekcji, 

−w miarę możliwości pogodowych prowadzono zajęcia w-f na boisku szkolnym,  

−zwiększono liczbę dyżurów nauczycieli na przerwach, 

−zorganizowano pomieszczenie – izolatkę dla osób z podejrzeniem Covid19. 

  Zakupiono pleksę ochronną na biurko do sekretariatu, dozowniki na płyn do dezynfekcji 

rąk (do każdego pomieszczenia w szkole). Szkoła została zaopatrzona w maseczki ochronne, 

płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni. 

  Na terenie szkoły wywieszono plakaty: 

- dotyczące objawów Covid-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu, 

- z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk, 

- zawierające nazwę, adres i nr telefonu do najbliższej stacji sanitarnej, 

- zawierające nazwę, adres i nr telefonu do najbliższego oddziału zakaźnego, 

- zawierające nr telefonu do służb medycznych, 

- zawierające nr infolinii NFZ w sprawie SARS-CoV-2. 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu 

Opracowano i wdrożono procedury sanitarne regulujące pracę szkoły w okresie 

ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem COVID-19.  

Pozyskano dystrybutory płynu dezynfekcyjnego, płyn do dezynfekcji oraz maseczki 

zabezpieczające przed zakażeniem z MEN. Zakupiono termometr bezdotykowy do pomiaru 

temperatury. Na bieżąco prowadzono dezynfekcję sprzętów i pomieszczeń szkolnych oraz 

stosowano częste wietrzenie. 

Od organu prowadzącego otrzymano nieodpłatnie maseczki, przyłbice oraz płyny  

do dezynfekcji. Przygotowano stanowiska do dezynfekcji rąk oraz informacje o obowiązku 

dezynfekcji rąk i instrukcje użycia środka dezynfekującego. Umieszczono informację  
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o numerach telefonów do PSSE Łowicz, szpitala zakaźnego i służb medycznych. Wywieszono 

plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk. W szkole wyznaczono miejsce na izolatkę. 

Zorganizowano zdalne nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość poprzez platformę Teams. Wypożyczono sprzęt informatyczny dla uczniów  

i nauczycieli. 

Zorganizowano zajęcia stacjonarne w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół: 

konsultacje dla klas maturalnych i konsultacje przed zakończeniem roku szkolnego, zajęcia 

praktyczne, praktyki zawodowe. 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza 

Kościuszki w Łowiczu 

W celu ograniczenia kontaktów oraz możliwości zakażenia się wirusem umieszczono 

skrzynkę podawczą na ścianie budynku A przed wejściem głównym do szkoły.  

W sekretariacie szkoły została zamontowana szyba z pleksi. Przy wejściach do budynków A, 

B i C umieszczono informacje (plakaty), dotyczące prawidłowego mycia rąk, noszenia 

maseczek ochronnych, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19, 

atomizery z płynem dezynfekującym oraz rejestry osób trzecich wchodzących na teren szkoły. 

W budynku A na korytarzu postawiono stację dezynfekującą. Przygotowano izolatorium dla 

osób przejawiających objawy chorobowe.  

Zostały opracowane „Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii 

COVID – 19” oraz „Wewnętrzne procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

COVID - 19 ucznia lub pracownika ZSP nr 2 CKZ im. T. Kościuszki w Łowiczu”. 

Szkoła otrzymała od Powiatu Łowickiego zapas maseczek ochronnych oraz płynów 

dezynfekujących. Zakupiono dodatkowo termometry bezdotykowe, rękawice ochronne, 

dozowniki mydła, środki czystości, atomizery, pojemniki na ręczniki. 

W każdej sali lekcyjnej zamontowano atomizery z płynem do dezynfekcji, a odległości 

między ławkami ustalono na 1,5 m. Pomieszczenia i sprzęty były dezynfekowane na bieżąco.  

Na czas pandemii zostały zawieszone wszystkie szkolne wyjazdy, imprezy i uroczystości. 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta  

w Łowiczu 

Opracowano i wdrożono zasady funkcjonowania szkoły i procedury bezpieczeństwa  

w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem 

SARS-CoV-2, które obejmowały: 

−organizację zajęć w klasach, w tym zadania rodziców, 

−organizację zajęć pozaszkolnych, 

−organizację zajęć rewalidacyjnych, 

−zasady bezpiecznego zachowania i zadania pracowników, 

−określono zasady działania biblioteki. 

Przygotowano stanowiska do dezynfekcji rąk oraz informacje o obowiązku dezynfekcji rąk  

i instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk. Przy każdym wejściu do szkoły umieszczono informację z numerami do właściwej 

stacji-sanitarno epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych  



40 

 

 

 

oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. Wydzielono strefę dostępną dla rodziców/opiekunów oraz miejsce na izolatkę.  

  W 2020 roku otrzymano od Powiatu Łowickiego płyn dezynfekcyjny, rękawiczki 

jednorazowe i maseczki dla nauczycieli i uczniów zdających egzaminy zewnętrzne. 

  Na bieżąco dokonywano dezynfekcji sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, ciągów 

komunikacyjnych oraz sprzętów. Zajęcia które mogły się odbywać odbywały się zgodnie  

z wytycznymi sanepidu. Egzaminy przeprowadzono zgodnie z wytycznymi CKE. 

  We wrześniu 2020 roku wyznaczono oddzielne wejścia dla poszczególnych klas tak,  

aby ograniczyć możliwość kontaktu pomiędzy uczniami. Przy każdym wejściu umieszczono 

dozownik z płynem dezynfekującym. Po każdej lekcji było przeprowadzane wietrzenie  

i dezynfekcja ławek, krzesełek i pomocy dydaktycznych. Zakończenie i rozpoczęcie roku 

szkolnego odbyło się z podziałem na klasy na sali gimnastycznej. 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu 

Opracowano oraz stosowano procedury organizacyjne i koordynujące pracę szkoły m.in: 

−procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia ucznia, 

−procedurę w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły, 

−procedurę korzystania z biblioteki szkolnej, 

−procedurę korzystania z gabinetu pielęgniarki szkolnej. 

Wywieszono w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk. Umieszczono informacje nt. całodobowej linii NFZ oraz jak 

postępować w przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Umieszczono instrukcje 

dotyczące właściwego sposobu mycia i dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do 

dezynfekcji rąk. Umożliwiono wszystkim wchodzącym do budynku szkoły korzystanie z płynu 

do dezynfekcji rąk. Dokonywano bieżącego wietrzenia pomieszczeń, dezynfekcji sprzętu 

szkolnego i pomieszczeń szkolnych.   

W ramach środków ograniczających ryzyko zakażenia opracowano plan działań w celu: 

−ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem na zakażenie SARS-CoV-2 w pracy, 

−zapewnienia dystansu fizycznego, 

−wprowadzenia pracy zdalnej w razie potrzeby, 

−ograniczania kontaktów z osobami obcymi w pracy, 

−przestrzegania zasad higieny w miejscu pracy, 

−zabezpieczono środki higieny indywidualnej. 

  Wychowawcy i pielęgniarka szkolna przeprowadzili rozmowy z uczniami  na temat 

przestrzegania podstawowych zasad higieny. Wprowadzono zakaz organizowania wycieczek  

i wyjazdów uczniów oraz nieprzyjmowania w charakterze gości grup uczniów z innych szkół.  

  W związku z sytuacją epidemiczną w kraju wprowadzono naukę zdalną przez Teams  

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych w szkołach. Monitorowano 

kształcenie na odległość poprzez sprawowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. 

  Dokonywano ozonowania pomieszczeń w czasie matur i egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe. 

  Współpracowano z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Łowiczu w sprawie 

ustalania listy uczniów, którzy mieli kontakt z chorymi nauczycielami. 
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  Pozyskano stacje dezynfekujące wraz z płynem do dezynfekcji z MEN. Pracownicy szkoły 

zostali wyposażeni kilkakrotnie w jednorazowe maseczki przez Powiat Łowicki. 

Specjalny Ośrodek Szklono-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Łowiczu 

Opracowano procedury organizacyjne Ośrodka „Procedury funkcjonowania Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu w okresie ogłoszonego 

stanu epidemii”, które obejmują:  

−organizację zajęć w szkole, przedszkolu, internacie SOS-W im. Jana Brzechwy  

w Łowiczu, w tym zadania rodziców, 

−organizację zajęć pozaszkolnych, 

−organizację zajęć rewalidacyjnych, 

−organizację zajęć WWRD, 

−organizację zajęć ,,Za życiem”. 

Przy drzwiach wejściowych umieszczono informację związaną z reżimem sanitarnym.  

Przy każdym wejściem do budynku Ośrodka zamontowano stanowisko umożliwiające 

skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk, a także umieszczono informację o sposobie jego 

użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do Ośrodka.  

Na tablicach ogłoszeń i drzwiach wejściowych umieszczono numery telefonów do organu 

prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się 

skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na 

terenie placówki. 

Zamontowano dozowniki do dezynfekcji rąk. Zakupiono płyny, przyłbice i rękawice 

jednorazowe. Pomieszczenia na terenie placówki m.in. internatu, przedszkola, gabinety były 

ozonowane. Poszczególne pomieszczenia sanitarne były dezynfekowane na bieżąco.  

W sekretariacie szkoły zostały zamontowane szyby z pleksi. Pomieszczenia zaopatrzono  

w płyny do dezynfekcji i instrukcje ich zastosowania. 

Rodzice uczniów nie wchodzili na teren Ośrodka, a dzieci były przekazywane 

pracownikowi placówki. Odbiór dzieci przed lekcjami i po ich zakończeniu odbywał się 

rotacyjnie. Aby ograniczyć kontakt pomiędzy uczniami na przerwach przebywali oni 

rotacyjnie. Posiłki wydawane były również rotacyjnie. 

Przekazano uczniom i nauczycielom jednorazowe maseczki dostarczone przez MEN, 

Wojewodę Łódzkiego, Powiat Łowicki oraz MOPS w Łowiczu. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu 

W placówce zostały wprowadzone dodatkowe środki bezpieczeństwa, procedury i nowe 

zasady organizacyjne. Zwiększono bezpieczeństwo pracowników oraz osób korzystających  

z działalności poradni. Ograniczono liczbę kontaktów międzyludzkich na terenie Poradni  

w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia. W celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia 

zakażenia rejestracja dzieci i młodzieży odbywała się telefonicznie, bądź przez dostępną 

skrzynkę pocztową lub podawczą. Pracownik umawiał telefonicznie dziecko na wizytę 

diagnostyczną lub terapię, podczas rozmowy zbierał informacje na temat: stanu zdrowia 

dziecka, czy ktoś z najbliższej rodziny przebywa w kwarantannie, czy dziecko i rodzic miało 

kontakt z osobą zarażona Covid-19. 
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Wizyty klientów były umawiane na konkretną datę i godzinę z podaniem numeru gabinetu  

i innych niezbędnych informacji, z tym że na wizytę/poradę klienci stawiali się punktualnie. 

Grafik przyjmowania klientów ułożony był tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się osób 

w poczekalni. W holu Poradni mogło przebywać 2 rodziców, zachowując jednocześnie dystans 

społeczny, w tym uwzględniając innych klientów wchodzących na teren Poradni. 

Wszyscy przestrzegali obowiązku zakrywania na terenie poradni ust i nosa z wyłączeniem: 

dziecka do ukończenia 4. roku życia; osoby, która nie mogła zakrywać ust lub nosa z powodu 

stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności 

intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mającej trudności 

w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust. 

W poradni na stanowiskach pracy korzystano z przegród izolacyjnych - ekranów 

ochronnych. Z gabinetów zostały usunięte dywany i inne miękkie akcesoria, a każde 

pomieszczenie wyposażone było w środki do dezynfekcji. Po każdej wizycie wszystkie 

dotykane powierzchnie były dezynfekowane, a gabinet wietrzony przez co najmniej 15 min. 

Osoby przyjmowane były zobowiązane do posiadania i korzystania w trakcie pobytu w poradni 

z własnych przyborów (długopis, ołówek, kredki), o czym byli informowani w trakcie 

umawiania na wizytę. Narzędzia używane przez dziecko w procesie diagnostyczno- 

terapeutycznym podlegało każdorazowo dezynfekcji. Wszystkie zużyte jednorazowe środki 

ochrony osobistej wyrzucane były do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy. 

W łazienkach oraz w pokoju nauczycielskim umieszczono w widocznym miejscu instrukcje 

mycia rąk. Czyste maseczki, przyłbice oraz jednorazowe rękawiczki przechowywane były  

w wyodrębnionych szafkach. Każdy pracownik po wejściu do budynku, przed rozpoczęciem 

diagnozy i po jej zakończeniu dezynfekował ręce. 

Ponadto poradnia otrzymała darmowy automatyczny dyspenser i płyny do dezynfekcji  

z Ministerstwa Edukacji i Nauk. Dyspenser przekazany został na bezpłatne użytkowanie  

na 18 miesięcy, objętych gwarancją i serwisem producenta. Z pomocą przyszedł również 

Powiat Łowicki oraz MOPS w Łowiczu zaopatrując placówkę w maseczki ochronne, oraz 

płyny do dezynfekcji. Dodatkowo dyrektor pozyskał nieodpłatnie przyłbice z Firmy 

Produkcyjnej „Lamela”. 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi 

Opracowano zasady funkcjonowania placówki w okresie ogłoszonego stanu epidemii  

w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19. Zabezpieczono placówkę 

zakupując środki dezynfekujące i środki ochrony osobistej w postaci maseczek jedno  

i wielorazowych. Od początku trwania pandemii wprowadzono w placówce obowiązek 

częstego mycia rąk i ich dezynfekcji. Pojemniki z płynem do dezynfekcji ustawiono na każdym 

piętrze, dodatkowo wprowadzono obowiązek dezynfekcji ławek, biurek, poręczy i klamek. 

Przygotowano izolatkę. Wprowadzono ograniczenia w odwiedzinach wychowanków  

przez ich rodziców/opiekunów zawężając możliwości przemieszczania się osób postronnych 

tylko do wydzielonego miejsca na terenie holu. Preferowany był kontakt telefoniczny 

rodziców/opiekunów z wychowankami w celu ograniczenia kontaktów międzyludzkich. 

Przeprowadzono cykl spotkań z młodzieżą uświadamiając im zagrożenia  

z nieprzestrzegania zasady DDM (Dystans, Dezynfekcja, Maseczka). Wychowankowie i kadra 
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placówki miała swobodny dostęp do środków ochrony i dezynfekcji.  

Wszystkie wyjścia odbywały się w obowiązującym reżymie sanitarnym. Wychowankom 

wracającym z przepustek była mierzona temperatura i odbierane było oświadczenie o stanie 

zdrowia dziecka do rodziców/opiekunów. Wszystkie przypadki zachorowań były zgłaszane  

do Poradni Zdrowia w Kiernozi, a wychowankowie poddawani byli szczególnej obserwacji. 

Jednocześnie placówka w październiku 2020 roku została poddana kwarantannie w związku  

z zachorowaniami na Covid-19. W tym czasie prowadzone było ozonowanie placówki tak, aby 

zapewnić bezpieczną pracę kuchni. 

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.  

 W 2020 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 

1) 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  

z dnia 11.09.2018 r. przekazującym wg właściwości Staroście Łowickiemu przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu ww. sprawę. 

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie zostało zawieszone z powodu śmierci 

jednej z jego stron do czasu ustalenia następców prawnych po zmarłej. Tutejszy Organ wystąpił  

z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Łowiczu o ustanowienie kuratora spadku po zmarłej; 

2) 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; 

3) w ramach nadzoru prawnego nad działalnością Gminnych Spółek  Wodnych sprawdzono  

61 uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia  Gminnych Spółek Wodnych pod kątem ich 

zgodności z prawem  i statutami GSW; 

4) przeprowadzono trzy postępowania administracyjne dotyczące nałożenia obowiązku 

poniesienia świadczeń na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Zdunach za korzystanie  

z urządzeń melioracyjnych i rowów, na wniosek Przewodniczącego Zarządu GSW  

w Zdunach z dnia 5 grudnia 2019 r. 

 

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

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

opłat i kar za korzystanie ze środowiska; 
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2) współpracowano z Wydziałem Finansowym w zakresie projektu i zmian w Planie 

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

3) współpracowano  z Wydziałem  Inwestycji  i Zamówień  Publicznych w zakresie środków 

z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczonych na wydatki inwestycyjne;  

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

pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej; 

5) sporządzono zestawienie zadań finansowanych ze środków z tytułu opłat i kar 

środowiskowych wykonywanych przez powiaty do Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego  

w Łodzi. 

 

3. W zakresie gospodarowania odpadami 

1) wydano  51  decyzji, w tym: 

a) 10 decyzji zmieniających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania 

odpadów;  

b) 4 decyzje zmieniające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania 

odpadów;  

c) 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów; 

d) 28 decyzji wygaszających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania 

odpadów; 

e) 5 decyzji wygaszających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie  przetwarzania 

odpadów; 

f) 1 decyzję wygaszającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie  wytwarzania 

odpadów; 

g) 2 decyzje zmieniające pozwolenie zintegrowane z zakresu gospodarki odpadami; 

2) przeprowadzono trzy planowe kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie 

środowiska  w zakresie wykonywania warunków nałożonych decyzjami Starosty Łowickiego  

z zakresu ustawy o odpadach, tj.: 

- LAMELA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  Sp. k.,  ul. Poznańska 4, 99-400 Łowicz - 

brak zaleceń, 

- THAKEDA PHARMA Sp. z o.o., ul. Księstwa Łowickiego 12, 99-420 Łyszkowice - brak 

zaleceń, 

- ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. Sp. k., ul. Gen. Władysław Sikorskiego 5, 99-400 Łowicz - brak 

zaleceń; 

3) wystąpiono do  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w  Łodzi,  Delegatury   

w  Skierniewicach o przeprowadzenie kontroli: 

- FOLINEX, ul. Kaliska 27, Zakład Produkcyjny ul. Powstańców 1863 r. 12, 99-400 Łowicz,  

- Zakład P-H-U Mirosław Nowak, Boczki 12, 99-414 Kocierzew,  

- JACK METAL Sp. z o.o. Plac Lecha Kaczyńskiego 2D, 90-312 Łódź, 

- KOST-BET S.c. ul. Kolejowa 1, 99-434 Domaniewice, 

- AGRO PRODUCT, ul. Szkolna 10, 99-416 Bednary 
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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; 

4) wystąpiono do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu                             

o przeprowadzenie kontroli: 

- FOLINEX, ul. Kaliska 27, Zakład Produkcyjny ul. Powstańców 1863 r. 12, 99-400 Łowicz, 

- Zakład P-H-U Mirosław Nowak, Boczki 12, 99-414 Kocierzew, 

- PPH-U BOTER, ul. Zagórska 29, 99-400 Łowicz, 

- PH-U JANA, Pilaszków 3, 99-400 Łowicz, 

- SKUP I SPRZEDAŻ SUROWCÓW WTÓRNYCH, Dąbkowice Dolne 2, 99-400 Łowicz, 

- STS RECYKLING Sp. z o.o., Bocheń 33, 99-400 Łowicz 

celem sprawdzenia spełniania wymagań zawartych w przepisach z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej przed wydaniem zezwolenia lub pozwolenia zintegrowanego; 

5) występowano do wójtów gmin z terenu Powiatu Łowickiego oraz do burmistrza Miasta 

Łowicza o opinie w sprawie prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania 

odpadów w związku ze zmianami posiadanych zezwoleń; 

6) udzielono 1 odpowiedzi na wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej; 

7) dokonano analizy pozwolenia zintegrowanego udzielonego: 

- Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu, 

-  ZPOW AGROS NOVA  Sp. z o.o. Sp. k., 

w związku z decyzją wykonawczą  Komisji Unii Europejskiej 2019/2031 z dnia 12 listopada  

2019 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu 

do przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego  zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/75/UE; wyniki analizy obu pozwoleń przekazano Ministrowi Klimatu. 

 

4. W zakresie ochrony atmosfery i ochrony przed hałasem 

1) wydano 1 pozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza atmosferycznego z instalacji; 

2) wydano 3 informacje w zakresie wielkości DJP dla ferm drobiu; 

3) wydano 1 informację dot. stacji bazowej telefonii komórkowej; 

4) 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 2019; 

5) zweryfikowano i przyjęto 2 sprawozdania okresowe z emisji substancji z instalacji  

do powietrza dla ZPOW Agros Nova Sp. z o.o.; 

6) udzielono 2 informacji publicznych dot. urządzeń badających jakość powietrza w Powiecie 

Łowickim; 

7) wydano 2 postanowienia dla Marszałka Województwa Łódzkiego dot. zaopiniowania projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań 

krótkoterminowych dla strefy łódzkiej z prognozą oddziaływania na środowisko; 

8) przyjęto 30 zgłoszeń i zmian zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać  

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

zgłoszenia; 
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9) sporządzono informacje dotyczące realizacji programów ochrony powietrza i planów działań 

krótkoterminowych za rok 2019 - dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wykonano w 2020 r.; 

10) 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 tj.: 

- LAMELA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k., ul. Poznańska 4, 99-400 Łowicz - 

brak zaleceń, 

- ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. Sp. k., ul. Gen. Władysław Sikorskiego 5, 99-400 Łowicz - brak 

zaleceń; 

11) sporządzono informacje dotyczące realizacji programów ochrony środowiska przed 

hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnymi hałasu 

wzdłuż linii kolejowych i dróg krajowych za rok 2019 - dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 

wykonano w styczniu 2020 r.; 

12) zweryfikowano i przyjęto 2 okresowe sprawozdania Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z pomiarów hałasu wprowadzanego do środowiska w związku  

z eksploatacją dróg. 

5. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych 

1) wydano 178 decyzji umarzających dot. wyłączenia  gruntów z produkcji rolniczej w związku  

z realizacją inwestycji polegającej na budowie budynku domu jednorodzinnego lub innej 

inwestycji; 

2) wydano 18 decyzji wyłączających grunt z produkcji rolniczej bez pobierania opłat; 

3) wydano 12 decyzji zezwalających na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej; 

4) wydano 5 decyzji naliczających opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej; 

5) wydano 3 zaświadczenia informujące, czy działka została wyłączona z produkcji rolniczej; 

6) wydano 1 informację dot. dokumentacji jaka jest niezbędna do złożenia wniosku  

o wydanie decyzji wyłączającej grunt z produkcji rolniczej; 

7) wydano 1 informację dot. wpisu działek do rejestru historycznych zanieczyszczeń 

powierzchni ziemi; 

8) wystąpiono do Marszałka Województwa Łódzkiego z wnioskiem o przyznanie środków 

budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych 

na zadanie pod nazwą: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania 

niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw 

ochrony gruntów rolnych.” Po zawarciu umowy Nr 151/RŚ/2020 z dnia 30.06.2020 r. pomiędzy 

Województwem Łódzkim, a Powiatem Łowickim zakupiono komputer stacjonarny DELL 

OptiPlex 7480 AIO – 512 GB oraz oprogramowanie Office H&B 2019. Zadanie zostało rozliczone, 

a przedstawiciel dotującego zatwierdził zgodność zakupu z ww. umową protokołem odbioru z dnia 

17.09.2020 r.;  

9) wydano 4 postanowienia na wniosek Wojewody Łódzkiego w sprawie uzgodnienia projektu 

decyzji, w zakresie ochrony gruntów rolnych na etapie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego; 

10) wydano 169 postanowień na wniosek samorządów gminnych w sprawie uzgodnienia 

projektu decyzji, w zakresie ochrony gruntów rolnych, na etapie udzielenia decyzji o warunkach 
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zabudowy planowanych inwestycji i przedsięwzięć oraz na etapie ustalenia lokalizacji inwestycji 

celu publicznego; 

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

Łódzkiego przygotowano sprawozdania za rok 2019 (RRW-12 w styczniu 2020 r. oraz RRW-11 

w lutym 2020 r.). 

 

6. W zakresie geologii 

1) wydano 7 decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych na wykonanie ujęcia wody 

podziemnej; 

2) wydano 5 decyzji zatwierdzających dokumentacje hydrogeologiczne zasobowe (ujęcia na 

terenie gmin Łowicz, Łyszkowice, Zduny i Miasto Łowicz);  

3) przyjęto 3 zgłoszenia na wykonanie robót wiertniczych na podstawie zatwierdzonego projektu 

robót geologicznych oraz zarejestrowano 2 decyzje Marszałka Województwa Łódzkiego 

zatwierdzające projekty robót hydrogeologicznych na wykonanie ujęcia wody podziemnej  

o wydajności powyżej 50 m3/h, projektowane w gminie Miasto Łowicz;  

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

podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych za 2019 rok na terenie Powiatu 

Łowickiego”, na wniosek Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu 

Badawczego - Program Hydrogeologia i Środowisko (wykonano w marcu 2020 r.); 

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

określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża na potrzeby posadowienia budynku 

wielorodzinnego; 

6) aktualizowano spisy dokumentacji geologicznych w Powiatowym Archiwum Geologicznym oraz 

na bieżąco wprowadzano nowe dokumentacje i projekty geologiczne do zasobów archiwalnych; 

7) współpracowano z Okręgowym Urzędem Górniczym w Kielcach w ramach przekazywania 

informacji o udzielonych koncesjach dla obszarów podejrzanych o prowadzenie nielegalnej 

eksploatacji kruszywa; 

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

o stanie Województwa Łódzkiego.  

7. W zakresie rybactwa śródlądowego 

1) wydano 150 decyzji dotyczących wydania nowych kart wędkarskich; 

2) wydano 10 duplikatów kart wędkarskich; 

3) wymieniono 1 kartę wędkarską; 

4) zarejestrowano 2 sztuki sprzętu pływającego. 

 Od 1 sierpnia 2020 roku Starosta stał się organem właściwym do  rejestracji jachtów  

i innych jednostek pływających o długości do 24 m.  Przepisy te określa ustawa z dnia  

12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1500). Obowiązkowi rejestracji podlegają jednostki pływające  

o długości do 24 m, przeznaczone lub używane do uprawiania sportu lub rekreacji oraz połowu 

ryb. Powstał jeden, ogólnopolski rejestr jednostek morskich i śródlądowych prowadzony  

w systemie teleinformatycznym - REJA24.  
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8. Realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną 

Zarząd Powiatu Łowickiego decyzją z dnia 12 marca 2020 roku zatwierdził „Program 

Edukacji Ekologicznej w Powiecie Łowickim na 2020 rok”. Panująca na terenie Polski 

epidemia wywołana SARS-CoV-2 uniemożliwiła wykonanie większości ww. zadań ujętych  

w „Programie Edukacji Ekologicznej w Powiecie Łowickim na 2020 rok”.  

Środki zabezpieczone w budżecie Powiatu na 2020 rok: Dział 900, Rozdział 90019, § 4190. 

 

Zadania Programu Edukacji Ekologicznej w Powiecie Łowickim na 2020 rok: 

a) I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu: Konkurs wiedzy pt. ,,Parki Narodowe i ochrona 

przyrody w Polsce” – kwota dofinansowania 400,00 zł; 

b) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu: Konkurs ekologiczny pt. ,,Omnibus” – 

kwota dofinansowania 400,00 zł; 

c) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu: Konkurs ekologiczny pt. ,,Flora  

i fauna Ziemi Łowickiej” (zrealizowano) – kwota dofinansowania 400,00 zł; 

d) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Łowiczu: Konkurs plastyczny pt. ,,EKO moda – 

EKO fryzura” – kwota dofinansowania 400,00 zł; 

e) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu: Akcja ekologiczna pt. ,,Powiat Łowicki 

czysty na 6” (zrealizowano) – kwota dofinansowania 400,00 zł; 

f) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii: Konkurs wiedzy pt. ,,Środowisko ponad wszystko” – 

kwota dofinansowania 400,00 zł; 

g) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu: Konkurs plastyczny pt. ,,Segregowanie to 

wyzwanie” (zrealizowano) – kwota dofinansowania – 400,00 zł; 

h) Starostwo Powiatowe w Łowiczu, Wydział OS:  

- Konkurs ekologiczny pt. ,,Wielkanocny eko-koszyczek”, 

- Konkurs fotograficzny pt. ,,Pierwsze oznaki wiosny”, 

- Konkurs fotograficzny pt. ,,Jesień w Powiecie Łowickim” (zrealizowano), 

kwota dofinansowania łącznie 2000,00 zł. 

 

 

 

 

Lp. Tytuł przedsięwzięcia Termin 
Przedmiot 

dofinansowania 
Koszt  [zł] 

1. 
akcja „Zamień plastik  

na drzewko”  

maj  

- czerwiec 

drzewa i krzewy 

ozdobne 

 

12 000,00 

Dział 900, Rozdział 90019, 

§ 4210 

 

2. 
akcja „Eko - choinka” 

(zrealizowano) 

 

 

grudzień 

 

drzewa 

15 000,00   

Dział 900, Rozdział 90019, 

§ 4210 

Razem 27 000,00 
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Przedsięwzięcia zaplanowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w Programie Edukacji Ekologicznej w Powiecie Łowickim na 2020 rok 

Jednym z zadań jakie udało się zrealizować było przeprowadzenie konkursu 

fotograficznego pt. „Jesień w Powiecie Łowickim”. Celem było kształtowanie umiejętności 

dostrzegania piękna i oryginalności swojego regionu. Konkurs ten adresowany był  

do uczniów dwóch kategorii wiekowych:  dla klas 4-6 oraz klas 7-8 szkół podstawowych, 

mieszkających na terenie Powiatu Łowickiego. Do konkursu zgłoszono łącznie 31 fotografii,  

z których wybrano po 3 najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej oraz przyznano  

9 wyróżnień. Wszyscy nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe. Na konkurs 

przeznaczono kwotę 1 992,84 zł. 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przeprowadził również akcję 

ekologiczną ,,Eko-choinka”. Odbyła się ona w dniach 19-20 grudnia 2020 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 oraz zmniejszenie problemu utylizacji choinek z tworzyw sztucznych.  

W okresie 03.12.2020 r. – 07.12.2020 r. przeprowadzono rozeznanie cenowe rynku na zakup 

ciętych świerków o wysokości 200 cm - 220 cm, zabezpieczonych siatką. Informacje 

opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 

Spośród dwóch ofert jakie zostały złożone, wybrano ofertę z gminy Kocierzew Południowy. 

Efektem akcji było rozdysponowanie 515 sztuk świerków. Kwota przeznaczona na ten cel 

wynosiła 11 847,58 zł.   

Środki finansowe na realizację zadań w ramach  programu  edukacji ekologicznej łącznie 

wyniosły 15 040,42 zł. 

 

9. W zakresie leśnictwa 

1) dokonywano comiesięcznych wyliczeń wysokości ekwiwalentów należnych właścicielom 

upraw leśnych; 

2) 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; 

3) otrzymano od ARiMR kwotę 188 744,62 zł na wypłatę ekwiwalentów należnych  

32 właścicielom upraw leśnych; 

4) dokonano 32 kontroli prowadzenia oraz oceny udatności upraw leśnych założonych  

w 2003 r. na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do 

zalesienia; 

5) w wyniku kontroli ujawniono 1 przypadek niesłusznego pobierania ekwiwalentu  

przez beneficjenta, który nabył prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności. W związku  

z powyższym wydano 1 decyzję ustalającą kwotę nienależnie pobranych środków finansowych 

oraz zobowiązano właściciela uprawy do ich zwrotu;  

6) sporządzono dla Urzędu Statystycznego sprawozdanie z gospodarki w lasach 

niepaństwowych – L-03 wraz z załącznikiem; 
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7) wydano 331 świadectw legalności pozyskania drewna z lasów niestanowiących własności 

Skarbu Państwa; 

8) ocechowano 2 900,00 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; 

9) wydano 2 decyzje o pozyskaniu drewna  niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia  

lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów; 

10) wydano 1 decyzję ustalającą zadania z zakresu gospodarki leśnej; 

11) wydano 815 zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu  

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

12) przeprowadzono 1 kontrolę polegającą na ocenie udatności uprawy leśnej założonej  

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; 

13) 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 2017  

oraz 2018. W tym okresie dokonano 1 zalesienia gruntów rolnych; 

14) przeprowadzono 16 kontroli sprawdzających założenie i utrzymanie pasów 

przeciwpożarowych. Obowiązku wynikającego z zapisów zawartych w uproszczonym planie 

urządzania lasów opracowanym dla obrębu Kalenice, Seligów, Uchań Górny; 

15) przygotowano i rozesłano do Wójtów Gmin położonych na terenie Powiatu Łowickiego,  

informacje dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dot. ochrony 

przeciw pożarowej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;  

16) zatwierdzono uproszczony plan urządzenia lasu niestanowiącego własności Skarbu 

Państwa, Lasu Komunalnego Miasta Łowicza położonego w obrębach: Kostka i Łowicka Wieś   

z okresem obowiązywania od 01.01.2020 r. do 31.12.2029 r.; 

17) przygotowano i przeprowadzono zapytanie ofertowe pod nazwą: „Sporządzenie 

uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów, dla lasów 

niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych  

oraz wspólnot gruntowych położonych na terenie Powiatu Łowickiego”, w wyniku którego 

wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma Taxus UL. Prace taksacyjne zostały 

wykonane w terminie oraz odebrane w dniu 15.10.2020 r. ostatecznym protokołem przyjęcia. 

Kwota zaplanowana w budżecie Powiatu Łowickiego na pokrycie kosztów wykonania 

niniejszego zadania wynosiła 62 394,00 zł, zaś ostateczny koszt opracowania dokumentacji 

urządzeniowej wyniósł 20 640,07 zł (brutto).  

 

 

 



51 

 

 

 

10. W zakresie łowiectwa 

1) dokonano rozliczeń czynszów dzierżawnych za dzierżawę 17 obwodów łowieckich przez  

14 kół łowieckich pomiędzy 15 gminami i 6 nadleśnictwami;  

2) wydano 1 zezwolenie na utrzymywanie jednego psa mieszańca charta; 

3) w 2020 r. w tut. urzędzie została przeprowadzona przez Łódzki Urząd Wojewódzki  

w Łodzi, Państwową Straż Łowiecką w trybie zwykłym kontrola, której przedmiotem było 

wykonywanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na 

wydzierżawieniu obwodów łowieckich polnych. Okres objęty kontrolą - od 01.01.2017 r.  

do dnia kontroli. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w siedzibie tut. urzędu  

w dniu 26.05.2020 r. Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym – wystąpienie 

pokontrolne z dnia 14.09.2020 r. 

11. W zakresie ochrony przyrody 

1) zweryfikowano 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 60 decyzji (w tym 5 decyzji częściowo zezwalających – decyzje  pozytywne  

i odmowne, 5 decyzji  odmawiających i 6 decyzji z naliczeniem opłat) na usunięcia drzew  

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

na terenie Powiatu Łowickiego – w tym uzgodniono 12 zezwoleń na usunięcie drzew  

w obrębie pasów dróg publicznych z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  

w Łodzi; 

2) 4 sprawy dotyczące wydania zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów są w trakcie 

rozpatrywania – postępowania administracyjne zostały wszczęte w 2020r., decyzje kończące 

ww. sprawy zostaną wydane w 2021r. m. in. z powodu konieczności uzgodnienia zezwoleń na 

usunięcie drzew w obrębie pasów dróg publicznych z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Łodzi; 

3) 1 sprawa dotycząca wydania decyzji z naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej  

za wycięcie drzew bez stosownego zezwolenia jest w trakcie rozpatrywania  

– postępowanie administracyjne zostało wszczęte w 2020 r.; 

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

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

5) wydano 1 decyzję dotyczącą zmiany obowiązującej decyzji – zezwolenia na usunięcie drzew 

w zakresie miejsca wykonania nasadzeń zastępczych; 

6) w przypadku 2 spraw dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 

wydano decyzje umarzające postępowania z powodu wycofania wniosku przez Wnioskodawcę; 

7) rozpatrywano 4 sprawy w zakresie usunięcia drzew stanowiących: wywrot – 3 sprawy  

i złom – 1 sprawa – spisano protokoły z oględzin i wykonano dokumentację fotograficzną;  

8) wystąpiono z 2 wnioskami do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do 

rejestru zabytków, stanowiącej własność Powiatu Łowickiego; 
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9) wystąpiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia RDOŚ w Łodzi na czynności podlegające 

zakazom w stosunku do dziko występujących lub innych niż dziko występujących gatunków 

zwierząt objętych ochroną;  

10) 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;  

11) przeprowadzono 4 kontrole sprawdzające wykonanie nasadzeń – prawidłowość 

stosowania się do zapisów decyzji Starosty Łowickiego - wszystkie zakończone wynikiem 

pozytywnym; 

12) wydano 13 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 4 skreśleń zwierząt  

z ww. rejestru. Dokonano weryfikacji złożonych przez Wnioskodawców ww. 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 Łowickiego powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

W roku 2020: 

a) zgłoszono do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 2409 

prac geodezyjnych; 

b) przyjęto do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2272 prace geodezyjne;  

c) prowadzono ewidencję gruntów i budynków; 

d) wprowadzono do operatu ewidencyjnego – 5818 zmiany; 

e) wydano – 2044 wypisów, 596 wyrysów, 1304 map;  

f) udzielono informacji z  rejestru cen i wartości nieruchomości - 6; 

g) prowadzono geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu; 

h) prowadzono gleboznawczą klasyfikację gruntów – wydano 12 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 2020 r. wykonano na zlecenie Starosty następujące prace geodezyjne: 

a) cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 35 977,50 zł; 

b) aktualizację danych zawartych w operacie ewidencyjnym dotyczącą działki 165 Wicie,  

gm. Kocierzew – kwota 800,00 zł; 
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c) nadzór nad pracami związanymi z realizacją zadania pn. „ Weryfikacja i aktualizacja bazy 

danych EGiB z uwzględnieniem zmieniających się przepisów prawa dla gm. Chąśno – kwota 

16 000,00 zł; 

d) aktualizacja danych zawartych w operacie ewidencyjnym dotyczących działki 128 w obrębie 

Niedzieliska, gm. Kiernozia – kwota 2000,00 zł; 

e) weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB z uwzględnieniem zmienianych w latach 2015-

2016 przepisów prawnych w gminie Chąśno I etap – 250 000,00 zł; 

f)  weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB z uwzględnieniem zmienianych w latach 2015-

2016 przepisów prawnych w gminie Łowicz II etap – 404 850,00 zł. 

 

Wydział Komunikacji 

Wydział Komunikacji w 2020 r.: 

1. rejestrował pojazdy:  

L.p. Opis procesu Ilość 

1. Ilość wydanych decyzji  o rejestracji czasowej i stałej pojazdu 16535 

2. Ilość wydanych dowodów rejestracyjnych 9580 

3. Ilość wydanych pozwoleń czasowych 9763 

4. Ilość wydanych tablic rejestracyjnych 7217 

5. Ilość wydanych nalepek kontrolnych 5326 

6. Ilość wydanych kart pojazdu 1676 

2. wydawał i zatrzymywał uprawnienia do kierowania pojazdami: 

L.p. Opis procesu Ilość 

1. Ilość wydanych wyprodukowanych praw jazdy 1658 

2. Ilość wydanych międzynarodowych praw jazdy 18 

3. Ilość wydanych pozwoleń do kierowania tramwajem 0 

4. Ilość wydanych profili kandydata na kierowcę 1426 

5. Ilość wydanych decyzji o cofnięciu uprawnień 144 

6. Ilość wprowadzonych ważnych zatrzymań praw jazdy 271 

7. Ilość wydanych decyzji o skierowaniu na badania lekarskie 107 

8. Ilość wydanych decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne 128 
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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 13 

2. 
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika osób 

0 

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)  

2 

4. Zaświadczenia na niezarobkowy przewóz drogowy osób 0 

5. Zaświadczenia na niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy 15 

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 6 ośrodkach szkolenia kierowców działających na terenie 

Powiatu Łowickiego i w 17 stacjach kontroli pojazdów oraz wydał jedną legitymację 

instruktora. 

4. przygotowywał wnioski o dofinansowanie oraz sprawował nadzór nad realizacją 

powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej: 

 W 2020 r. Wojewoda Łódzki ogłosił dwa nabory wniosków o dofinansowanie linii 

autobusowych. W pierwszym naborze Powiat Łowicki utworzył i zgłosił do dofinansowania 

następujące linie autobusowe: 

1. Łowicz – Bielawy – Łowicz – 2 kursy dziennie 

2. Łowicz – Kocierzew - Wejsce – 8 kursów, 

3. Łowicz – Bielawy - Oszkowice – 4 kursy, 

4. Oszkowice – Chruślin - Łowicz – 4 kursy, 

5. Łowicz – Zduny – Waliszew Dworski – 8 kursów, 

6. Łowicz – Jeziorko – Wicie – Łowicz – 4 kursy. 

 W drugim, uzupełniającym naborze, Powiat Łowicki utworzył i zgłosił do dofinansowania 

następującą linię autobusową: Łowicz – Złaków Kościelny – Brodne - Józefów – 6 kursów 

dziennie. 

 Powiatowe linie autobusowe użyteczności publicznej w 2020 r. obsługiwało  

3 operatorów: PKS Skierniewice, DanBus i Mikrobus. 

 Wartość dofinansowania Wojewody Łódzkiego do 1 wozokilometra wynosiła w okresie 

styczeń – marzec 2020 r. 1,00 zł, natomiast od kwietnia do końca 2020 r. wzrosła do 3,00 zł  

za jeden wozokilometr. 
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Statystyki za 2020 rok: 

Liczba przejechanych kilometrów: 307309,800 

Liczba zrealizowanych połączeń: 7774 

Łączny deficyt wszystkich linii: 966 309,51 zł 

Rekompensata powiatu dla operatorów: 291 416,59 zł 

Dopłata Wojewody dla operatorów: 674 892,92 zł 

Wydział Architektoniczno-Budowlany 

Wydział Architektoniczno-Budowlany prowadzi sprawy wynikające z kompetencji 

organów powiatu, które regulowane są w aktach prawnych rangi ustawowej oraz w aktach 

wykonawczych. 

Do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego w 2020 r. wpłynęło: 

a) wniosków o pozwolenie na budowę – 928; 

b) wniosków o pozwolenie na rozbiórkę – 42; 

c) zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – 819; 

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

e) wniosków o samodzielność lokali – 8; 

f) wniosków o wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową  

i wyposażenie techniczne budynku mieszkalnego do dodatku mieszkaniowego – 0; 

g) wniosków o zaopiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Wydział Architektoniczno-Budowlany w 2020 r. wydał: 

a) decyzji o pozwoleniu na budowę – 776, w tym 5 decyzji o odmowie pozwolenia na budowę; 

b) decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę – 43; 

c) decyzje umarzające – 85; 

d) postanowień o odstępstwie od warunków technicznych – 8, w tym 4 postanowienia  

o odmowie udzielenia odstępstwa od warunków technicznych; 

e) zaświadczenia o samodzielności lokali – 8; 

f) zaświadczenia potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynku 

mieszkalnego do dodatku mieszkaniowego – 0; 

g) postanowienia uzgadniające miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 18; 

h) dzienników budowy – 724. 

 

Na bieżąco pracownicy Wydziału wprowadzali dane do systemu RWDZ prowadzonego  

przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. 

Dodatkowo Wydział prowadził statystykę do Głównego Urzędu Statystycznego – 

miesięczną (B06), kwartalną (B05) oraz wykaz ubytków zasobów mieszkaniowych - kwartalną, 

statystykę do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – półroczną (GUNB-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 
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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 przygotowywał i przeprowadzał procedury związane z udzielaniem 

zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowania 

prowadzone były na własne potrzeby Powiatu Łowickiego, jako zamawiającego, związane  

z wyłonieniem wykonawców zadań inwestycyjnych powiatowych jednostek kultury, jeżeli 

wartość tych postępowań przekraczała próg udzielania zamówienia. W zależności od potrzeb 

Wydział prowadził doradztwo i służył pomocą innym jednostkom organizacyjnym powiatu  

w zakresie przetargów. Do obowiązków należało także sporządzanie sprawozdań z udzielonych 

zamówień do Urzędu Zamówień Publicznych oraz opracowywanie planów zamówień 

publicznych na dany rok kalendarzowy. 

2. Przygotowanie i realizacja inwestycji 

 Wydział IZP przygotowywał i przeprowadzał w imieniu Powiatu Łowickiego inwestycje 

oraz remonty, głównie w obiektach kubaturowych należących do mienia Powiatu. Wydział 

przygotowywał 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 pozyskiwał informacje o możliwościach uzyskania 

wsparcia finansowego przy realizacji inwestycji zarówno ze środków krajowych jak  

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

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

zewnętrznych oraz je rozliczał. Wydział współpracował w celu pozyskania finansowania  

z jednostkami własnymi oraz instytucjami zewnętrznymi. 

Biuro Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym  

w Łowiczu w 2020 roku realizowało zadania z zakresu: 

1. Obrony Cywilnej: 

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

dzień 31 grudnia 2019 r.; 

b) opracowano ewidencję budowli ochronnych i ukryć do doraźnego przygotowania na terenie 

Powiatu Łowickiego – 28.05.2020 r.; 
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c) opracowano Roczny Plan Działania Biura Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności  

i Spraw Obronnych w zakresie obrony cywilnej na 2021 r., zatwierdzony przez Wojewodę 

Łódzkiego za pismem z 10.12.2020 r. oraz zatwierdzono plany gminne do 31.12.2020 roku; 

d) potwierdzono stan ewidencyjny środków trwałych sprzętu OC na dzień 30.09.2020 r.; 

e) w 2020 roku na terenie Powiatu Łowickiego przeprowadzono jeden trening systemu 

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

2020 r. godz. 17.00 -  76 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) wykorzystano dotację celową z ŁUW w Łodzi  na OC – 16 000,00 zł + 3 780,00 zł środków 

własnych na zakup: (czterech generatorów ozonu do odkażania pomieszczeń i pojazdów - 

rozliczenie przekazano do ŁUW w Łodzi). 

 

2. Obronność: 

W realizacji zadań określonych w Wytycznych Wojewody Łódzkiego z dnia  

31 stycznia 2020 r. do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych               

w 2020 r. oraz Wytycznych Wojewody Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2020 r. do szkolenia 

obronnego na 2020 rok: 

a) opracowano Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych  

Starostwa Powiatowego w Łowiczu za 2019 r. – 03.02.2020 r.; 

b) opracowano i uzgodniono Plan szkolenia obronnego na 2020 r. Starostwa Powiatowego  

w Łowiczu – 18.08.2020 r. (13-02-2020 r. projekt). Zebrano wszystkie plany szkoleń z gmin  

i przesłano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego; 

c) sporządzono sprawozdanie z realizacji szkolenia obronnego za 2020 rok Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu oraz za pośrednictwem Starostwa również wszystkich gmin  

i przesłano do ŁUW; 

d) szkolenie obronne zaplanowane na rok 2020 nie odbyło się ze względu na 

rozprzestrzeniające się zakażenia COVID-19; 

e) przygotowano dla ŁUW aktualną bazę danych Host Nation Support (HNS) z terenu Powiatu 

Łowickiego;                             

f) uzgodniono Plan Szkolenia Obronnego KP Policji w Łowiczu; 

g) opracowano Powiatowy Plan przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na 2020 r.; 

h) ze względu na stan epidemii w związku z zakażeniem SARS-CoV-2, przeprowadzenie 

kwalifikacji wojskowej zostało przeniesione na rok 2021. Dokonano zwrotu do ŁUW w Łodzi 

dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej za 2020 rok; 

i) zorganizowano spotkanie instruktażowe w celu omówienia zasad opracowywania nowych 

„Planów Operacyjnych Funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa 

i  w  czasie wojny”. Instruktaż przeprowadzony był przez przedstawicieli Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi dla pracowników Starostwa oraz Gmin Powiatu Łowickiego 

opracowujących ww. plan; 



58 

 

 

 

j) otrzymano wytyczne z dnia 20 lutego 2020 r. dotyczące przeprowadzenia ćwiczenia Sił 

Zbrojnych USA pk. DEFENDER Europe 20. Ćwiczenia Sił Zbrojnych zostały rozwiązane 

komunikatem z dnia 16.03.2020 r. 

 

3. Służba Zdrowia na potrzeby obronne państwa: 

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  

w Łowiczu; 

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

- bilans personelu medycznego w Powiecie Łowickim za rok 2019. 

 

4. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku:   

Obsługę organizacyjno – techniczną  Komisji w 2020 r. prowadziło Biuro Zarządzania 

Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych  Starostwa Powiatowego  w Łowiczu.  

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku odbyło się jedno posiedzenie Komisji  

z powodu stanu epidemii. Zaplanowane w miesiącu czerwcu posiedzenie nie było zwoływane 

ze względu na rosnące zagrożenie epidemiczne. Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowane na 

dzień 16 października 2020 roku zostało również w ostatniej chwili odwołane po konsultacji  

z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Poproszono poszczególnych 

wykonawców o przesłanie na piśmie informacji dotyczących wykonanych zadań w ramach 

Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Łowickim na lata 2019-2021 „Razem 

Bezpieczniej”.  

Zadania dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego są zadaniami trudnymi, 

wymagającymi ciągłego doskonalenia i kontynuacji, dlatego też zostały zdiagnozowane  

i przyjęte do realizacji w ramach ww. Programu. Wynikają one również z opracowanych 

programów kierunkowych poszczególnych wykonawców (służb, inspekcji, straży, 

powiatowych jednostek organizacyjnych oraz Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami). 

Dotyczą one miedzy 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. 

Komisja  Bezpieczeństwa i Porządku przy współudziale i współpracy ze służbami, 

inspekcjami, strażami na bieżąco realizowała i wdrażała w życie zadania i cele z zakresu 

bezpieczeństwa. 

W roku 2020 służby, inspekcje, straż, powiatowe jednostki organizacyjne oraz Wydział 

Kontroli i Zarządzania Jednostkami przedłożyli informacje, które w sposób wyczerpujący  
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i szczegółowy przedstawiały dane o podejmowanych i wdrażanych działaniach prowadzących 

do zapewnienia oraz poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu Łowickiego. 

Z otrzymanych informacji dotyczących realizacji zadań został sporządzony protokół. 

Głównym zamierzeniem tego programu jest zagwarantowanie bezpieczeństwa 

rozumianego jako zachowanie porządku i spokoju na terenie Powiatu Łowickiego. Ważnym 

celem jest jednocześnie zdolność do szybkiego i dobrze zorganizowanego reagowania 

w przypadku wszelkich zagrożeń i naruszenia prawa. 

W roku 2020 poszczególni wykonawcy Programu podejmowali szereg działań związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zagrożeń COVID-19: bieżące zapewnianie 

środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych, pozyskanie specjalistycznego 

sprzętu, a także szeregu innych środków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu było 

niezbędne do zapobiegania  i zwalczania COVID-19. 

Ww. sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostało 

przedstawione na Sesji Rady Powiatu Łowickiego w dniu 27 stycznia 2021 r., a następnie 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

5. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego: 

W związku z wystąpieniem na terenie Powiatu Łowickiego choroby zakaźnej zjadliwej 

grypy ptaków (HPAI) Wojewoda Łódzki wydał Rozporządzenie Nr 6/2020 z dnia 24 lutego 

2020 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, sposobu oznakowania 

i  wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach. 

W siedzibie Gminy Domaniewice w dniu 22.02.2020 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie 

PZZK zorganizowane w związku z niekorzystnym rozwojem sytuacji epizootycznej na terenie 

Powiatu Łowickiego. Przyczyną posiedzenia było wystąpienie zjadliwego wirusa grypy ptaków 

(HPAI), podtypu H5N8 w miejscowości Skaratki. Podczas posiedzenia ustalono kierunki 

działań poszczególnych służb tj. KP PSP, KPP oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii 

koordynującego całą akcją w celu likwidacji źródła zagrożenia. Teren, na którym wystąpił 

wirus został odpowiednio oznakowany. Zakończono działania na podstawie Rozporządzenia 

Wojewody Łódzkiego Nr 14/2020 z dnia 25 marca 2020 roku. 

Dnia 10.03.2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatu Łowickiego odbyło się posiedzenie 

PZZK. Powodem posiedzenia była zła sytuacja epidemiczna w kraju, związana z szybko 

rozwijającym się wirusem wywołującym chorobę COVID-19. Podczas spotkania ustalono 

kierunki działań poszczególnych służb tj. KP PSP w Łowiczu, KPP w  Łowiczu oraz PPIS  

w Łowiczu koordynującego całą akcją w celu zminimalizowania zakażenia się koronawirusem. 

W dniu 17.03.2020 r. odbyło się ponowne posiedzenie PZZK tym razem w zawężonym 

składzie. Posiedzenie dotyczyło szybko zmieniającej się sytuacji epidemicznej oraz  ustalenie 

postępowania z osobami, które będą objęte kwarantanną domową oraz zbiorową, omówienie 

zasad kwaterowania osób na kwarantannę zbiorową w wyznaczonych obiektach przez gminy  

z terenu Powiatu Łowickiego. Podczas posiedzenia ustalono zasady powiadamiania przez 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łowiczu (PSSE) Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego  w Łowiczu (PCZK) o osobach przekraczających granice państwa, 

a kierowanych na kwarantannę zbiorową. Ustalono, że  PSSE powiadamia PCZK i przekazuje 
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telefon kontaktowy do danej osoby, a następnie PCZK uruchamia właściwą gminę ze względu 

na miejsce zamieszkania powracających osób. 

W dniu 19.08.2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu odbyło się spotkanie, 

w którym uczestniczyli PPIS w Łowiczu, Zarząd Powiatu Łowickiego reprezentowany przez 

Wicestarostę Łowickiego, p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu. W trakcie 

spotkania ustalono zasady wymiany informacji i postępowania w przypadku zakwalifikowania 

Powiatu Łowickiego do strefy żółtej bądź czerwonej związanych ze wzrostem liczby zakażeń  

COVID-19 na terenie powiatu. 

Ze względu na sytuację epidemiczną i rozprzestrzenianie się wirusa Sars-CoV-2 w  dniu 

21 sierpnia 2020 r. tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego Starosta Łowicki zorganizował 

spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki 

dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach. Wszyscy dyrektorzy jednogłośnie 

opowiedzieli się za rozpoczęciem zajęć w systemie stacjonarnym i poinformowali o gotowości 

nauczycieli do pracy z uczniami z zachowaniem wszystkich środków ostrożności                               

i bezpieczeństwa. Spotkania z dyrektorami szkół były organizowane cyklicznie.  

W dniu 21 października 2020 roku zorganizowano spotkanie przedstawicieli Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu z przedstawicielami Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w celu 

omówienia sprawy przekształcenia Oddziału Rehabilitacji w Stanisławowie w Oddział do 

leczenia pacjentów zarażonych COVID-19. 

6. Zarządzanie Kryzysowe: 

a) Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu przekazano kopię Planu Zarządzania 

Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łowiczu; 

b) otrzymano Wojewódzki Plan działania na wypadek wystąpienia epidemii na terenie 

województwa łódzkiego; 

c) opracowano i przesłano do ŁUW w Łodzi bazę obiektów użyteczności publicznej do 

pełnienia roli miejsc izolacji i kwarantanny zbiorowej w poszczególnych gminach Powiatu 

Łowickiego; 

d) w dniu 11.03.2020 roku ŁUW w Łodzi wraz z przedstawicielem Powiatu Łowickiego 

dokonali weryfikacji miejsc obiektów użyteczności publicznej do pełnienia roli miejsc izolacji 

i  kwarantanny zbiorowej; 

e) na polecenie Wojewody z dnia 18 marca 2020 roku oraz na podstawie wytycznych 

Wojewody łódzkiego z dnia 14 marca 2020 roku dotyczących  rozprzestrzeniania się wirusa 

SARS-CoV-2, uruchomiono ww. obiekty dla osób wracających do Polski objętych 

obowiązkową 14 dniową kwarantanną, które ze względu na warunki socjalno-bytowe nie mają 

możliwości odbycia odosobnienia w warunkach domowych. W tym czasie codziennie 

wysyłano raporty do WCZK w Łodzi  dotyczące miejsca i ilości osób przebywających na 

kwarantannie w wyznaczonych obiektach.  

Polecenie Wojewody Łódzkiego uchylono z dniem 1 września 2020 r. 

Do zapewnienia miejsc izolacji i kwarantanny zbiorowej na terenie Województwa Łódzkiego 

został zobligowany Prezydent Miasta Łodzi, Prezydent Miasta Skierniewice, Starosta 

Kutnowski, Starosta Sieradzki, Starosta Tomaszowski, Starosta Radomszczański oraz Starosta 

Wieluński; 
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f) na bieżąco przekazywano do gmin oraz służb z terenu Powiatu Łowickiego polecenia  

i zalecenia związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19; 

g) otrzymano dotację na organizację miejsc kwarantanny zbiorowej od Wojewody Łódzkiego 

w  wysokości 44 875,00 zł którą przekazano Gminom na terenie, których wykorzystano miejsca 

zbiorowej kwarantanny tj.: 

- Gmina Miasto Łowicz 26 000,00 zł, 

- Gmina Chąśno 5 625,00 zł, 

- Gmina Łowicz 3 875,00 zł, 

- Gmina Nieborów 7 500,00 zł, 

- Gmina Zduny 1 875,00 zł; 

h) wystąpiono z wnioskiem o udostępnienie rezerw strategicznych z agencji rezerw 

materiałowych dla ZOZ w Łowiczu w postaci środków ochrony osobistej i środków 

dezynfekcyjnych; 

i) zawarto porozumienie dnia 30 marca 2020 roku pomiędzy Wojewódzką Stacją Ratownictwa 

Medycznego w Łodzi, a Powiatem Łowickim w celu zapewnienia funkcjonowania mobilnego 

zespołu pobierania wymazów na terenie Powiatu Łowickiego. Na potrzeby przemieszczania się  

ww. zespołu zawarto umowę użyczenia samochodu z Powiatowym Zarządem Dróg                         

i Transportu w Łowiczu. Zawarto kolejno umowy z wykonawcą:  

- 31.03.2020 r. na kwotę 19 500,00 zł. Wykonano 130 wymazów, 

- 17.04.2020 r. kwota 9 900,00 zł. Wykonano 66 wymazów, 

- 12.05.2020 r. kwota 6000,00 zł, wykonano 40 wymazów. 

Umowy na pobieranie wymazów zawarł również Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 

w  Kiernozi oraz Dom Pomocy Społecznej ,,Borówek” w Borówku; 

j) wykonano bazę danych telefonów kontaktowych GOPS/MOPS na terenie Powiatu 

Łowickiego dla PSSE w Łowiczu; 

k) zgodnie z Uchwałą Nr 416/2020 Zarządu Powiatu Łowickiego na wniosek Biura ZK 

zwiększono plan wydatków budżetowych na zakup ubrań specjalnych i ochronnych dla 

strażaków Państwowej Straży Pożarnej za kwotę 6 000,00 zł oraz przekazano do KP PSP 

w  Łowiczu; 

l) na bieżąco wykonywano ozonowanie budynków Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 

Zakupione generatory ozonu wypożyczano do powiatowych jednostek organizacyjnych, w celu 

dezynfekcji pomieszczeń; 

m) dokonywano zakupów środków ochrony osobistej na potrzeby Starostwa Powiatowego 

w  Łowiczu. 

Zakupiono sprzęt specjalistyczny dla Zespołu Opieki zdrowotnej w Łowiczu: 

Czepki medyczne i ochraniacze – 2 935,00 zł, 

Maski KN95 - 10 430,00 zł, 

Fartuchy – 15 660,00 zł, 

Maseczki – 1 845,00 zł, 

Przyłbice – 5 842,30 zł, 

Okulary – 1 537,30 zł, 

Kombinezony – 5 902,63 zł, 
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Fartuchy – 6 930,19 zł, 

Nadajniki ręczne – 678,00 zł, 

Butle tlenowe 40 szt. – 12 399,88 zł, 

Nawilżacze Mediwet – 1 987,20 zł, 

Lampa bakteriobójcza – 1 783,50 zł, 

Prześcieradła, poszwy, poduszki, ręczniki, piżamy damskie i męskie – 9 999,70 zł, 

Materace bąbelkowe - 1500,01 zł, 

Reduktory butli tlenowych – 19 008,00 zł, 

Kombinezony kat. III – 19 974,24 zł;  

Pralkę – 1949,98 zł, 

2 pulsoksymetry – 439,45 zł, 

2 wózki inwalidzkie – 853,10 zł, 

Kozetkę lekarską – 441,19 zł, 

4 termometry bezdotykowe – 1199,99 zł, 

Lodówkę do przewozu próbek – 389,99 zł, 

3 stojaki do kroplówek – 315,00 zł, 

Aparat AMBU – 270,00 zł, 

Laryngoskop – 500,00 zł, 

2 czujniki tlenu – 525,60 zł. 

Bezpłatnie pozyskano:  

1. z Agencji Rezerw Materiałowych sprzęt o wartości ok. 250 000,00 zł: 

-3 respiratory, 

-10 kardiomonitorów;  

2. z Fundacji "Jesteśmy razem. Pomagamy!" sprzęt o wartości ok. 205 000,00 zł: 

-1 respirator,  

-10 szafek przyłóżkowych, 

-10 łóżek szpitalnych. 

n) na potrzeby DPS Borówek zakupiono kombinezony, fartuchy, maski FFP3, okulary, buty 

foliowe za kwotę 13 200,04 zł; 

o) otrzymano płyny dezynfekcyjne dla Powiatu Łowickiego w ilości 432 sztuki z Magazynu 

Wojewódzkiego ŁUW w Łodzi. Z ww. Magazynu Wojewódzkiego otrzymano maseczki dla 

placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Łowickiego w ilości 78 300 szt. I tura 

oraz 2800 szt. II tura, przyłbice ochronne 500 szt., środki dezynfekcji 36 szt. - opakowania 5L.; 

p) rozdysponowano plakaty dotyczące epidemii wirusa SARS-CoV-2; 

q) otrzymano dotację celową w kwocie 58.000 zł na wykonanie zadania polegającego na 

zakupie namiotu pneumatycznego, wykorzystanego na organizację izby przyjęć Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu; 

r) zakupiono dla potrzeb Biura: półmaska, rękawice lateksowe, półmaski, kombinezony, 

okulary, izopropanol, okulary (gogle 2w1), filtropochłaniacz, rękawice nitrylowe, rękawice 

flakowane, maski ochronne, ochraniacze foliowe na buty, rękawice vinylowe, kombinezon 

barierowy, umundurowanie strażackie, przyłbice, maseczki, maseczka ochronna KN 95, 

rękawice, tablica informacyjna, namiot pneumatyczny, ochraniacze na buty; 
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s) analizowano jakość wody na podstawie decyzji PPIS w Łowiczu; 

t) przygotowano informację dla Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie suszy 

hydrologicznej i podjętych kroków mogących zminimalizować ryzyko wystąpienia kryzysu 

w  omawianym obszarze;  

u) uczestniczono w akcji przeciwpowodziowej na terenie miejscowości Bobrowniki; 

v) otrzymano 2 zawiadomienia o zgromadzeniach publicznych; 

w) przygotowano informacje o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzenia stopnia 

alarmowego CRP oraz pismo w sprawie letniego wypoczynku, bezpiecznych wakacji; 

x) zatwierdzono Powiatowy Plan Ratowniczy; 

y) dokonywano nadzoru i przesyłano informację na temat zmiany organizacji ruchu na terenie 

Powiatu Łowickiego; 

z) w związku z wystąpieniem wirusa grypy ptaków w miejscowości Skaratki wydano tablice 

oraz maty dezynfekcyjne z Magazynu BZK, OL i SO. W związku z działaniami związanymi 

z  epidemią wirusa SARS-CoV-2 wydano z Magazynu BZK, OL i SO półmaski Climax; 

aa) przygotowano pismo dot. obiektów znajdujących się w obszarze problemowym, 

chrakteryzującym się dużym ryzykiem powodziowym; 

bb) uzgodniono Plany Zarządzania Kryzysowego gmin: Bielawy, Łowicz, Nieborów, 

Domaniewice; 

cc) zweryfikowano poprawność informacji dot. placówek niosących pomoc bezdomnym 

oraz przekazano do gmin, służb i jednostek podległych plakaty informacyjne w sprawie 

pomocy dla bezdomnych w sezonie 2020/2021; 

dd) rozpoczęto codzienne raportowanie do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego (WCZK) dotyczące wolnych miejsc dla bezdomnych w placówkach na terenie 

Powiatu Łowickiego od 1 listopada 2020 roku;  

ee) przygotowano wykaz podmiotów uprawnionych do preferencyjnej obsługi dla 

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 

 

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), 

Ilość informacji dotyczących  miejsc noclegowych dla bezdomnych                                   - 131 

Ilość ostrzeżeń meteorologicznych przekazanych do służb i gmin /e-mail/                           - 93 

Burze ( z silnym wiatrem i deszczem )                                                                                    - 33 

Intensywne opady deszczu                                                                                                        - 6 

Silny wiatr                                                                                                                                 - 12 

Upały ( od 8.05.2020 r. do 10.06.20120 r. – wprowadzono na terenach gmin, ograniczenie 

zużycia wody do celów innych niż gospodarskie)                                                                   - 9 

Mgła                                                                                                                                          - 7  
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Marznący deszcz i oblodzenie                                                                                                - 14 

Przymrozki                                                                                                                              - 12 

 Dodatkowo ostrzeżenia meteorologiczne otrzymywane od WCZK Wojewody sms-em były 

przesyłane dalej do: pracowników gmin realizujących te zadania, wójtów, służb, PZD, Zarządu 

Powiatu, dyrektora Muzeum w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi 

Łowickiej.  

Każdorazowo ostrzeżenia zamieszczane były na stronie internetowej Powiatu Łowickiego. 

Podtopienie budynków i piwnic                                                - 51 szt. 

Zdarzenia wynikające z wystąpienia silnego wiatru i gwałtownych burz                      - 176 szt.   

- uszkodzenia linii energetycznych                                                                                 - 142 szt. 

- nieprzejezdność drogi w wyniku połamanych drzew                                                     - 28 szt.  

- uszkodzenie budynków                                                                                                    - 6 szt. 

- do najgroźniejszych zdarzeń doszło w dniach – 24/26.06.2020 miejscowości Bobrowniki, 

gmina Nieborów (wystąpienie intensywnego opadu deszczu w Powiecie Skierniewickim doszło 

do zrzutu wody ze zbiornika Zadębie w Skierniewicach do rzeki Skierniewki (dopływ do rzeki 

Bzury) przepływającej przez miejscowość Bobrowniki w gminie Nieborów. W wyniku suszy 

przez okres wiosenny doszło do zakrzaczenia koryta rzeki i rozwoju bujnej roślinności, co 

doprowadziło do spiętrzenia wody. W wyniku czego podtopieniu uległo 6 gospodarstw (bez 

konieczności ewakuacji) oraz zamknięcia częściowo drogi powiatowej Nr 2700. W  akcji 

przeciwpowodziowej wykorzystano jednostki PSP z Łowicza i Zgierza).  

PCZK prowadziło również dzienny pomiar rzeki Bzura – najwyższy poziom odnotowany to - 

319 cm, w dniu 19.10.2020 r. 

Wypadki i kolizje drogowe                                                            - 59 szt. ( 4 ofiary śmiertelne) 

Pożary w których potrzebna była pomoc PCZK                                                                - 15 szt.  

Inne zdarzenia:                                                                                   

- Dzikie zwierzęta  ( Dzik – 3, Łoś - 2, Sarna - 10, Psy - 6    )                                         - 21 szt.                                                                          

- Kolizje z pociągiem                                                                                                          - 1 szt. 

- Poszukiwanie zaginionego człowieka                                                                               - 1 szt. 

- Samobójstwo                                                                                                                     - 2 szt. 

- Próba samobójcza                                                                                                              - 1 szt. 

- Wypadek lotniczy ( awionetki w dniu 19.04. i 31.05.)                                                     - 2 szt.                                                        

- Uszkodzenie znaków drogowych                                                                      - 10 szt. 

- Pomoc przy zgonach osób (lekarz, karta zgonu)                                                             - 34 szt.  

- Topielec                                                                                                                             - 2 szt. 

- Owady                                                                                    - 38 szt. 

- Niewypały z okresu II wojny światowej                                                                          - 2 szt.      

          

Do poważniejszych zdarzeń kryzysowych można zaliczyć:  

- wykrycie ogniska zjadliwego wirusa ptasiej grypy (H5N8) w gospodarstwie rolniczym,  

w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice, w dniu 22.02.2020 r. Co skutkowało 

uśmierceniem 23 tysięcy kaczek – tuczek. PCZK przekazało półmaski typu Climax - 15 szt.,  
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filtropochłaniacze Climax 4 szt., namiot ratowniczy oraz tablice informacyjne, o  terenie 

zagrożonym i zapowietrzonym zjadliwym wirusem ptasiej grypy, maty dezynfekcyjne, 

- wprowadzenie ogólno-krajowej kwarantanny 20.03.2020 r., w związku z potwierdzeniem  

wystąpienie Epidemii Covid-19 w kraju. PCZK w Łowiczu podjęło działania zakupowe 

maseczek i kombinezonów ochronnych, które systematycznie były przekazywane dla Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu i dla pracowników Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego prowadziło dzienne tabele osób skierowanych  

na kwarantannę w Powiecie Łowickim, jak i również pomagało w zalezieniu miejsca do 

kwarantanny zbiorowej. 

 

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; 

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 8 decyzji zezwalających na sprowadzenie zwłok/szczątków z zagranicy; 

b) przyjęto zgłoszenie o 33 zgonach na terenie Powiatu Łowickiego, w każdym z   przypadków 

uruchomiono koronera w celu wykluczenia udziału osób trzecich, a następnie wypisania przez 

ww. lekarza karty zgonu.  

Biuro Gospodarki Nieruchomościami 

Informacja dotycząca zadań  realizowanych  w Biurze Gospodarki Nieruchomościami  

w roku 2020 

Zadanie  Ilość postępowań/spraw 

 

 

Skarb Państwa  Powiat Łowicki 

Odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod 

drogi publiczne 

 

1 10 

Odszkodowania  za linie energetyczne 

 

3  

Przekazywanie nieruchomości do korzystania w 

tym dzierżawa, najem 

 

5 14 

Planowanie w komórkach organizacyjnych  

 

18  
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Podatki i opłaty publiczne 

 

 3 

Służebności gruntowe, hipoteki, ciężary 

 

1  

Wnioski do ksiąg wieczystych 

 

7 4 

Sprzedaż nieruchomości 

 

6 2 

Użyczanie nieruchomości 4 2 

 

Konserwacja i eksploatacja bieżąca budynków, 

lokali, pomieszczeń 

 

 12 

Ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste 

gruntów Skarbu Państwa 

 

53  

Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste 

 

32 2 

Zwroty nieruchomości 

 

7  

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności 

 

12  

Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd 13 

 

2 

Komunalizacja mienia Skarbu Państwa 3 

 

 

Ochrona roślin, zieleni i zadrzewień 5 

 

4 

Zakup (nabywanie) nieruchomości  

 

5 

Fakturowanie dzierżawy, najmu, sprzedaży, 

kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, 

zużycia wody, zużycia sieci komputerowej 

 

 326 

-Postępowania o ograniczenie sposobu 

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

 

1 

 

 

 

Postępowanie w sprawie udostępnienia 

nieruchomości (art. 124b u.g.n.) 

 

5 

 

 

 

Zezwolenia na zakładanie , przeprowadzanie i 

wykonanie na nieruchomości urządzeń 

technicznych 

 

17 1 

Wydanie zaświadczeń  

 

2  

Udostępnianie informacji  publicznej 2 

 

3 

Inwentaryzowanie nieruchomości 12 
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Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.  

 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu zajmował 

się w 2020 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 2020 roku zostało przyjętych wniosków: 

- o  ustalenie niepełnosprawności (dla osób przed 16 rokiem życia)  - 118,  

-  o ustalenie stopnia niepełnosprawności (dla osób po 16 roku życia)  -  729, 

-  o wskazaniach do ulg i uprawnień  -  10. 

1.Ogółem  w 2020 r. wydanych orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia 

było 135, w tym: 

a) orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych                                                      -    131; 

b) orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych                                                 -        4; 

c) orzeczeń o odmowie ustalenia niepełnosprawności                                                     -        0. 

2.Ogółem w ubiegłym roku wydanych orzeczeń dla osób powyżej 16 r.ż. było 792, w tym: 

a) orzeczeń o stopniu niepełnosprawności                                                                       -     753; 

b) orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych                                                  -        28; 

c) orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności                                        -         11 

3.Ogółem wydanych orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień było 10 .                                               

Liczba wydanych orzeczeń po raz pierwszy  wg stopnia niepełnosprawności to 341,w tym:  

a)  stopnień znaczny                                                                                            75  orzeczenia; 

b) stopnień umiarkowany                                                                                    107 orzeczeń; 

c) stopień lekki                                                                                                    159 orzeczeń. 

4. Legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopnień niepełnosprawności wystawia 

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

ogółem wydanych legitymacji osób niepełnosprawnych - 165, w tym: 

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

o niepełnosprawności                                                                                                       -        26; 

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

niepełnosprawności                                                                                                         -      136; 

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

ulg i uprawnień                                                                                                                  -        3. 
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5. Karty parkingowe wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki uprawnionej 

do korzystania z karty parkingowej. W 2020 r. przyjęto ogółem 158 wniosków  o wydanie karty 

parkingowej, wydano 156 kart parkingowych, w tym 2 dla uprawnionych placówek.   

  Ze względu na obowiązujący od marca 2020 r.  stan epidemii wywołanej wirusem Sars – 

CoV-2, posiedzenia składów orzekających w PZON w Łowiczu odbywały  w trybie zaocznym 

tj. bez obecności osoby zainteresowanej na posiedzeniu komisji. Wpływ na ilość złożonych 

wniosków w 2020 r. o  wydanie  orzeczenia o niepełnosprawności,  stopniu niepełnosprawności 

lub  karty parkingowej  miał fakt przedłużenia w/w decyzji  z mocy prawa. Wiele osób  nie 

występowało w 2020 r. z wnioskiem o przedłużenie ważności orzeczenia lub karty korzystając 

ze zmiany przepisów  w tym zakresie. Wydłużenie ważności orzeczeń i kart parkingowych 

nastąpiło na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustaw   

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

CIVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych .   

 W roku 2020 r. PZON otrzymał środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa                       

w wysokości 12 000,00 zł,  z przeznaczeniem na podjęcie działań zabezpieczających 

organizację pracy Zespołu i zapewniających bezpieczeństwo osób orzekanych przed ryzykiem 

zakażenia oraz rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Otrzymana dotacja została 

wykorzystana na zakup sprzętu ochronnego (lampy bakteriobójczej, stojącego dozownika         

do płynu dezynfekującego),  materiałów i środków ochronnych ( maseczki, płyny, rękawiczki)       

na zwiększone  w tym okresie koszty  korespondencji, oraz na zakup  sprzętu komputerowego 

w związku z obowiązkiem od 2021r. prowadzenia  systemu orzeczniczego w formie 

elektronicznej. Dotacja została wykorzystana i rozliczona z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

  Realizacja zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej  

w zakresie ochrony interesów konsumentów. 

  Rzecznik udzielał porad telefonicznie, e-mailowo, osobiście w biurze. W 2020 r.  

udzielonych zostało 481 porad ustnych (telefoniczne, osobiście w biurze) oraz 52 informacje 

pisemne (część drogą elektroniczną). W 2020 r. udzielono pomocy konsumentom w napisaniu 

pism (pisma reklamacyjne, odstąpienie od umowy, uchylenie się od czynności 

cywilnoprawnych) w 32 sprawach. 

  Największą grupę konsumentów zgłaszających się po poradę stanowiły 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 to osoby 

poniżej 20 roku życia. 

2. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 

konsumentów. 

  W 2020 r. skierowano 55 wystąpień do przedsiębiorców, tj. 9 – urządzenia gospodarstwa 

domowego, sprzęt komputerowy itd.; 6 – usługi telekomunikacyjne; 13  – odzież i obuwie;  

2 – art. rekreacyjne, zabawki i art. dla dzieci; 2 - meble; 3- kosmetyki, środki czyszczące;  
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6- finansowe; 3 – sektor energetyczny i wodny; 2– turystyka i rekreacja; 5- inne;1 – 

konserwacja i naprawa pojazdów; 1 -  czyszczenie i naprawa odzieży; 1 – produkty związane  

z opieką zdrowotną; 1 – pocztowe i kurierskie. Konsumenci byli informowani, że wymogiem 

do skierowania wystąpienia przez rzecznika jest zakończenie procedury reklamacyjnej, 

ewentualnie zwłoka w zakończeniu tej procedury. 

3. Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami 

konsumenckimi i  innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów. 

  W 2020 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Łowiczu na bieżąco przekazywał do 

UOKiK informacje o zgłoszeniach konsumentów dotyczących przedsiębiorców, których 

działalność była przedmiotem postępowań tego urzędu.  

  W 2020 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Łowiczu skierował również do UOKiK 

17 zawiadomień dotyczących podejrzenia stosowania przez przedsiębiorcę nieuczciwych 

praktyk rynkowych i działań mogących naruszać zbiorowe interesy konsumentów. 

  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 2020 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Łowiczu skierował do KPP w Łowiczu  

1 zawiadomienie o wykroczeniu polegającym na naruszeniu obowiązku udzielenia 

Rzecznikowi Konsumentów wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia 

Rzecznika lub obowiązek ustosunkowania się do uwag i opinii Rzecznika.  

  W 2020 r. Powiat Łowicki i Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Łowiczu 

współpracował również z Fundacją Angeli Iustitia Anioły Sprawiedliwości, która specjalizuje 

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

sekurytyzacyjne, banki i parabanki. 

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

postępowań. 

  W 2020 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Łowiczu nie wytaczał powództw na 

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

zapotrzebowania. 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.  

  W 2020 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Łowiczu napisał dla konsumentów   

6 pozwów (w 3 sprawach konsumenci poinformowali o wydaniu przez sąd wyroków 

zasądzających na ich rzecz), 1 pismo procesowe, 1 wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. 

5. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 

  Działania edukacyjne w 2020 r. podejmowane były za pośrednictwem prasy lokalnej oraz 

rozszerzone poradnictwo indywidualne i indywidualne udostępnianie materiałów dot. ochrony 

konsumentów w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 
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Audytor Wewnętrzny 

  Audytor Wewnętrzny wykonywał zadania zgodnie z planem audytu na 2020 rok: 

1) analizę ryzyka w zakresie działania Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Łowickiego na 2020 r., 

2) przeprowadził dwa zadania zapewniające: 

a) windykację należności - system gromadzenia i wydatkowania środków publicznych 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

b) gospodarowanie środkami budżetowymi, dokonywanie wydatków - system gromadzenia 

i wydatkowania środków publicznych w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego; 

3) sporządzał sprawozdania z przeprowadzonego audytu w 2020 r; 

4) analizę ryzyka w zakresie działania Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Łowickiego na 2021 r.; 

5) sporządził Plan audytu na 2021 r.  

Inspektor Ochrony Danych 

  Inspektor Ochrony Danych wykonuje zadania przewidziane przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  

Sporządzono i wydano - 68 upoważnień w zakresie o ochronie danych osobowych. 

  Przeprowadzone zostały kontrole w nw. komórkach organizacyjnych Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu: Wydział Organizacyjny, Wydział Finansowy, Wydział Kontroli  

i Zarządzania Jednostkami, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Biuro 

Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. Zakres kontroli obejmował 

realizację obowiązku informacyjnego w ww. komórkach organizacyjnych od dnia 1 kwietnia 

2019 r. do dnia 1 lutego 2020 r. Inspektor wydał zalecenie, nie stwierdził uchybień. 

  Przeprowadzona została również kontrola problemowa w Wydziale Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, w zakresie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych 

w okresie od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r. Inspektor nie stwierdził uchybień. 

 

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,  
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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. 

 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. 

 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. 

Świadczenia finansowe wypłacane rodzinom zastępczym i pełnoletnim wychowankom 

rodzin zastępczych w 2020 roku 

1. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. PCPR w Łowiczu wypłaciło 77 rodzinom 

zastępczym świadczenie finansowe na pokrycie kosztów utrzymania 108 dzieci umieszczonych 

w rodzinach zastępczych:  

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

b) niezawodowych, zawodowych w wysokości 1052,00 zł miesięcznie na dziecko; 

c) 7 rodzin zastępczych otrzymywało dodatek z tytułu opieki nad 7 niepełnosprawnych dzieci 

w wysokości 211,00 zł miesięcznie na dziecko. 

Łącznie wydatkowana kwota na w/w rodziny wynosiła 927 185,88 zł; 

d) 7 dzieci otrzymało jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych kosztów 

związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka w wysokości po  

1 000,00 zł i 1100,00 zł na dziecko na kwotę 7 100,00 zł; 

e) w jednej rodzinie zastępczej pomocowej przebywało 2 dzieci w związku z urlopem rodziny 

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

kosztów utrzymania w wysokości 1 472,80 zł. 

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

zastępczych na łączną kwotę 96 243,59 zł w tym:  

a) dla 26 wychowanków na kontynuowanie nauki na kwotę 69 116,59 zł (po 526,00 zł/mc); 

b) dla 3 wychowanków na usamodzielnienie w wysokości 20 817,00 zł; 
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c) dla czwartego wychowanka na zagospodarowanie w wysokości 6 308,00 zł. 

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 – 29 754,55 zł. 

4. PCPR w Łowiczu wypłaciło 1 rodzinie zastępczej zawodowej, w której przebywa 4 dzieci 

środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu 

w domu jednorodzinnym w wysokości- 2 869,92 zł. 

Świadczenia finansowe wypłacane pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-

wychowawczych. 

1. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. sprawowano opiekę nad 8 wychowankami 

placówek opiekuńczo-wychowawczych.  

PCPR w Łowiczu wypłaciło pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę 40 029,79 zł w tym:   

a) kontynuowanie nauki dla 8 wychowanków na kwotę 19 172,79 zł;  

b) na usamodzielnienie dla 3 wychowanków na kwotę 17 517,00 zł; 

c) na zagospodarowanie dla 2 wychowanków na kwotę 3 340,00 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. 

1. PCPR w Łowiczu wypłaciło 6 rodzinom zawodowym, w których przebywało 21 dzieci 

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

kwotę 198 416,50 zł; 

2. PCPR w Łowiczu wypłaciło wynagrodzenia z pochodnymi dla 3 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 33 524,00 

zł; 

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

pełniła funkcję w sytuacji czasowego niesprawowania opieki nad 2 dzieci przez rodzinę 

zastępczą zawodową z tytułu urlopu na łączną kwotę 1 000,00 zł. 

Wydatki ponoszone przez gminę ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem w rodzinnej pieczy zastępczej. 

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka 

gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 

pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

a) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej; 

b) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej; 

c) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej. 
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PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wystawiło noty księgowe dla 

następujących gmin o zwrot kosztów za pobyt dzieci: 

a) Gmina Zduny –         1 589,49 zł; 

b) Gmina Kocierzew –   12 492,00 zł; 

c) Gmina Łyszkowice –  10 476,00 zł; 

d) GOPS Łowicz –      36 616,69 zł; 

e) GOPS Nieborów –   13 709,86zł; 

f) Gmina Bielawy –     7 047,46 zł; 

g) MOPS Łowicz –    180 184,19 zł. 

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

kwotę 262 115,69 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wydało: 

a) 125 decyzji w sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy 

zastępczej; 

b) 10 decyzji w sprawie odstąpienia w części od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej 

pieczy zastępczej; 

c) 2 decyzje w sprawie częściowego odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka  

w rodzinnej pieczy zastępczej; 

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

w rodzinnej pieczy zastępczej; 

e) 5 decyzji uchylających w rodzinnej pieczy zastępczej i 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przekazało dane dotyczące 

nowych dłużników: 

a) 1 dłużnika usunięto z rejestru osób zalegających z opłatą za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy 

zastępczej w związku z umorzeniem im zadłużenia; 

2. na dzień 31.12.2020 r. w rejestrach BIG umieszczone są dane 14 dłużników zalegających  

z opłatą za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w tym: 

a) 10 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. PCPR w Łowiczu wystawiło 7 pozwów  

o alimenty w stosunku do 12 rodziców biologicznych 7 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 

zastępczej. Sąd Rejonowy w Łowiczu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich wydał 3 postanowienia 

o ustaleniu alimentów od rodziców biologicznych. Alimenty zasądzone kształtowały się od 

340,00zł do 500,00zł/ m-c. 

PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. złożyło do Komornika 

Sądowego przy Sądzie Rejonowym 3 wnioski egzekucyjne w sprawie wyegzekwowania 

zaległych i bieżących alimentów od 3 rodziców biologicznych dzieci przebywających   

w rodzinnej pieczy zastępczej.  

W związku z zasądzonymi alimentami na dzień 31.12.2020 r.: 

a) 22 rodziców biologicznych płaci zasądzone alimenty regularnie, 

b) 14 rodziców biologicznych płaci nieregularne alimenty lub spłaca zaległe alimenty, 

c) 5 rodziców biologicznych wzywanych jest pisemnie do uregulowania zasądzonych 

alimentów, 

d) w stosunku do 55 rodziców biologicznych, po uzyskaniu z Sądu Rejonowego postanowień  

o nadaniu klauzuli wykonalności, prowadzone są postępowania egzekucyjne u Komorników 

Sądowych przy Sądach Rejonowych na terenie całego kraju według właściwości zameldowania 

dłużnika, 

e) w stosunku do 8 rodziców biologicznych, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  

w Łowiczu wyegzekwował 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 40 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa wobec rodziców 

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

w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Świadczenia finansowe wypłacane rodzinom zastępczym za pobyt dzieci na terenie innych 

powiatów. 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. na terenie innych powiatów (na podstawie 

podpisanych porozumień pomiędzy powiatami) w 11 rodzinach zastępczych, w których było 

umieszczonych 12 dzieci, Powiat Łowicki refundował świadczenie finansowe na pokrycie 

kosztów utrzymania dzieci. 

Świadczenia wypłacane były na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych: 

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

b) niezawodowej w wysokości 1 052,00 zł miesięcznie na dziecko. 
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Wydatki ponoszone przez gminę ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem w rodzinnej pieczy zastępczej. 

PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wystawiło dyspozycje dla 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu w celu wystawienia not księgowych dla MOPS  

w Łowiczu o zwrot kosztów za pobytu 3 dzieci w rodzinie zastępczej. 

Łącznie gmina poniosła wydatek za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  

w wysokości 11 103,48 zł.  

Wydatki ponoszone przez gminę ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 3 dzieci.  

Łącznie gminy poniosły wydatki za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych w wysokości 66 599,39 zł. 

Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających  

w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

1. PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. złożyło do Komornika 

Sądowego przy Sądzie Rejonowym 1 wniosek egzekucyjny w sprawie wyegzekwowania 

zaległych i bieżących alimentów od 1 rodzica biologicznego dziecka przebywającego  

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 31.12.2020 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 

Sądowych przy Sądach Rejonowych na terenie całego kraju według właściwości zameldowania 

dłużnika; 

d) w stosunku do 3 rodziców biologicznych, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  

w Łowiczu na wniosek PCPR w Łowiczu zawiesił postępowanie egzekucyjne. 

System wspierania osób niepełnosprawnych w 2020 roku. 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w 2020 roku 

przekazał na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych dla Powiatu Łowickiego środki finansowe w wysokości 2 024 394,00 zł 

w tym: na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań kwotę w wysokości 49 375,00 zł  

(tj. 2,5% od przekazanej kwoty). 
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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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wpłynęły 

39 wniosków na dofinansowanie likwidacji wszystkich barier, tj.: architektonicznych, 

technicznych i w komunikowaniu się, w tym: 

a) 12 wniosków na likwidację barier architektonicznych; 

b) 17 wniosków na likwidację barier technicznych; 

c) 10 wniosków na likwidację barier w komunikowaniu się. 

Pozytywnie rozpatrzono 36 wniosków, z czego 4 osoby zrezygnowały z dalszej realizacji 

zadania.  

W 2020 roku zawarto 32 umowy z osobami niepełnosprawnymi. 

Wypłacono dofinansowanie dla 32 osób na kwotę 115 917,00 zł: 

a) na bariery w komunikowaniu się dla 8 osób                                                 7 836,00 zł; 

b) na bariery architektoniczne dla 9 osób                              53 942,00 zł; 

c) na bariery techniczne dla 15 osób   54 139,00 zł. 

W tym: 

a) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (7 osób)                                      22 371,00 zł; 

b) dla mieszkańców wsi (17 osób)   80 129,00 zł; 

c) dla kobiet (13 kobiet)   53 505,00 zł. 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 

 W 2020 roku zawarto 1 umowę na wycieczkę integracyjno-turystyczną do Ustki dla 3 osób 

niepełnosprawnych i 3 opiekunów z Powiatu Łowickiego na kwotę 4 000,00 zł ze 

Stowarzyszeniem Rodziców Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”. 

Wypłacono 3 397,50 zł. Była to jedyna organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób 

niepełnosprawnych, która skorzystała z przyznanego dofinansowania. Miejskie Powiatowe 

Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łowiczu złożyło rezygnację z przyznanego 

dofinansowania z uwagi na panującą pandemię COVID-19. 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym. 

  Do 31.12.2020 r. na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych wpłynęło 358 wniosków, w tym: 

a) 357 wnioski na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne środki pomocnicze, 

b) 1 wniosek na sprzęt rehabilitacyjny. 

Przyznano dofinansowanie dla 354 osób niepełnosprawnych, z czego 3 osoby niepełnosprawne 

zrezygnowały z przyznanego im dofinansowania oraz 1 zgon.  

Wypłacono dofinansowanie dla 350 osób na kwotę 462 172,00 zł, w tym: 

a) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (29 osób)   83 697,00 zł, 

b) dla mieszkańców wsi (231 osób)    327 392,00 zł, 

c) dla kobiet (190 osób)     246 509,00 zł. 
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Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych. 

Dofinansowanie w 2020 roku przedstawiało się następująco: 

Stopień niepełnosprawności Kwota dofinansowania 

Znaczny 1 248,00 zł. 

Umiarkowany 1 223,00 zł. 

Lekki 1 040,00 zł. 

Opiekun 832,00 zł. 

ZPCH 832,00 zł. 

 

 W 2020 r. o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON ubiegało 

się 216 osób w tym 55 opiekunów. Przyznano dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym dla 168 osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami. Z uwagi na brak 

środków z Funduszu dofinansowania nie otrzymało 48 osób niepełnosprawnych 

Wypłacono dofinansowanie dla 107 osób na łączną kwotę 116 987,00 zł w tym: 

a) dorosłe osoby niepełnosprawne (67 osób + 17 opiekunów)           93 275,00 zł; 

b) dzieci i młodzież niepełnosprawna (11 osób + 11 opiekunów)   22 880,00 zł. 

Do końca roku z przyznanego dofinansowania zrezygnowało 61 osób. 

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 2020 roku na pokrycie kosztów 

działalności dwóch warsztatów wyniosła 1 366 400,00 zł, w tym: 

- 90 % dofinasowanie ze środków PFRON                                                -1 229 760,00 zł, 

- 10 % środki własne powiatu                                                                       - 136 640,00 zł. 

Informacja o funkcjonowaniu Puntu Interwencji Kryzysowej w Łowiczu za rok 2020. 

Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Łowiczu realizuje zadania powiatu wynikające z art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) o pomocy społecznej. Ponadto Punkt Interwencji 

Kryzysowej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.). W/w zadania realizowane były 

poprzez dyżury specjalistów – psychologa, psychologa- psychoterapeutę i specjalistę pracy 

socjalnej. Specjaliści pełnili dyżury od dnia 3 lutego 2020 r. Dodatkowo rodziny zastępcze  

w ramach projektu „Rodzina z przyszłością” objęte były wsparciem pedagoga. W związku  

z zagrożeniem COVID-19 dyżury były pełnione z zachowaniem warunków sanitarnych  
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w siedzibie PIK (stanowisko oddzielone pleksą, rękawiczki, maseczki, płyny dezynfekujące) 

lub w okresach nasilenia się liczby zachorowań – zdalnie za pomocą środków komunikacji na 

odległość (telefon, komputer). Klienci obowiązkowo musieli zakrywać usta i nos oraz 

dezynfekować ręce przed wejściem na wizytę. W okresie sprawozdawczym zmieniała się liczba 

dostępnych specjalistów. Ze względu na brak zgody Dyrektora Zakładu Karnego w Łowiczu 

na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez psychologa i psychologa-psychoterapeutę w PIK 

przyjmował psycholog zatrudniony w PCPR w Łowiczu. Specjaliści pełnili dyżury w wymiarze 

3 godzin w każdym tygodniu miesiąca zgodnie z opracowanym harmonogramem. W miesiącu 

marcu praca PIK została zawieszona – w lipcu – przerwa urlopowa. W maju wsparcia udzielał 

psycholog PCPR w Łowiczu zdalnie. 

Zgodnie z oczekiwaniami klientów od sierpnia 2020 r. zatrudniono mediatora w sprawach 

rodzinnych. Znaczny wzrost liczby zachorowań na COVID-19 utrudniał prowadzenie mediacji.  

W okresie sprawozdawczym ze wsparcia specjalistów skorzystało łącznie 109 osób, w tym: 

a) mediator – 5 osób, 

b) psycholog – 69 osób; 

c) psycholog-psychoterapeuta – 22 osoby; 

d) pracownik socjalny – 13 osób.  

Ze wsparcia specjalistów skorzystało:  

a) 20 dzieci; 

b) 61 kobiet; 

c) 23 mężczyzn.  

Wizyty pierwszorazowe – 36 osób, w tym: 

a) pracownik socjalny – 2;  

b) psycholog – 26;  

c) psycholog-psychoterapeuta – 5; 

d) mediator – 3. 

Jedna osoba mogła wielokrotnie korzystać ze specjalistycznego wsparcia. 

W okresie sprawozdawczym wszczęto jedną procedurę „Niebieskiej karty”. 

Z pomocy specjalistów Punktu Interwencji Kryzysowej korzysta coraz więcej 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. 

Oprócz przemocy w rodzinie wśród klientów PIK przeważały osoby z problemami 

rodzinnymi i małżeńskimi, opiekuńczo-wychowawczymi, emocjonalnymi, dotyczącymi 

sprawowania władzy rodzicielskiej, itp.  

 W ramach zadania dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze względu na 

zagrożenie Covid-19 nie był prowadzony program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców 

przemocy w rodzinie, który PCPR w Łowiczu realizuje nieprzerwalnie od 2007 r.  
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Organizator rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2020 oraz zestawienie potrzeb w zakresie 

systemu pieczy zastępczej na rok 2021 (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 starszych 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych na umowę o pracę w wymiarze 

pełnego etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy, 1 starszy pracownik socjalny zatrudniony 

na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, 

zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, mają pod opieką 

nie więcej niż 15 rodzin. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w celu realizacji zadań 

nałożonych ustawą na bieżąco udzielali wsparcia i pomocy rodzinom zastępczym, 

współpracowali z asystentami rodziny i z pracownikami socjalnymi z miejskich i gminnych 

ośrodków pomocy społecznej w celu powrotu dzieci do rodzin biologicznych, współpracowali  

z ośrodkiem adopcyjnym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, instytucjami oświatowymi 

oraz sądem. Systematycznie organizowane były posiedzenia zespołów oceniających dzieci 

umieszczone w rodzinach zastępczych oraz ocena rodzin zastępczych. Zagrożenie COVID-19 

wymusiło organizowanie zespołów zdalnie bez bezpośredniego udziału osób uczestniczących 

w zespołach. Koordynatorzy pełnili także funkcje opiekuna usamodzielnienia pełnoletnich 

wychowanków pieczy zastępczej oraz opiekunów prawnych dzieci z uregulowaną sytuacją 

prawną.  

Pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych oraz osoby, dla których sporządzane były 

Indywidualne Plany Usamodzielnienia uzyskiwały wsparcie (pomoc przy wypełnieniu wniosku 

o mieszkanie komunalne, pisemne poparcie tego wniosku).  

Stan pieczy zastępczej w Powiecie Łowickim w okresie 01-31.12.2020 r. 

Na dzień 31.12.2020 r. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej sprawował opiekę nad  

69 rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 97 dzieci. 

Liczba rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na 

terenie Powiatu Łowickiego na dzień 31.12.2020 r. 

Ilość rodzin zastępczych ogółem 69 

Ilość dzieci w rodzinach zastępczych 97 
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Liczba rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  

na terenie Powiatu Łowickiego na dzień 31.12.2020 r. z podziałem na rodzaje rodzin 

zastępczych 

Rodzaj rodziny Ilość Ilość umieszczonych dzieci 

Niezawodowe 14 19 

Zawodowe 6 19 

Spokrewnione 49 59 

Ogółem 69 97 

Liczba rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie 

Powiatu Łowickiego w latach 2015-2020 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ilość rodzin zastępczych, 

w tym: 
93 91 81 74 74 69 

Ilość dzieci w rodzinach 

zastępczych 
131 128 108 94 97 97 

Liczba rodzin zastępczych na terenie Powiatu Łowickiego z podziałem na rodzaje rodzin 

w latach 2015-2020 

Liczba dzieci w Powiecie Łowickim w rodzinach zastępczych w latach 2015-2020 

Typ rodziny/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Spokrewnione 78 79 67 58 59 59 

Typ rodziny/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Spokrewnione 59 59 54 51 49 49 

Niezawodowe 30 28 24 20 19 14 

Zawodowe 4 4 3 3 6 6 

Razem rodzin 

zastępczych 
93 91 81 74 74 69 
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Niezawodowe 37 34 29 24 22 19 

Zawodowe 16 15 12 12 16 19 

Razem dzieci w 

rodzinach 

zastępczych 

131 128 108 94 97 97 

 

Liczba pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z terenu Powiatu Łowickiego  

w latach 2015-2020 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ilość 24 26 25 27 27 26 

 

W 2020 r. rozwiązanych zostało 8 rodzin zastępczych, w tym 3 rodziny spokrewnione  

i 5 niezawodowych  
Rodziny zostały rozwiązane w wyniku:  

a) powrotu  dzieci do rodziny biologicznej – 3 rodziny, 

b) usamodzielnienie wychowanka – 1 rodzina, 

c) nie kontynuowania nauki przez wychowanka – 4 rodziny. 

Uchwałą Nr XLII/289/2018 z dnia 28 marca 2018 r. Rada Powiatu Łowickiego przyjęła 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 określający m.in. limit 

rodzin zastępczych zawodowych na lata 2018-2020. Limit zgodnie z art. 56 ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej odnosi się do art. 54 ust. 1 i 2.  

W 2020 r. nie utworzono nowych rodzin zastępczych zawodowych w ramach ustalonego limitu.  

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 
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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 zastępcze 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 3 nowe rodziny zastępcze, w tym: 

rodzin zastępczych spokrewnionych – 2, niezawodowych -1.  

W 2020 r. wpłynął 1 wniosek o ustanowienie rodziną zastępczą zawodową po odbyciu 

wymaganego szkolenia, ale ze względu na miejsce zamieszkania kandydatów wniosek został 

przekazany zgodnie z właściwością miejscową. 

3. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka.  

   Ze względu na zagrożenie COVID-19 szkoleń nie prowadzono. W 2020 r. nie prowadzono 

szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe ze względu na zbyt małą liczbę 

osób niezbędnych do utworzenia grupy szkoleniowej. 

 

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.  

5. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń 

mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby. 

W 2020 r. w ramach projektu „Rodzina z przyszłością” przeprowadzono dla rodzin 

zastępczych następujące szkolenia: 

a) „Cyberprzemoc” (Łowicz, 31.01.2020 r.) – 6 godz., 

b) „Trauma neurorozwojowa” (Łowicz, 4-5.09.2020 r.) – 12 godz., 

c) Wyjazdowy warsztat integracyjno-szkoleniowy, „Skuteczne komunikowanie się – rodzic 

nauczycielem życia” – 10 godz. (Spała, Hotel Mościcki, 25-26.01.2020 r.). 
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6. Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,  

w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych. 

W 2020 r. 1 rodzina zastępcza zawodowa złożyła wniosek o czasowe nie sprawowanie 

opieki w związku z wypoczynkiem (art. 69 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej). Dwoje dzieci zostało na ten czas przeniesionych do rodziny zastępczej pomocowej. 

7. 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. Ponadto, pracownicy PCPR 

współpracowali z sądowymi 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 Pomocy 

Społecznej w Łodzi. 

8. 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 ze: 

a) wsparcia psychologa; 

b) terapii psychologicznej krótkoterminowej; 

c) integracji sensorycznej/ biofeedback; 

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 6 dniowy wyjazd profilaktyczno-edukacyjny dla 20 dzieci. 

9. 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.  
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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. Ze względu na zagrożenie COVID-19 oceny były dokonywane zdalnie.   

W 2020 r. dokonano 97 ocen dzieci. Ocenie podlegały tylko dzieci do 18 roku życia. Osoby 

pełnoletnie, które się nie usamodzielniły i nadal przebywają w rodzinach zastępczych nie 

podlegają 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 podlegają 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 41 ocen, wszystkie wydane opinie były pozytywne.  

W 2020 r. nie dokonywano kontroli w rodzinach zastępczych ze względu na zagrożenie 

Covid-19.  

10. Zapewnienie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu 

podnoszenie kwalifikacji 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej sukcesywnie podnosili swoje kwalifikacje 

poprzez udział w szkoleniach: 

a) cyberprzemoc – 2 osoby; 

b) trauma neurorozwojowa – 2 osoby; 

c) (nie)grzeczne dziecko – jak pracować? Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym – 2 osoby; 

d) vademecum dla osób przetwarzających dane osobowe; 

e) razem czy osobno – czy współpraca się opłaca – 1 osoba plus starszy pracownik socjalny; 

f) praca z dziećmi i młodzieżą przejawiającą zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania 

oraz zaburzenia psychiczne. Anomalie w zachowaniu dzieci i młodzieży w okresie izolacji 

spowodowanej epidemią COVID-19 – 2 osoby. 

11. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. 

W 2020 r. do Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego zgłoszono 1 dziecko. 

12. 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 okresie sprawozdawczym 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 21 dni do rodziny pomocowej.  
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13. Realizacja założeń w zakresie zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy 

zastępczej (art. 182 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). 

a) promocja rodzicielstwa zastępczego, przekazywanie informacji do mediów, organizacja 

Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, informowanie potencjalnych kandydatów przez 

pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej; 

b) nie utworzono rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia opiekuńczego ze 

względu na brak kandydatów; 

c) utworzono jedną rodzinę zastępczą specjalistyczną; 

d) nie utworzono mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej ze 

względu na brak konkursów umożliwiających pozyskanie środków zewnętrznych;  

e) nie zwiększono liczby koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej ze względu na brak 

środków finansowych. 

 

Realizacja projektów przy udziale finansowania zewnętrznego 

1. Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. 

W roku 2020 Ministrów Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ogłosiło „Programu 

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” umożliwiającego refundację części 

kosztów wynagrodzenia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Program obejmował 

tylko nieliczną grupę zatrudnianych przez ośrodki pomocy społecznej asystentów rodziny 

pracujących w okresie zagrożenia Covid-19. Grupa zawodowa koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej została zupełnie pominięta.  

2. Program osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. 

W 2020 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”. 

W zakresie priorytetu: Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz 

osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.  

Projekt miał być kontynuacją wcześniej realizowanego projektu pn. „Skuteczna po-moc”  

i zakładał m.in. przeprowadzenie szkolenia nt.: „Dziecko ofiara przemocy w rodzinie” (20 osób 

– 6 godz. szkoleniowych) oraz nt.: „Dziecko w sieci – rodzina a cyberprzemoc”  

(20 osób – 6 godz. szkoleniowych). Ponadto planowano przeprowadzenie szkolenia  

nt.: „Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych” (20 osób – 6 godz. szkoleniowych).  

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 nie uzyskał dofinansowania 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
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3. Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie COVID-19”.  

Projekt realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

w partnerstwie z Wojewodą Łódzkim w ramach programu operacyjnego Wiedza-Edukacja-

Rozwój. W ramach projektu dla 31 rodzin zastępczych zakupiono 23 laptopy, 2 komputery 

stacjonarne, 12 urządzeń wielofunkcyjnych i 5 telewizorów. Zakupiony sprzęt został użyczony 

rodzinom zastępczych na podstawie umowy. Ponadto wszystkie rodziny zastępcze otrzymały 

środki ochrony osobistej. W ramach projektu zakupiono: 124 litry płynu dezynfekującego, 

10 300 par rękawiczek jednorazowych i 4 120 szt. maseczek.  

4. 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 było ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było 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. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

uczestniczył w jednym z zadaniowych zespołów kooperacyjnych. 

W ramach projektu pracownicy PCPR w Łowiczu uczestniczyli też w warsztatach 

kooperacyjnych: 

1. szkoła animacji społecznej; 

2. publiczne relacje i promocja działań w pomocy społecznej. 

5. Program „Aktywny Samorząd”  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu od kilku lat jest realizatorem programu 

„Aktywny Samorząd”. W 2020 r. otrzymało w pierwszej transzy środków z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 114 718,09 w tym: 

a) na realizację Modułu I kwotę 73 902,45 zł; 

b) na realizację Modułu II kwotę 33 813,53 zł; 

c) na obsługę realizacji programu, jego promocję oraz ewaluację kwotę: 7 002,11 zł. 

W dniu 21.12.2020 roku PCPR w Łowiczu otrzymał drugą transzę środków na Moduł I  

w wysokości 113 592,87 zł w tym na obsługę realizacji programu, jego promocję oraz 

ewaluację kwotę: 6 932,37 zł. 
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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 26 wniosków:  

a) 11 wniosków zostało rozpatrzony pozytywnie, podpisano umowy na kwotę 73 735,01 zł, 

b) 1 wniosek został rozpatrzony negatywnie,  

c) 1 wnioskodawca nie uzupełnił braków formalnych,  

d) 1 zgon.   

e) 12 wniosków zostanie rozpatrzonych w 2021 roku, zostaną podpisane umowy ze względu na 

fakt, iż w grudniu otrzymano drugą transzę środków. 

Moduł II 

Obejmuje zadania związane z finansowaniem pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 

wyższym. 

W ramach Modułu II wpłynęło 12 wniosków, z czego dla 11 wnioskodawców otrzymało 

dofinansowanie, zostały podpisane umowy, dla 3 wniosków zostało wypłacone dofinansowanie 

w wysokości 8 022,50 zł, 1 wniosek został wycofany, pozostałe wnioski będą miały wypłacone 

dofinansowanie w 2021 roku. 

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, zgodnie  

z decyzją Wojewody Łódzkiego, zezwalającą na jego prowadzenie. 

Miesięczny koszt utrzymania jednej osoby w DPS w 2020 roku został ustalony na kwotę 

3.974,00 zł. Koszt ten został wyliczony w oparciu o bieżące wydatki poniesione w 2019 roku 
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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 

(poszczególne budynki mieszkalne są oznaczone literami) 

Określenie 

wskaźników: 

„B” 

(trzykondygnacyjny) 

„E” 

(dwukondygnacyjny) 

„F” 

(dwukondygnacyjny) 

 

Razem 

Ilość pokoi: 40 12 18 70 

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 

 

Realizacja budżetu za 2020 rok 

Plan wydatków DPS w 2020 r. został zawarty w kwocie 6 892 595,50 zł. Źródła 

finansowania zaplanowanych wydatków to: 

1) dotacja wojewódzka w wysokości 2 295 077,50 zł, dofinansowująca na początku roku  

46 mieszkańców, a na koniec roku 40 mieszkańców, umieszczonych w DPS na tzw. „starych 

zasadach”, którym decyzje kierujące do DPS wydano przed 1 stycznia 2004 r.; 

2) środki finansowe Powiatu Łowickiego w wysokości 4 597 518 zł. 

Plan dochodów DPS „Borówek” w 2020 r. został ustalony na kwotę 3 869 006 zł i został 

wykonany w wysokości 4 331 636,04 zł, co stanowi 112 % zaplanowanego wykonania. 

Głównym źródłem dochodu były opłaty za pobyt osób w placówce – 4 309 590,97 zł. W kwocie 

tej zostały uwzględnione zwroty pieniężne, przysługujące mieszkańcom za ich nieobecne dni 

w DPS – 13 733,62 zł. Ponadto na ogólną kwotę dochodu złożyła się między innymi opłata za 

dzierżawę gruntu rolnego – 6 006,00 zł, wynagrodzenie dla płatnika składek i podatku za 

terminowe odprowadzanie zaliczek -951,34 zł, zwroty zwrotów z lat ubiegłych – 15 087,73 zł. 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych 

       W dniu 05.08.2020 r. DPS „Borówek” złożył wniosek do Regionalnego Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi (RCPS) o uzyskanie grantu w ramach projektu „Łódzkie pomaga” – 

działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (POWR 2014 

– 2020).  

Celem projektu było łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej 

negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. 

W dniu 09.09.2020 r. Powiat Łowicki podpisał umowę z RCPS w Łodzi o udzielenie grantu 

na realizację wsparcia dla DPS w walce z epidemią COVID-19. Umowa obejmowała dwa 

obszary działań: 

1) dopłata do wynagrodzeń personelu DPS, pracującego bezpośrednio z pensjonariuszami  

(z wyłączeniem kadry medycznej) w okresie od 15 lipca 2020 r. do 14 października 2020 r. 

oraz od 15 października 2020 r. do 14 listopada 2020 r.; 

2) utworzenie miejsc kwarantanny dla pensjonariuszy DPS, osób nowo kierowanych do DPS, 

jak i osób pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami. 
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 Okres realizacji grantu zbiegł się z wystąpieniem zagrożenia. Od dnia 29.09.2020 r. Dom 

był objęty kwarantanną epidemiczną z  powodu zachorowań na COVID -19, co powodowało 

izolację mieszkańców, pracowników i ich rodzin. W opiekę nad pensjonariuszami 

zaangażowani byli wszyscy pracownicy Domu.  

Sprawozdanie końcowe z rozliczenia grantu zostało przyjęte i zaakceptowane. Ostateczne 

rozliczenie objęło kwotę 283 384,63 zł na działania z pkt.1 oraz kwota 70 728,65 zł na działania 

związane z utworzeniem miejsc kwarantanny. 

Działania związane z wystąpieniem epidemii SARS – CoV2 

 W związku z sytuacją epidemiczną wprowadzono zalecenia wynikające z rekomendacji 

Krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 10.04.2020 r. oraz zalecenia 

Wojewody Łódzkiego w zakresie funkcjonowania DPS – stan na 01.06.2020 r. w szczególności 

objęły one: 

a) zakaz odwiedzin przez członków rodzin mieszkańca oraz urlopowania mieszkańców w celu 

odwiedzania rodzin w miejscu ich zamieszkania; 

b) brak przyjęć nowych mieszkańców; 

c) wstęp na teren DPS ograniczony do niezbędnego minimum; 

d) przestrzeganie zasad higieny z wykorzystaniem środków dezynfekujących i ochrony 

osobistej; 

e) monitorowanie stanu zdrowia; 

f) pomiar temperatury u pracowników przed przystąpieniem do pracy; 

g) dwukrotny w ciągu doby pomiar temperatury u mieszkańców oraz liczenie oddechów u osób 

gorączkujących; 

h) obserwacja ogólnego stanu zdrowia i segregacja; 

i) ograniczenie aktywności mieszkańców poza terenem placówki (WTZ, ZAZ, zakupy, wizyty 

u lekarzy); 

j) izolacja osób powracających z leczenia szpitalnego; 

k) zakaz łączenia zatrudniania w innych zakładach pracy; 

l) wykonanie testów w kierunku COVID-19 dla personelu DPS, testy zostały przeprowadzone 

czterokrotnie: w kwietniu, czerwcu, sierpniu oraz w pierwszej połowie września dla wszystkich 

pracowników - wszystkie wyniki były ujemne; 

m) organizacja zajęć w pracowniach terapeutycznych z zastosowaniem dystansu społecznego  

i środków ochrony osobistej. 

 

Opis działań związanych z informacją o wystąpieniu dodatniego wyniku testu COVID-19  

u hospitalizowanej mieszkanki DPS ,,Borówek’’: 

1) w dniu 29.09.2020 r. DPS otrzymał zawiadomienie PSSE w Łowiczu o dodatnim wyniku 

mieszkanki DPS-u przewiezionej do szpitala w Kutnie w związku z wystąpieniem objawów 

zapalenia płuc;  

2) zostały podjęte działania w celu ustalenia listy pracowników i mieszkańców, którzy mieli 

bezpośredni kontakt z hospitalizowaną mieszkanką. Lista obejmująca 5 pracowników  

i 24 mieszkańców, została przekazana do PSSE w Łowiczu; 
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3) zostały podjęte działania w celu izolacji grupy mieszkańców – zamknięcie  piętra na którym 

przebywała hospitalizowana; 

4) zostały zaostrzone środki dystansu i izolacji mieszkańców, ograniczane do niezbędnego 

minimum przemieszczanie się personelu i mieszkańców;  

5) w dniu 01.10.2020 r. u żadnego z przebywających na terenie zakładu pracowników  

i mieszkańców (w tym u osoby wspólnie zamieszkującej) nie wystąpiły żadne objawy 

świadczące o zachorowaniu oraz, że Dom funkcjonuje w sposób zapewniający zaspokojenie 

potrzeb i bezpieczeństwa mieszkańców; 

6) w dniu 07.10.2020 r. otrzymano zawiadomienie PSSE w Łowiczu, że pobrane wymazy  

w kierunku COVID-19 dały wynik negatywny; 

7) w związku z wynikami badań kwarantanna mieszkańców i pracowników zakończyła się  

z dniem 08.10.2020 r.  

 

Szczytowe nasilenie problemów związane z wystąpieniem COVID-19 wystąpiło w okresie 

26.10.2020 r. do 05.11.2020 r. – pozytywne wyniki testów wystąpiły łącznie u 8 pracowników, 

3 mieszkańców DPS zostało hospitalizowanych. Zostały podjęte działania  

w celu wydzielenia pomieszczenia przeznaczonego dla osób z pozytywnym wynikiem, 

przygotowano rozwiązania zastępcze na wypadek zwiększonej nieobecności pracowników  

w pracy. Po 09.11.2020 r. nie wystąpiły nowe przypadki zakażenia.  

Działalność terapeutyczno-opiekuńcza 

W Domu Pomocy Społecznej” Borówek” im. Krystyny Bochenek na dzień  

31.12.2020 roku zakwaterowanych było 118 mieszkańców, u których zdiagnozowano: 

Rodzaj zaburzeń Liczba mieszkańców 

choroba psychiczna 80 

upośledzenie umysłowe 35 

zaburzenia emocjonalne 3 

 

Wykaz osób przebywających 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 36 

umiarkowany 48 

znaczny 31 

intensywny 3 
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Świadczeniem usług zajmowało się 52 pracowników działu Terapeutyczno-Opiekuńczego. 

W roku minionym pracownicy Działu uczestniczyli w następujących szkoleniach online, 

organizowanych przez podmioty zewnętrzne -1 osoba w szkoleniu pt. ,,Funkcjonowanie Domu 

Pomocy Społecznej w czasie epidemii”. 

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. 

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. W czasie odbywania kwarantanny poszczególne 

grupy mieszkańcy spożywały posiłki w miejscu swego zakwaterowania. 

Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne były dla mieszkańców przez 

całą dobę. Artykuły spożywcze stanowiące tzw. rezerwę całodobową pobrane były w roku 2020 

za łączną kwotę 1 497,44 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 dwóch mieszkańców 

zakupiona została odzież ze środków Domu za łączną kwotę 692,00 zł. 

W ramach poprawy warunków bytowych i warunków pracy w roku 2020: 

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. 

Praca socjalna 

Pracownicy socjalni – trzy osoby - swoimi codziennymi działaniami obejmowali 

Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami – 

poczynając od formalności 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 31.12.2020 r. w Domu Pomocy Społecznej „Borówek” przebywało  

118 Mieszkańców, 41 kobiet i 77 mężczyzn. W 2020 r. 9 osób zostało przyjętych do placówki  

z czego 8 osób na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego. 32 podopiecznych było 

całkowicie ubezwłasnowolnionych i miało ustanowionych przedstawicieli ustawowych, 5 osób 

było ubezwłasnowolnionych częściowo i miało ustanowionych kuratorów. Wobec  

17 Mieszkańców pracownicy Domu Pomocy Społecznej pełnili funkcję opiekunów prawnych, 
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nie otrzymując w zamian wynagrodzenia. Nowe regulacje prawne w zakresie RODO 

wymuszały obecność opiekuna prawnego w placówkach służby zdrowia w czasie pobytu 

podopiecznego. W placówce całodobowej opieki przebywało 39 osób, wobec których Sąd 

Rejonowy w Łowiczu (na wniosek DPS „Borówek” lub Mieszkańca) 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 pełnili pracownicy Działu 

Terapeutyczno-Opiekuńczego. Pobyt 40 osób współfinansowany był dotacją wojewódzką, zaś 

78 osób współfinansowany przez samorząd miasta lub gminy. Przez 12 miesięcy 2020 roku 

wykorzystanie miejsc zakwaterowania podopiecznych w DPS nastąpiło w 93,75%. 

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku:  

− 15 osób zmarło, w tym 4 osoby w karcie zgonu miały wpisany jako współwystępujący 

COVID – 19  (w 6 przebywających według tzw. Starych Zasad i 9  według tzw. Nowych Zasad); 

1 osoba została przeniesiona do innej placówki – internacja, 1 osoba  trafiła do Zakładu Karnego 

i 1 osoba wróciła do środowiska, 

− 9 osób zostało przyjętych do DPS-u; w okresie od marca do 15 sierpnia oraz od  

01 października do 30 listopada przyjęcia były wstrzymane,  

− dla 4 osób skompletowano dokumenty niezbędne do wydania Orzeczenia o Stopniu 

Niepełnosprawności i złożono je w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

w Łowiczu, 

− dla 1 osoby skompletowano dokumenty w celu ustalenia  prawa do renty rodzinnej, 

− dla 7 osób skompletowano i złożono dokumenty celem przedłużenia świadczenia 

uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w Zakładzie Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

− dla 7 osób wyrobiono dowody osobiste z powodu utraty terminu ważności, 

− 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, 

− trzykrotnie do Prokuratury Rejonowej złożono wniosek o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa przez Mieszkańca placówki, 

− na 65 posiedzeniach Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego ustalono  

lub zweryfikowano stopień samodzielności bądź opieki, cele wsparcia i sposoby  

ich realizacji dla 121 Mieszkańców. 

Pracownicy socjalni czynnie uczestniczyli w pracach Komisji Kasacyjnej, Komisji 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; byli przewodniczącymi w Zespołach 

spisowych podczas przeprowadzanej w 2020 roku inwentaryzacji składników majątku; 

przeprowadzali - na wniosek instytucji - aktualizację wywiadów środowiskowych (192) 

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”. 
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  Dokonano wypłaty depozytu pieniężnego pozostałego po śmierci 6 Mieszkańców na 

koncie depozytowym DPS „Borówek” na rzecz spadkobierców w tym jeden depozyt 

dokumentarny. Złożono 4 wnioski do Sądu Rejonowego w Łowiczu w celu  stwierdzenia 

likwidacji niepodjętych depozytów pieniężnych pozostających po śmierci Mieszkańców DPS 

„Borówek”  i 1 wniosek o przekazanie niepobranej kwoty do depozytu sądowego,1 depozyt 

przekazano na rzecz Skarbu Państwa. 

Terapia zajęciowa 

W ramach zajęć z zakresu Świetlicy i Terapii Zajęciowej Mieszkańcy mieli umożliwiony 

udział w różnych formach arteterapii, biblioterapii, muzykoterapii, zajęciach krawieckich, 

zajęciach kulturalno-oświatowych i edukacyjnych, spotkaniach integracyjnych, zajęciach 

sportowych i rekreacyjnych, udział w porządkowaniu parku i cmentarza. Mieli możliwość 

dokonywania samodzielnych zakupów w sklepiku. 

 W trakcie zajęć mieszkańcy rozwijali  swoje umiejętności, a także poznawali nowe 

czynności, które mogli rozwijać i ćwiczyć. Miały one na celu usprawnić manualnie, ćwiczyć 

koordynację  wzrokowo-ruchową, rozwijać wyobraźnie pobudzać wrażliwość i poczucie 

estetyki wykonania, naukę współpracy w grupie, ćwiczenia wytrwałości i cierpliwości, a także 

rozwijania sprawności intelektualnej. Natomiast zajęcia grupowe miały na celu integrację, 

nawiązanie poprawnych kontaktów międzyludzkich, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

niesienia pomocy innym oraz poprawy sprawności fizycznej. Zajęcia edukacyjne i kulturalne 

rozwijały umiejętności spostrzegania, myślenia, skupienia uwagi, poznawania i ćwiczenia 

pamięci. 

 Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z pandemią nie odbyły się żadne wycieczki 

poza teren Domu Pomocy Społecznej, a udział w niektórych konkursach był tylko poprzez 

dostęp online. 

1. Zajęcia plastyczne i rękodzielnicze:  

a) malarstwo  i rysunek – malowanie i rysowanie przy użyciu różnych technik i materiałów; 

b) wykonanie prac plastycznych i rękodzielniczych przy wykorzystaniu materiałów 

plastycznych i z recyklingu; 

c) przygotowanie dekoracji okolicznościowych przy użyciu różnych materiałów plastycznych, 

darów natury i przedmiotów z recyklingu; 

d) odnawianie starych szuflad; 

e) oprawianie obrazów; 

f) poznanie i nauka nowych technik plastycznych; 

g) przygotowanie prac konkursowych. 

2. Zajęcia krawieckie:  

a) szydełkowanie i dziewiarstwo – nauka splotów i wykonanie prac; 

b) szycie ręcznie i na maszynie do szycia różnych maskotek, toreb, pledów itp. 

3. Zajęcia kulturalno – edukacyjne:  

a) przeglądanie i czytanie czasopism, albumów i książek; 

b) nauka korzystania z komputera i internetu;  

c) układanie puzzli i układanek;  
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d) rozwiązywanie krzyżówek i zagadek; 

e) przygotowanie przedstawienia; 

f) oglądanie programów i filmów. 

4. Muzykoterapia:  

a) słuchanie muzyki;  

b) śpiewanie piosenek i nauka nowych tekstów;  

c) nauka tańca i prostych układów tanecznych;  

d) zajęcia uspakajające i wyciszające – słuchanie muzyki relaksacyjnej. 

5. Zajęcia rekreacyjne i sportowe:  

a) spacery wokół terenu DPS-u;  

b) gry na świeżym powietrzu;  

c) ogniska;  

d) zabawy taneczne. 

6. Działalność biblioteki:  

a) wypożyczanie książek;  

b) przeglądanie prasy codziennej; 

c) wyjazdy po książki do Gminnej Biblioteki w Bielawach. 

7. Indywidualna praca terapeutyczna:  

a) nauka pisania;  

b) ćwiczenia matematyczne;  

c) pomoc w korespondencji;  

d) rozmowy;  

e) dostarczanie prasy do pokojów;  

f) pomoc w codziennych czynnościach. 

8. Działalność sklepiku: 

a) zaopatrzenie w artykuły według potrzeb mieszkańców; 

b) umożliwieni dokonywania samodzielnych zakupów; 

c) rozwijanie umiejętności samodzielnego gospodarowania środkami finansowymi. 

9. Spotkania okolicznościowe: 

a) obchody różnych dni jak Walentynki, Ostatki, Tłusty Czwartek, Dzień Kobiet, Dzień Matki, 

Andrzejki, Wszystkich Świętych oraz świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. 

10. Konkursy: 

a) udział w konkursie na najładniejszą szopkę Bożonarodzeniową zorganizowaną przez DPS 

w Dąbrowie; 

b) udział w realizacji projektu MKiWN pt.” Wycinanka Łowicka - animacja, integracja, 

kreacja” zorganizowanego przez Muzeum w Łowiczu. 

4. Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

Informacja z działalności ZOZ w Łowiczu 

1. ZOZ w Łowiczu w 2020 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 
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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. Pozytywnie rozpatrzony został wniosek unijny o dofinansowanie działań w zakresie 

wdrożenia informatyzacji – „Informatyka w medycynie i zarządzaniu w ZOZ w Łowiczu”, 

którego celem głównym jest rozwój usług elektronicznych w obszarze e-zdrowia w ZOZ  

w Łowiczu. W dniu 27 lutego 2020 r. podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Łódzkiego. Wartość przedsięwzięcia to kwota 3 339 801,66 zł, a kwota 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 2 242 962,71 zł. Okres realizacji umowy 

przewidziany jest do 30 czerwca 2022 r. W drodze zapytania ofertowego, ZOZ w Łowiczu 

wyłonił koordynatora i menadżera projektu.  

7. Z dniem 1 kwietnia 2020 r. w ZOZ w Łowiczu, w wyniku połączenia oddziału położniczo-

ginekologicznego i oddziału neonatologicznego powstał jeden oddział ginekologiczno – 

położniczo -neonatologiczny. 

8. W ZOZ w Łowiczu od września 2020 r. została pilotażowo uruchomiona Poradnia 

diabetologiczna, realizująca świadczenia medyczne w formie komercyjnej. Jeśli po okresie 

pilotażowym, który określono na kilka miesięcy, pacjenci będą zainteresowani poradami 

diabetologa, dyrekcja ZOZ w Łowiczu rozważy możliwość skutecznego ubiegania się  

o kontrakt z NFZ na świadczenie tych usług medycznych. 

9. ZOZ w Łowiczu od 1 października 2020 r.  rozszerzył ofertę diagnostyczną – w Pracowni 

Ultrasonografii wykonywane są badania USG piersi, stawu biodrowego u dzieci oraz tarczycy. 

10. ZOZ w Łowiczu od 1 listopada 2020 r.  rozszerzył ofertę diagnostyczną – w Pracowni 

Ultrasonografii wykonywane są badania USG serca. 

11. Od 1 listopada 2020 r. w ZOZ w Łowiczu nie realizuje się świadczeń z  zakresu ratownictwa 

medycznego, które w ramach porozumienia przejęła WSRM w Łodzi. 

12. Od 30 października 2020 r. w oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem 

kardiologicznym utworzony był odcinek COVID. Od 10 listopada 2020 r. decyzją Wojewody 

Łódzkiego ZOZ w Łowiczu zapewniał 31 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem 

SARS-CoV-2, w tym 2 łóżka intensywnej terapii -  z respiratorem oraz 4 łóżka izolacyjne dla 

pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2. Decyzją Wojewody Łódzkiego odcinek 

COVID funkcjonował do 19 grudnia 2020 r. Od 20 grudnia 2020 r. działania ZOZ w Łowiczu 

wróciły do stanu sprzed epidemii.  Od 19 grudnia 2020 r. ZOZ w Łowiczu zapewnia 17 łóżek 

izolacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2. 

13. Od 10 listopada 2020 r. uruchomiono w ZOZ w Łowiczu mobilny zespół wymazowy. 

14. Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu znajdował się na liście tzw. szpitali węzłowych 

wyznaczonych do realizacji szczepień przeciw COVID-19 i od 27 grudnia 2020 r. rozpoczęto 

realizację planu szczepień. W grudniu wykonano 224 szczepienia. 
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15. ZOZ w Łowiczu prowadził działania w celu uruchomienia Przychodni Zdrowia w Sobocie. 

Wykonany został remont części ośrodka przez Starostwo Powiatowe, zakupiono niezbędne 

wyposażenie i sprzęt ze środków ZOZ. Prowadzona była rekrutacja personelu do pracy  

w ośrodku. Z dniem 1 listopada 2020 r. Przychodnia została zarejestrowana w Rejestrze 

Wojewody. 

16. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.10.2020 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  

w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 30 października do 27 grudnia 2020 r.  

wstrzymane były przyjęcia na Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji. Od 28 grudnia 2020 r. 

Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji wznowił pracę po przerwie trwającej od 30 października 

2020 r. 

17. ZOZ w Łowiczu uczestniczył w pracach Zrzeszenia Szpitali Miejskich i Powiatowych 

Województwa Łódzkiego. 

18. ZOZ w Łowiczu zrealizował umowę zawartą w dniu 16.04.2020 r. z Województwem 

Łódzkim w sprawie wykonywania świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy – 

wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na 

kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, doktorantów oraz 

słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu Województwa Łódzkiego, którzy  

w trakcie praktycznej nauki zawodu, stażu uczniowskiego lub kształcenia są narażeni na 

działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. 

 

Szczegółowa informacja finansowa i na temat funkcjonowania Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu w 2020 roku 

 Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych z NFZ i WSRM na 

2020 r. wykonano w 103,97% w stosunku do planu na 2020 r. Ogółem zaplanowano  

37 340 000,00 zł przychodów. Wyfakturowano łącznie przychodów na kwotę 38 823 850,13 zł. 

 Inne przychody medyczne, jak diagnostyka laboratoryjna, obrazowa oraz leczenie 

ambulatoryjne, specjalistyczne i badanie uczniów wykonano w wysokości 1 179 124,31 zł,  

co stanowi 56,69% planu w wysokości 2 080 000,00 zł. 

Inne przychody niemedyczne stanowiły kwotę 211 463,34 zł i były niższe od zaplanowanych 

o kwotę 38 536,66 zł, co stanowi 84,59% planu. 

Pozostałe przychody operacyjne wynosiły 645 878,62 zł. 

Pozostałe przychody finansowe wyniosły 24 068,71 zł i były wyższe od zaplanowanych  

o kwotę 18 068,71 zł. 

Plan kosztów działalności operacyjnej w wysokości 44 548 000,00 zł został wykonany  

w kwocie 41 929 100,71 zł, co stanowi 94,12% planu. 

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 76 282,05 zł i stanowiły 127,14% kosztów ujętych  

w planie na 2020 r., natomiast koszty finansowe wyniosły 18 622,28 zł. 

W wyniku realizacji działalności, na podstawie Planu na 2020 rok, osiągnięto ujemny wynik 

finansowy w wysokości - 1 143 225,93 zł. Wysokość straty netto przekraczała koszty 

amortyzacji o kwotę 30 432,80 zł. Amortyzacja wyniosła 1 112 793,13 zł. 
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W 2020 r.  w ZOZ w Łowiczu przeprowadzono 4 kontrole zewnętrzne, w tym: 

1. przez Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, kontrola przeprowadzona  

w dniu 17.02.2020 r.  w zakresie zabezpieczenia przeciw epidemicznego, czystości bieżącej, 

stanu sanitarno -technicznego pomieszczeń, higieny komunalnej – postępowanie z odpadami, 

postępowanie z bielizną oraz przestrzeganie zakazu palenia tytoniu – nie stwierdzono 

nieprawidłowości; 

2. przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu, kontrola przeprowadzona w dniu 30 lipca 2020 r.  

w zakresie zgodności działań podmiotu leczniczego tj. poradni położniczo – ginekologicznej  

z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym w okresie od 1.01.2018 r. do 

31.12.2019 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień; 

3. przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, kontrola przeprowadzona w okresie 

od 4 do 12 sierpnia 2020 r. w przedmiocie realizacji umowy nr 131/Z/U/2019 z 14.07.2019 r.   

i nr 178/Z/U/2019 z 13.08.2019 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim, a ZOZ  

w Łowiczu w zakresie wykonywania badań lekarskich kandydatów do szkół 

ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, 

studentów i doktorantów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu 

Województwa Łódzkiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub kształcenia są 

narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. 

W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia; 

4. 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: 

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 2020 r. przeprowadzono również następujące kontrole wewnętrzne, 

zgodnie z Planem kontroli wewnętrznej na 2020 r. w zakresie: 

1. poprawności rejestrowania przychodów i rozliczania gotówki - kontrola kas fiskalnych  

w zakresie rejestrowania przychodów w kasie fiskalnej, gotówki znajdującej się w kasetce oraz 

terminowości wpłat do kasy głównej ZOZ w okresie jednego dnia (dnia kontroli). Kontrole 

przeprowadzono w dniu 11 września 2020 r. w Laboratorium Centralnym, Pracowni rtg i NPL 

– nie stwierdzono nieprawidłowości; 

2. realizacji umów darowizny z okresu I-VIII 2020 r. Kontrolę przeprowadzono w okresie od  

1 do 30 września 2020 r. – nie stwierdzono nieprawidłowości; 

3. przestrzegania praw pacjenta w zakresie przechowywania rzeczy wartościowych  

w depozycie. Kontrolę przeprowadzono w dniu 15 września 2020 r. –  wydano zalecenie  

w sprawie podjęcia działań w celu ustalenia spadkobierców zmarłych pacjentów i wydania 

depozytu spadkobiercom lub w przypadku braku spadkobierców przekazanie depozytu na rzecz 

Skarbu Państwa. 



98 

 

 

 

 

Darowizny, dotacje, dofinansowania dla ZOZ w Łowiczu w 2020 roku 

Wykaz sprzętu medycznego i wyposażenia zakupionego przez jednostki zewnętrzne  

w 2020 r. dla ZOZ w Łowiczu: 

L.P.  Nazwa sprzętu lub aparatury 

medycznej 
Ilość Przeznaczenie Wartość w 

złotych 
Podmiot  

przekazujący 
 

1 Pompa infuzyjna strzykawkowa 

 

 

1 Oddział chirurgiczny 4 536,00 Darowizna OIL 

w Łodzi 
 

2 Kardiomonitor M 7 

 

1 Izba przyjęć 2 484,00 Darowizna OIL 

w Łodzi 
 

3 Łóżko elektryczne Elganza 1 
  

 

5 Oddział chirurgiczny 37 326,00 Darowizna 

(Fundacja 

Jesteśmy 

razem) 

 

4 Łóżko elektryczne E 2 
 

5 oddział anestezjologii 

i intensywnej terapii 
68 574,60 Darowizna 

(Fundacja 

Jesteśmy 

razem) 

 

5 Łóżko elektryczne NEXO 
 

10 Oddział wewnętrzny 100 926,00 Darowizna 

(WOŚP) 
 

6 Respirator Astral 1 oddział anestezjologii 

i intensywnej terapii 
27 000,00 Darowizna 

(OIL w Łodzi) 
 

7 Respirator Hamilton 1 oddział anestezjologii 

i intensywnej terapii 
78 000,00 Darowizna 

(Fundacja 

Jesteśmy 

razem) 

 

8 Kardiomonitor Biolight 1 Izba przyjęć 21 728,15 Darowizna 

(Ministerstwo 

Zdrowia) 

 

9 Aparat USG 1 Oddział wewnętrzny 167 400,00 Darowizna 

(Gmina 

Łowicz) 

 

10 Analizator parametrów krytycznych 1 Izba przyjęć 49 993,20 Darowizna 

(Gmina 

Łowicz) 

 

11 Szafka przyłóżkowa 10 Oddział chirurgiczny 19 900,00 Darowizna 

(Fundacja 

Jesteśmy 

razem) 

 

12  

Kardiomonitory modułowe 

2 Oddział wewnętrzny 38 398,00 dotacja PZU  
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13 Miernik żółtaczki noworodkowy 1 oddział 

neonatologiczny 

21 060,00 dofinansowanie 

z Rejonowego 

Związku 

Rolników ... 

(opis w pkt 1 

poniżej) 

 

 

Łączna wartość aparatury i sprzętu medycznego  637325,95  

ZOZ w Łowiczu pozyskał w 2020 r. darowizny produktów leczniczych od producentów leków 

na kwotę 38 353,06 zł. 

  W związku z epidemią COVID-19, ZOZ w Łowiczu otrzymał w 2020 r. darowizny 

pieniężne   i darowizny środków ochrony indywidualnej, a także dofinansowanie do zakupu 

aparatury i sprzętu medycznego: od Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji 

Rolniczych w Łowiczu- Rada Rejonowa Kół Gospodyń Wiejskich środki pieniężne w kwocie 

21 060,00 zł, które przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu nieinwazyjnego miernika 

żółtaczki noworodkowej dla noworodków i wcześniaków, którego koszt wyniósł 22 572,00 zł 

(poz. 13 powyższej tabeli i poz. 15 poniższej tabeli). ZOZ w Łowiczu został doposażony  

w nowoczesny videogastroskop, którego koszt zakupu wyniósł ponad 47 000,00 zł. Środki na 

jego zakup pochodziły z budżetu Powiatu Łowickiego i Gminy Nieborów. Gmina Nieborów 

przekazała na jego zakup 24 000,00 zł. Wśród sprzętu, którego zakup był sfinansowany  

z budżetu Powiatu Łowickiego  był także laryngoskop światłowodowy do trudnej intubacji  

z 4 końcówkami, pulsoksymetry, zestawy ambu i wózki inwalidzkie. ZOZ otrzymał również 

Holtery EKG oraz Holter ciśnienia krwi ABPM wraz z oprogramowaniem dający możliwość 

długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi. Oddział wewnętrzny ZOZ w Łowiczu 

został doposażony w aparat Holtera, który został zakupiony ze środków Ministerstwa 

Sprawiedliwości przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu, koszt zakupu 41 040,00 zł. 

Ubezpieczyciel PZU S. A. nieodpłatnie użyczył do korzystania przez ZOZ w Łowiczu na czas 

trwania epidemii samochód osobowy. W ramach umowy prewencyjnej ubezpieczyciel 

przekazał ZOZ w Łowiczu kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na środki ochrony osobistej. 

ZOZ w Łowiczu został doposażony w respirator Savina 300 Select od firmy Draeger. 

Urządzenie zostało zakupione z budżetu Starostwa Powiatowego w Łowiczu, koszt zakupu 

64 800,00 zł. ZOZ w Łowiczu otrzymał nowe prześcieradła, poszwy, poszewki, ręczniki  

i poduszki o wartości około 10 000,00 zł. Materiały zostały zakupione przez Starostwo 

Powiatowe w Łowiczu. ZOZ został doposażony w dwa zestawy optyki do laparoskopu oraz 

system Holtera. Urządzenia zostały zakupione ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej  - Fundusz Sprawiedliwości z zakresu 

wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym 

przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań 

ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem   

i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Wartość aparatury 

medycznej to 52 815,24 zł, z czego dofinansowanie z  Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjalnej wyniosło 50 000,00 zł. Ceramika Paradyż Sp. z o.o. z Opoczna 
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przekazała  ZOZ w Łowiczu cztery palety płytek ceramicznych. 

  ZOZ w Łowiczu otrzymał pomoc w zakresie środków ochrony indywidualnej: fartuchy 

ochronne zakupione ze środków przekazanych przez kibiców łódzkiego Widzewa zrzeszonych 

w łowickim fanklubie, 61 000 sztuk rękawiczek nitrylowych przekazanych przez Gminę 

Kocierzew Południowy i Gminę Łowicz, od Firmy Handlowej Stanisław Pawlina Akcesoria 

odzieżowe, ul. Bolimowska 14/18B lok. 50, 99-400 Łowicz, 1000 sztuk półmasek ochronnych 

o wartości 4 500,00 zł, od Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ul. Emilii Plater, 

91-762 Łódź środki dezynfekcji i środki ochrony osobistej o wartości 7 247,31 zł, od Zakładu 

Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o. o. 99-400 Łowicz, ul. Kaliska 11 maski ochronne  

800 sztuk o wartości 5 904,00 zł, od firmy Grupa Maspex Sp. z o. o. artykuły spożywcze  

o wartości 7 669,31 zł, od Gminy Kiernozia poduszki silikonowe 15 sztuk i koce 28 sztuk,  

o wartości 1 849,92 zł, od firmy Server Polska Sp. z o. o.  Warszawa ul. Jana Kazimierza  

10 maski chirurgiczne trójwarstwowe typu II 800 sztuk o wartości 3 080,00 zł, od Koła 

Łowieckiego Warszawa „Myśliwiec” Koło Łowieckie Nr 4 „Księżak”  1760 sztuk masek 

medycznych, od Fundacji WOŚP maski chirurgiczne 2000 sztuk o wartości 6 480,00 zł  

i przyłbice 25 sztuk o wartości 125,00 zł, płyn do dezynfekcji 5 litrów - 4 sztuki o wartości 

380,16 zł oraz przyłbice  50 sztuk o wartości 246,00 zł , od firmy Egis Polska Sp. z o. o.  

w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 D płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 

5l o wartości 475,00 zł, od LPP SA w Gdańsku maseczki ochronne 4000 sztuk o wartości   

19 360,00 zł, od Gminy Nieborów  fartuchy 330 sztuk o wartości 4 918,32 zł, fartuchy  

300 sztuk o wartości 4 471,20 zł i maski z jonami srebra 400 sztuk o wartości 527,04 zł , od  

firmy PPH BRATEX Popów 158 99-400 Łowicz fartuchy jednorazowe 100 sztuk o wartości  

1 200,00 zł, od fundacji „NEUCA dla Zdrowia” z siedzibą w Toruniu przy ul. Forteczna 35-37 

płyn do dezynfekcji 5 l Trisept Mix – Polfa Tarchomin – 5 sztuk o wartości 712,10 zł,  od Koła 

Łowieckiego  nr 8 „Szarak”  i Koła Łowieckiego nr 12 „Dzik” 1470 sztuk maseczek  

i 150 przyłbic, od Przedsiębiorstwa Sox Marcin Gawroński Jamno 73 B maseczki – 2000 sztuk 

o wartości 5 000,00 zł i przyłbice ochronne 500 sztuk o wartości 2 500,00 zł. 

  ZOZ w Łowiczu został doposażony w 10 łóżek wraz z szafkami oraz respirator kliniczno-

transportowy (poz. 3, 4, 7, 11 powyższej tabeli). Otrzymano również 2000 maseczek 

chirurgicznych, 500 masek ochronnych KN95, 2400 osłon twarzy (tzw. przyłbic),  

300 fartuchów ochronnych. Środki te otrzymano dzięki staraniom władz Powiatu Łowickiego, 

za pośrednictwem „Fundacji Jesteśmy Razem. Pomagamy!”, która skupia największe polskie 

firmy pomagające w czasie pandemii placówkom medycznym. Wsparcie przekazane dla ZOZ 

w Łowiczu opiewa na kwotę 230 000,00 zł.      

Wykaz nowej aparatury i sprzętu medycznego zakupionego przez Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu: 
L.P.  Nazwa sprzętu lub aparatury 

medycznej 
Ilość Przeznaczenie Wartość w 

złotych 
Forma nabycia 

1 Aparat ekg 1 Oddział wewnętrzny 5 229,52 zakup ze środków 

własnych 
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2 Stolik do pielęgnacji niemowląt 1 Oddział pediatryczny 1 290,60 zakup ze środków 

własnych 

3 Wózek do transportu chorych w pozycji 

leżącej 
1 Oddział pediatryczny 4 134,24 zakup ze środków 

własnych 

4 Stojak do kroplówek 5 Oddział chirurgiczny 542,99 zakup ze środków 

własnych 

5 łóżko elektryczne 1 Oddział pediatryczny 5 324,40 zł zakup ze środków 

własnych 

6  Urządzenie do pomiaru temperatury 

 

1 Izba przyjęć 7 335,72 zł zakup ze środków 

własnych 

7  Elektrokardiograf 1 Izba przyjęć 4 895,72 zł zakup ze środków 

własnych 

8  Stół transportowy hydrauliczny 

 

1 Oddział wewnętrzny 5 051,70 zł zakup ze środków 

własnych 

9 Wózek do przewozu chorych leżących 

 

1 Izba przyjęć 4 850,00 zł zakup ze środków 

własnych 

10 myjnia 

 

1 Blok operacyjny 43 740,00 zł zakup ze środków 

własnych 

11 Detektor tętna płodu 

 

1 Przychodnia Zdrowia 

w Sobocie 

315,00 zł zakup ze środków 

własnych 

12 Lampa bakteriobójcza UVC 1 Izba przyjęć 2 706,00 zł zakup ze środków 

własnych 

13 Kardiomonitory modułowe 2 Oddział wewnętrzny 1 562,00 zakup ze środków 

własnych 

14 Laryngoskop światłowodowy AUG 2 Oddział wewnętrzny, 

oddział anestezjologii 

i intensywnej terapii 

2 180,00 zł zakup ze środków 

własnych 

15 miernik żółtaczki noworodkowy 1 oddział 

neonatologiczny 

1 512,00 zł część zakupu ze 

środków własnych 

(opis w pkt 1 

powyżej) 

16  Wózek na leki 

 

1 Oddział wewnętrzny 1 045,50 zł zakup ze środków 

własnych 
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17 Wózek inwalidzki 2 Przychodnia Zdrowia 

w Sobocie, NPL 

1 200,00 zł zakup ze środków 

własnych 

18 Stół rehabilitacyjny 3 Przychodnia Zdrowia 

w Sobocie 

1 236,84 zł zakup ze środków 

własnych 

19 Waga niemowlęca 1 Przychodnia Zdrowia 

w Sobocie 

174,55 zł zakup ze środków 

własnych 

20 Waga kolumnowa ze wzrostem 1 Przychodnia Zdrowia 

w Sobocie 

705,00 zł zakup ze środków 

własnych 

 

 Łączna wartość aparatury i sprzętu medycznego 
95 031,78 

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.. 71 739,19 

2. Informatyczne 
Serwery, drukarki, monitory, komputery, niszczarki, UPS-y, kalkulatory, 

urządzenia wielofunkcyjne itp.. 
38 640,31 

3. Gospodarczo-

techniczne 

Aparaty telefoniczne, telefony komórkowe, sprzęt AGD 5 938,00 

Łączna wartość 116 317,50 zł 

Wykonane prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii: 

a) usunięcie awarii zimnej wody – wymiana rury w pomieszczeniach piwnicznych; 

b) naprawa podłogi na Bloku Operacyjnym- wyrównanie wgnieceń posadzki oraz założenie 

nowej wykładziny; 

c) naprawa drzwi głównych wejściowych do szpitala – wymiana mechanizmu i układu 

sterowania;  

d) naprawa drzwi wejściowych do sali operacyjnej B – wymiana sterownika; 

e) prace remontowo-adaptacyjne w szatni szpitala – wydzielenie punktu szczepień poprzez 

postawienie ścianek z płyt GK, montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych wraz  

z wykonaniem podjazdu i jego zadaszenia; 

f) naprawa dachu nad szatnią  –  położenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej; 

g) prace adaptacyjne pod uruchomienie Odcinka Covidowego na parterze szpitala (na Oddziale 

Chirurgii); 

h) naprawa i konserwacja posadzki lastricowej w OZ w Sobocie; 
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i) prace adaptacyjne III piętra pod oddział chirurgii; 

j) adaptacja pomieszczeń budynku byłej portierni w Oddziale Fizjoterapii i Rehabilitacji  na 

pomieszczenia do pobierania testów na obecność Covid-19 – wylewka posadzki, położenie 

wykładziny, malowanie ścian; 

k) wymiana uszkodzonych płytek glazury i terakoty w sali chorych O/Wewnętrznego i Izby 

Przyjęć; 

l) w kotłowni Szpitala ZOZ w Łowiczu przeprowadzany został audyt energetyczny. Celem 

audytu było określenie mocy niezbędnej do zasilania co, cw, klimatyzacji kuchni w celu 

właściwego ich funkcjonowania oraz znalezienia alternatywnych rozwiązań, które pozwoliłyby 

na likwidacje pieców parowych. Ponadto celem operatu była modernizacja istniejącej kotłowni 

z uwagi na bardzo zły stan techniczny instalacji i pieców; 

m) zostały podjęte działania w sprawie wydzielenia klatki schodowej ze względów p.poż.  

w oddziale fizjoterapii i rehabilitacji w Stanisławowie. W celu realizacji przedsięwzięcia 

złożone zostało pismo w Starostwie Powiatowym w Łowiczu o uzyskanie pozwolenia na 

wydzielenie klatki schodowej p.poż. oraz uzyskanie zgody konserwatora zabytków na 

przeprowadzenie prac.  

Rada Społeczna ZOZ w Łowiczu 

 Rada Społeczna ZOZ w Łowiczu 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 2020 roku podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwałę Nr I/1/2020 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie 

rozszerzenia działalności ZOZ w Łowiczu; 

2. Uchwałę Nr I/2/2020 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie 

zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym ZOZ w Łowiczu; 

3.Uchwałę Nr I/3/2020 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie 

opinii dotyczącej zakupu i przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez 

ZOZ w Łowiczu; 

4. Uchwałę Nr II/4/2020 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie 

rozszerzenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu; 

5. Uchwałę Nr II/5/2020 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie 

zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym ZOZ w Łowiczu; 

6. Uchwałę Nr II/6/2020 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 25 czerwca 2020 r.  w sprawie 

zaopiniowania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok; 

7. Uchwałę Nr II/7/2020 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 25 czerwca 2020 r.  w sprawie 

zaopiniowania rocznego sprawozdania z Planu finansowego, w tym Planu inwestycyjnego ZOZ 

w Łowiczu na 2019 rok; 

8. Uchwałę Nr II/8/2020 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 25 czerwca 2020 r.  w sprawie 

zaopiniowania Planu finansowego, w tym Planu inwestycyjnego ZOZ w Łowiczu na 2020 rok; 
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9. Uchwałę Nr II/9/2020 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 25 czerwca 2020 r.  w sprawie 

opinii dotyczącej zakupu i przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez 

ZOZ w Łowiczu; 

10. Uchwałę Nr III/10/2020 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 28 września 2020 r.   

w sprawie zaopiniowania ograniczenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej 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, MRPiT, 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 2020 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Łowiczu wynosiła 1815 osób. W porównaniu do końca roku 2019 nastąpił wzrost  

o 281 osób.  

 Stopa bezrobocia w Powiecie Łowickim na koniec 2020 r. wynosiła 5,5% (przy 6,2%                

w województwie łódzkim oraz 6,2% w kraju). 

 Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Urzędzie zarejestrowane były 272 osoby bezrobotne              

z prawem do zasiłku. W porównaniu do 31 grudnia 2019 r. nastąpił wzrost o 68 osób 

 w grupie pobierających zasiłek. Udział osób bezrobotnych z prawem do zasiłku stanowił 

14,99%  w ogólnej liczbie bezrobotnych. 

 Na koniec 2020 roku w PUP w Łowiczu zarejestrowanych było 861 kobiet. Liczba 

ta w stosunku do 2019 roku zwiększyła się o 125 osób. Tylko 164 kobiety  posiadały prawo do 

zasiłku. Udział bezrobotnych kobiet z prawem do zasiłku wynosił 19,05% w ogólnej liczbie 

bezrobotnych kobiet. Na koniec 2020 r. w urzędzie zarejestrowane były 102 osoby  

niepełnosprawne, w tym 41 kobiet. 

     Na wsi mieszka ok. 40% ludności Polski, natomiast wśród bezrobotnych mieszkańcy wsi 

stanowią ok. 45%. W Powiecie Łowickim mieszkańcy wsi stanowią ok. 60% ludności, a wśród 

bezrobotnych na koniec 2020 r. stanowili 54,05%. W porównaniu do końca 2019 roku udział 

osób zamieszkujących tereny wiejskie wśród osób bezrobotnych zmniejszył się o 1,1%. 

      Bezrobocie w Powiecie Łowickim na koniec roku 2020 wzrosło  o 281 osób  w stosunku     

do grudnia 2019 r. Zwiększyła się też stopa bezrobocia: na poziomie powiatu o 0,9%,  

w województwie o 0,8 %, natomiast  w kraju o 1,0%. 

      Największy napływ osób bezrobotnych w 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy               

w Łowiczu odnotowano w miesiącach: styczeń, grudzień, kwiecień i październik. Najwyższy 

odpływ osób bezrobotnych  odnotowano w miesiącach: lipiec, czerwiec i marzec. 

  Rozpatrując bezrobotnych według kryterium wieku zauważono, że największą grupę 

stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (23,5% wszystkich bezrobotnych) oraz  w wieku 35-44 
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lata (21,7% ogółu bezrobotnych). Wśród bezrobotnych  osoby młode w wieku od 18 lat do  

34 roku życia stanowiły 37,8% ogółu bezrobotnych.  

     Analiza struktury osób bezrobotnych według wieku w porównaniu do 2019 roku wskazała, 

że największy procentowy wzrost w strukturze bezrobotnych nastąpił w grupie wiekowej  

18-24 lata – wzrost  o 2,4%. Natomiast zmniejszył się udział osób bezrobotnych w grupie 

wiekowej 25-34 lata – spadek  o 1,5%.  

      W Powiecie Łowickim w strukturze bezrobotnych dominowały osoby z wykształceniem  

zasadniczym zawodowym i stanowiły 28,4% ogółu zarejestrowanych. Osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym i poniżej stanowiły 24,2% wszystkich osób w ewidencji. Bezrobotni   

z wykształceniem zasadniczym zawodowym i niższym to 954 osoby, co stanowiło 52,6% 

wszystkich zarejestrowanych. W 2020 r. odnotowano w porównaniu do 2019 r. procentowy 

wzrost udziału bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym  (o 0,7%), 

średnim ogólnokształcącym (o 0,3%)  oraz wyższym (o 0,2%). Zmniejszył się procentowy 

udział osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej oraz zasadniczym 

zawodowym  ( po 0,7%). 

  Dominującą kategorią osób bezrobotnych według stażu pracy w Powiecie Łowickim na 

koniec 2020 r. były osoby ze stażem pracy od 1 do 5  lat oraz osoby ze stażem do 1 roku. Osoby 

bezrobotne bez stażu pracy oraz ze stażem do 5 lat stanowiły ponad połowę wszystkich 

bezrobotnych ( 1016 osób) – 55,98%. Na koniec grudnia 2020 roku odnotowano największy 

procentowy wzrost w porównaniu do 2019 roku  w grupie bezrobotnych ze stażem pracy od  

1 do 5 lat - o 1,5%, a największy spadek w grupie od 10 do 20 lat stażu pracy – o 1,7%. 

 Analizując okres pozostawania bez pracy osób bezrobotnych zauważono, że najwięcej 

spośród nich – 26,1% pozostawało w ewidencji powyżej 24 miesięcy. Druga najliczniejsza 

grupa to pozostający bez pracy od 6 do 12 miesięcy – 18,8%, a pozostający bez pracy od 1 do 

3 miesięcy to 17,1% ogółu zarejestrowanych. Powyżej czterdziestu procent osób bezrobotnych 

(42,8%) pozostawało bez pracy powyżej 12 miesięcy. Na koniec grudnia 2020 r. w porównaniu  

do grudnia  2019 r. nastąpił procentowy wzrost udziału osób bezrobotnych pozostających bez 

zatrudnienia od 6 do 12 miesięcy – o 2,5% oraz  wzrost o 1,1% w grupie osób pozostających 

bez pracy od 3 do 6 miesięcy. W 2020 r. o 3,1%  spadł udział osób bezrobotnych pozostających 

bez pracy do 1 miesiąca oraz  o 1,5% osób bez pracy powyżej 24 miesięcy w porównaniu do 

2019 roku.  

 W porównaniu do końca 2019 r. na dzień 31 grudnia 2020 r. nastąpił spadek procentowy  

o 1,2% osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi, a także spadek o 0,6% kobiet wśród 

bezrobotnych. Ponadto odnotowano mniejszy udział procentowy w porównaniu do 2019 roku 

w strukturze zarejestrowanych:  

- osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia – o 0,4%,  

- osób bez wykształcenia średniego –  o 1,2%,  

- osób długotrwale bezrobotnych – o 2,0%,  

- bezrobotnych osób niepełnosprawnych – o 1,1%, 

- bezrobotnych kobiet, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia - o 2,3%.  
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W pozostałych kategoriach osób zanotowano wzrosty procentowe w porównaniu do końca 

2019 roku. Największy wzrost - o 2,4% nastąpił wśród osób bezrobotnych do 25 roku życia – 

o 2,4%  oraz  wśród  osób bez doświadczenia  zawodowego - o 1,5% . 

       Osoby bezrobotne bez wykształcenia średniego stanowiły ponad połowę – 52,6% 

wszystkich zarejestrowanych, a osoby nie posiadające żadnych kwalifikacji zawodowych,  

to ponad jedna trzecia osób bezrobotnych – 35,3%.  Ponadto długotrwale bezrobotni stanowili 

51,6% ogółu zarejestrowanych, a mieszkańcy wsi 54,0%. W strukturze osób bezrobotnych 

prawie co trzecia osoba była w wieku powyżej 50 roku życia - 31,5% zarejestrowanych. 

        Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu w 2020 r. dysponował 1403 ofertami pracy (w tym: 

350 to subsydiowane oferty pracy, a 1053 to oferty pracy niesubsydiowanej). Pośrednicy pracy 

w ramach realizacji ofert pracy, w szczególności w zakresie doboru odpowiednich kandydatów 

wydali 402 skierowania do pracy, w tym 58   na oferty pracy niesubsydiowanej, a 344 na oferty 

pracy subsydiowanej. Ponadto w zakresie nawiązywania i utrzymywania współpracy  

z pracodawcami zrealizowano 4 giełdy pracy. Poprzez organizację giełd pracy dla 

zainteresowanych pracodawców realizowano też aktywizację osób długotrwale bezrobotnych. 

Na giełdy wezwano ogółem  220 osób. Na spotkaniach obecnych było 112 osób. Zatrudnienie 

z tej grupy podjęło około 25 % osób obecnych na giełdach.  

 W PUP w Łowiczu liczba wolnych miejsc pracy w 2020 roku zmalała w porównaniu do 

2019 roku o  219 ofert, tj. o 13,5%. Na jedno wolne miejsce pracy w 2020 r. w tutejszym 

Urzędzie przypadało 16 osób bezrobotnych.  

  

W 2020 r. najwięcej ofert pracy zgłoszono w następujących zawodach: 

 

Lp. 

 

Nazwa  zawodu 

Kod 

zawodu 

Oferty pracy zgłoszone         

w  2020 roku 

1 pakowacz ręczny 932101 361 

2 pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 932911 118 

3 technik prac biurowych 411004 57 

4 pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle 932990 50 

5 sprzedawca 522301 37 

6 monter nawierzchni kolejowej 711603 36 

7 operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003 35 

8 szwaczka maszynowa 815301 34 

9 robotnik magazynowy 933304 33 

10 robotnik gospodarczy 515303 32 

11 operator urządzeń do  przetwórstwa owocowo-warzywnego 816029 30 

12 
pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie 

indziej nie sklasyfikowane 
962990 

30 

13 pomocniczy robotnik budowlany 931301 27 

14 operator urządzeń pakujących 818303 20 

15 pozostali monterzy gdzie indziej nie sklasyfikowani 821990 18 

16 technik administracji 334306 17 

17 kasjer handlowy 523002 16 

18 kosmetyczka 514202 15 

19 sortowacz surowców wtórnych 961201 14 

20 doradca klienta 524902 14 



107 

 

 

 

       Najczęściej zgłaszane oferty w 2020 r. to były oferty nie wymagające wysokich 

kwalifikacji zawodowych.  

        W strukturze osób bezrobotnych na koniec 2020 r. najwięcej zarejestrowanych 

odnotowano  w kategorii „bez zawodu”, tj. 35,21% ogółu bezrobotnych. Liczną grupę 

stanowiły osoby  w zawodzie „sprzedawcy”,  osoby posiadające zawód „technik ekonomista”, 

kucharz, dziewiarz, pakowacz ręczny, murarz. 

 Duży procent zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby posiadające kwalifikacje 

zawodowe, lecz nieznajdujące zatrudnienia z powodu braku doświadczenia zawodowego, 

aktualnej wiedzy w danej branży, przedawnienia uprawnień do wykonania zawodu lub 

posiadania przeciwwskazań do pracy. 

 W 2020 r. na terenie Powiatu Łowickiego 66 osób straciło pracę w wyniku zwolnień 

grupowych w 2 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 2020 r. w PUP 

w Łowiczu  zwiększono szansę na znalezienie pracy 24 osobom bezrobotnym poprzez  

skierowanie ich na szkolenia zawodowe indywidualne.  Spośród 23 osób, które  zakończyły 

szkolenie w 2020 r., 16 osób podjęło  zatrudnienie. Trzy  osoby  otrzymały dofinasowanie 

studiów podyplomowych.  

  Zadania z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej były realizowane w PUP  

w Łowiczu przez dwóch doradców zawodowych. 

 Udzielono 536 porad indywidualnych (w tym 253 – 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 2 grup (wzięło  

w nich udział 20 osób, w tym 11 kobiet): 

a) „Z samooceną na Ty- Test do Samooceny”,                          

b) „Powrót na rynek pracy”. 
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 Z informacji indywidualnej skorzystało 775 osób (w tym 377 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, 

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 255 osobami  

bezrobotnymi i poszukującymi pracy (w tym 72 kobiety), łącznie 17 grup o następującej 

tematyce: ,,Grupowa informacja zawodowa- Młodzież ucząca się”. Zorganizowano spotkania 

dla 11 grup o następującej tematyce: 

1.  „Orientacja zawodowa” – spotkanie informacyjne dla klasy ósmej;   

2. „Absolwent na rynek pracy – od rejestracji do aktywizacji”; 

3. Nabór do służby w Policji „Zostań Policjantem”; 

4. Analiza sytuacji na rynku pracy w naszym regionie, oraz zapoznanie z ofertą form wsparcia  

dla osób młodych jak również bezrobotnych;  

5. „Planowanie kariery zawodowej”.   

 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 Ponadpodstawowymi Powiatu Łowickiego; 
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k) Uczelniami wyższymi i policealnymi; 

l) Biblioteką Pedagogiczną w Łowiczu. 

       W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. w PUP złożono 2190 wniosków o wydanie 

zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców i tak: 3 wnioski dotyczyły obywateli 

Białorusi, 4 - Mołdawii, 1 - Gruzji, a pozostałe, czyli 2182 wnioski - obywateli Ukrainy. 

Najczęściej wnioski o wydanie zezwolenia na pracę dotyczyły pracy w rolnictwie.  

 W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. w PUP zarejestrowano 1779 oświadczeń  

o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. W porównaniu do 2019 r. liczba 

wydanych oświadczeń zmniejszyła się o 603. Zgłaszano głównie oświadczenia dotyczące 

obywateli: Ukraina – 1605, Białoruś - 34, Mołdawia - 7, Rosja – 2, Gruzja –130, Armenia - 1. 

Najwięcej zgłoszeń dotyczyło pracy w branży spożywczej, w ty m.in.: Firma Bracia Urbanek 

– 471 oraz   Firma Partners Team – 580.  

  W 2020 roku wydano 615 informacji Starosty dla 91 podmiotów gospodarczych  

w branżach:  

a) przemysł przetwórczy przy produkcji i w magazynach; 

b) pakowacz ręczny; 

c) szwaczki; 

d) operatorzy maszyn dziewiarskich; 

e) sprzedawcy. 

 W 2020 r. PUP w Łowiczu wydał również negatywne informacje Starosty dla pięciu 

podmiotów gospodarczych ze względu na figurujących w ewidencji tutejszego Urzędu polskich 

obywateli spełniających wymagania pracodawców. 

 W 2020 r.  jedna osoba bezrobotna niepełnosprawna otrzymała  jednorazowe środki na 

podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 30 000,00 złotych z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

  W 2020 r. zrefundowano koszty wynagrodzenia dwóch repatriantów w kwocie  

35 900,37 zł oraz wyposażenie stanowiska pracy dla jednej osoby w wysokości 30 314,98 zł. 

Łącznie refundacja kosztów zatrudnienia repatriantów w 2020 r. wyniosła 66 215,35 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 

pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się 

gospodarki.  

 Limit środków na działania przewidziane w KFS w 2020 r. wyniósł 250 000,00 zł. 

Wydatkowano  - 221 481,20 zł. W 2020 roku zawarto 25 umów oraz 2 porozumienia. 

Działania w ramach realizacji Tarcz Antykryzysowych 

W celu przeciwdziałania skutkom epidemii COVID -19 w 2020 r.  Powiatowy Urząd 

Pracy w Łowiczu realizował zadania z zakresu: 

a) Tarczy 2.0 (od kwietnia 2020 roku), 
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b) Tarczy 4.0 (od lipca 2020 roku), 

c) Tarczy 6.0 (od 19 grudnia 2020 roku). 

Art. 15zzb – 15 zze2 i art. 15zze4 w liczbach (stan na 31.12.2020 roku) 

Kategoria 

  

Liczba 

wniosków 

złożonych 

Liczba wniosków 

zrealizowanych  

Liczba osób na którą 

wypłacono wsparcie - 

ogółem 

Kwota wypłat 

ogółem 

art. 15 zzb Dofinansowanie 

kosztów wynagrodzeń i składek 

ZUS 

451 451 2 531* 10 174 448,38 zł  

art. 15 zzc Dofinansowanie 

kosztów jednoosobowej 

działalności gospodarczej  

631 631 492* 2 707 146,00 zł  

art. 15 zzd MIKROPOŻYCZKI 3 095 3 095 2904 14 405 613,85 zł  

art. 15 zze Dofinansowanie 

kosztów wynagrodzeń i ZUS  

w NGO 

13 13 65* 236 457,54 zł  

art. 15 zze4 Dotacje  71 8 8 40 000,00 zł  

RAZEM 4 261 4 198 6 000         27 563 665,77 zł 

*we wskazanej liczbie osoby, którym wypłacono wsparcie mogą występować wielokrotnie  

(tzn. maksymalnie 3 razy) ze względu na formę wsparcia. 

      Powiatowy Urząd  Pracy w Łowiczu od kwietnia 2020 roku do końca roku w ramach 

realizacji Tarcz Antykryzysowych wypłacił 27 563 665,77 zł na wsparcie 6 000 osób. Wyżej 

wymienione środki pochodziły z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6. Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu 

 Wszelkie działania na drogach powiatowych realizowane są przez 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/ 

1.018,084 

191,945/ 

1.018,084 

- - - - - 1 939 50 618 21/408,77 

L 358,161/ 328,233/  1,470/ 12,037/ 20,362/ 16,421 2 467 24 931 30/336,54 
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1.506,989 1.401,675 0,441 33,211 71,270 

Razem 550,106/ 

2.525,073 

520,178/ 

2.419,759 

- 1,470/ 

0,441 

45,139 20,362/ 

71,270 

16,421 4 406 75 579 51/745,31 

Wykaz dróg powiatowych z podziałem na gminy i klasy 

Lp. Gmina Ogółem ilość dróg Klasa drogi/ ilość dróg Długość w km 

Ogółem Bitumiczne Grunt. Bruk. 

Tłuczeń 

1. Bielawy 84,314 Z / 7 42,388 42,388 - 

L / 9 41,926 27,583 15,633 

2. Chąśno 46,200 Z / 2 9,200 9,200 - 

L / 7 37,000 32,101 4,899 

3. Domaniewice 38,720 Z / 1 12,300 12,300 - 

L / 5 26,420 26,420 - 

4. Kiernozia 50,370 Z / 3 18,880 18,880 - 

L/ 6 31,490 31,490 - 

5. Kocierzew Południowy 65,822 Z / 3 33,385 33,385 - 

L / 6 32,437 30,504 1,933 

6. Gmina Łowicz 65,876 Z / 4 14,166 14,166 - 

L / 10 51,710 48,856 2,854 

7. Łyszkowice 54,636 Z / 2 7,006 7,006 - 

L / 9 47,630 44,081 3,549 

8. Nieborów 57,716 Z / 3 13,223 13,223 - 

L / 10 44,493 43,993 0,500 

9. Zduny 86,452 Z / 5 31,443 31,443 - 

L / 11 55,009 53,959 1,050 

10. M. Łowicz 7,560 Z/3 6,206 6,206 - 

L/1 1,354 1,354 - 

Ogółem 550,106  550,106 520,178 29,928 

Wykaz dróg powiatowych z podziałem na stan nawierzchni 

Lp. Stan 

nawierzchni 

(kategoria) 

Ilość odc. 

dróg 

2019/2020 

Długość dróg 

w km 

2019/2020 

Uwagi: 

1. A       52/53 230,831/    

245,728 

Kategoria A-stan nawierzchni dobry 

2. B 54/52 169,681/ 

144,384  

Kategoria B-spękania lub dziury załatane 

3. C 50/48 130,011/ 

131,536 

Kategoria C-Nawierzchnie zniszczone – do napraw 

remontowych, zalecane do wykonania nakładek 

asfaltowych 
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4. D 7/ 12 19,583/ 

28,458 

Kategoria D (m.in. drogi gruntowe) – wymagają  

bieżącego utrzymania konserwacyjnego 

Razem 163/165 550,106 - 

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 2020 

Naprawa  Zużycie materiałów 

Naprawa masą na 

zimno 

478 m2 23,2 t masy 

Montaż oznakowania Zamontowano:  

- 134 nowych znaków. 

- 8 luster, Wykonano 180 szt. napraw 

znaków  uszkodzonych 

482 mb rury ocynkowanej, 134 tarcz 

znaków, 8 luster. 

Naprawa emulsją 

asfaltową 

13 335 m2  35,24 ton emulsji asfaltowej  

237,15 ton  grysu. 

Inne ważniejsze prace  

Nazwa czynności Rok 2020 

Pielęgnacja drzew-Podcinanie ok. 620 szt. 

Wycinka zakrzaczenia na rowach 5800m2 

Uprzątanie pasa drogowego (rębak) 14.000 m2 

Naprawa chodnika  44 m2 

Likwidacja wyrw w poboczu  9,5 km 

Wykaszanie poboczy przy mostach, barierkach, przejazdy kolejowe, 

przepusty, przy znakach itp. 

57 000 m2 

Koszenie poboczy kosiarkami bijakowymi ok. 1350 km 



113 

 

 

 

Naprawa poboczy i dróg grunt.   16200 m2 użyto 22 t -  destrukt, 2675t 

wysiewka torowa 

Odmulenie i kopanie rowów przydrożnych  4 km 

Zamiatanie ulic zamiatarką 16 km 

W 2020 roku PZDiT w Łowiczu w ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych 

wykonało: 

1. czyszczenie płyt mostu – 420 m²; 

2. naprawa i malowanie barier: bariery 20 mb, słupki – 36 szt., naprawa poszycia mostu 16 m², 

malowanie  65 mb + czyszczenie. 

W ramach organizacji ruchu w 2020 roku PZDiT w Łowiczu realizowało: 

1. rozpatrzono 274 spraw dot. organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych;                 

2. rozpatrzono i zatwierdzono 264 projektów organizacji ruchu w tym 44 projektów stałej 

organizacji ruchu i 220 projektów czasowej zmiany organizacji ruchu; wydano 10 opinii. 

3. rozpatrzono i wydano 20 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. oznakowano skrzyżowania pasami wibracyjnymi w miejscowościach Zakulin, Krępa, 

Stachlew, Wejsce, Trzcianka; 

6. bieżące sprawy z zakresu oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych                       

i gminnych (uzgodnienia, naprawy, wymiana, uzupełnienie itp.);  

7. dokonano pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych; 

8. współpraca z policją w zakresie organizacji ruchu na drogach powiatowych, gminnych oraz 

ulic m. Łowicz;  

9. inne sprawy dotyczące inżynierii ruchu na drogach powiatowych i gminnych Powiatu 

Łowickiego (konsultacje, uzgodnienia, decyzje itp.). 

W 2020 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;  
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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 w Maurzycach;  

18. bieżącą naprawą sprzętu i pojazdów samochodowych;  

19. obsługą transportową na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu i wydziałów Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu; 

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.  

W zakresie zarządzania pasem drogowym: 

1. wydano 478 decyzji z zakresu zarządzania pasem drogowym dróg powiatowych; 

2. przeprowadzono 6 postępowań z zakresu wykorzystania dróg powiatowych w sposób 

szczególny (pielgrzymki, rajdy rowerowe, imprezy masowe);  

3. uzgodniono w formie postanowień 49 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji 

lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

4. wydano 2 zezwolenia na korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej przy drogach 

powiatowych; 

5. przeprowadzono 27 postępowań z zakresu szkód na drogach powiatowych; 

6. sporządzono i podpisano 25 porozumień z osobami prywatnymi na usunięcie drzew  

z pasów drogowych; 

7. złożono 19 wniosków do Urzędów Gmin o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew 

z pasów drogowych. 

Zimowe utrzymanie dróg 

 Usuwanie śliskości jezdni w sezonie zimowym 2020/2021 prowadzone było 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, w momencie rozpoczęcia sezonu 

2020/2021. 

 PZDiT w Łowiczu w 2020 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; 
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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., 

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 2020 roku przeprowadziło konserwację następujących eksponatów: 

1. w ramach kwartalnych przeglądów konserwatorskich przeprowadzonych przez 

dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki opracowano program konserwatorski powozów  

z mini skansenu przy Muzeum w związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie 

w ramach programów MKiDN. Monitorowano również stan zachowania obiektów 

kubaturowych w skansenach oraz eksponatów ruchomych zgromadzonych na ekspozycjach  

i w magazynach zbiorów;  

2. przeprowadzono dezynfekcję środkiem chemicznym przeciwko żerowaniu drewnojadów  

w obiektach kubaturowych w Skansenie w Maurzycach (chałupa Workowskiego, chałupa  

z Niespuszy, chałupa ze Złakowa - szkoła, podłoga prezbiterium w kościele), czerwiec 2020 r.;  

3. naprawiono mocowanie kolumny w ołtarzu bocznym w kościele z Wysokienic w Skansenie  

w Maurzycach;  

4. we własnym zakresie przeprowadzono prace polegające na oczyszczeniu, zabezpieczeniu, 

odnowieniu, przygotowaniu do ekspozycji i działań edukacyjnych następujących eksponatów  

i obiektów z inwentarza pomocniczego:  

a) model pieca garncarskiego – ekspozycja II piętro; 

b) kapliczka - ekspozycja II piętro; 



116 

 

 

 

c) obrazy/oleodruki IP-1469-MŁ, IP-1470-MŁ, IP-1471-MŁ; 

d) eksponaty do wystawy o strajku szkolnym - przybory szkolne Art.-5629-MŁ, Art.-3325-MŁ; 

e) eksponaty przeznaczone na ekspozycję w plebanii (biurko Art.-5636-MŁ, komoda, lustro 

Art.-5640-MŁ, krzesło Art.-5631-MŁ, fotel Art.-5635-MŁ, zegar Art.-5630-MŁ, krzyż  

IP-1516-MŁ, komoda IP-980-MŁ, obrazy Matka Boska i Chrystus z Otwartym Sercem E-8146-

MŁ, E-8147-MŁ, lustro Art.-5640-MŁ, wieszak, 2 szafy, lampa sufitowa, łóżko, toaletka); 

f) oczyszczenie i malowanie wnętrza ganku plebanii (okna, drzwi, ławki); 

g) waga szalkowa Art.-5643-MŁ; 

h) maszynka do lodów E-8148-MŁ, przecinak do butelek IP-1567-MŁ, ekierka do tablicy 

szkolnej IP-1566-MŁ; 

i) konserwacja przedmiotów metalowych (zawiasy, podkowy, 2 sierpy, kosa) z okólnika w mini 

skansenie przy Muzeum; 

j) figury do szopki bożonarodzeniowej (12 sztuk), IP-1526/1-12-MŁ. 

W 2020 roku Muzeum w Łowiczu prowadziło działalność edukacyjną: 

1. oprowadzono ogółem 31 grup wycieczkowych (w tym 1 bezpłatnie), w tym: 

- po Muzeum w Łowiczu 18 grup (w tym 1 bezpłatnie),  

- po Skansenie w Maurzycach 13 grup; 

2. przekazano do szkół informator z ofertą edukacyjną. Przeprowadzono ogółem 17 lekcji  

i warsztatów muzealnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla osób dorosłych z zakresu 

kultury i sztuki ludowej, historii, historii sztuki. Oprócz tematów ujętych w stałej ofercie 

edukacyjnej przeprowadzono warsztaty z cyklu Niedziela w Muzeum: w okresie ferii – 

warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka (19.01.2020 r.), warsztaty graficzne z okazji 

walentynek (09.02.2020 r.), warsztaty biżuterii haftowanej z okazji Dnia Kobiet  

(08.03.2020 r.). Ogółem w płatnych lekcjach i warsztatach muzealnych wzięły udział 333 osoby 

(wszystkie zajęcia odbyły się w muzeum). Z powodu obostrzeń wprowadzonych w związku  

z pandemią nie odbyły się ujęte w planach warsztaty wielkanocne, warsztaty na Dzień Matki, 

warsztaty rodzinne, patriotyczne z okazji Święta Niepodległości i bożonarodzeniowe. 

Ograniczenia związane z organizacją wycieczek, funkcjonowaniem szkół i wprowadzeniem 

zdalnego nauczania rzutują na liczbę oprowadzań i przeprowadzonych działań edukacyjnych. 

Z tego też powodu nie można było zrealizować zaplanowanej na ten rok kontynuacji projektu 

„Przedszkolaki w muzeum”, ani uroczystego podsumowania muzealnego roku szkolnego; 

3. w związku z przenoszeniem części działań do sieci internetowej Muzeum zorganizowało 

Wirtualny Dzień Dziecka – opublikowano na stronie Muzeum i facebook materiały edukacyjne 

do pobrania (karty pracy wydane przez Muzeum z zakresu upowszechniana kultury ludowej – 

Mali muzykanci, Tajemnice malowanej skrzyni); 

4. przeprowadzono praktyki muzealne dla 2 studentów (z kierunku Historia Sztuki 

Uniwersytetu Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie oraz z Archeologii Wydział Filozoficzno-

Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego). Ponadto Muzeum jest stałym miejscem objazdów 

naukowych i zabytkoznawczych studentów historii sztuki – w bieżącym roku gościło studentów 

Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu (7.07.2020 r.). 
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W Muzeum w Łowiczu odbyły się również następujące uroczystości/wydarzenia: 

1. w związku z pandemią podjęto działania on-line organizując Wirtualną Noc Muzeów. Dzięki 

pomocy Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zrealizowane zostały 4 filmy 

przewodnickie po ekspozycjach Muzeum w Łowiczu, które udostępniono na facebook obu 

instytucji. Tylko na profilu muzealnym filmy zostały obejrzane przez 7474 osoby. Wydarzeniu 

towarzyszył konkurs na „Muzealne etnozagadki”, w którym wzięło udział 5 osób; 

2.„Niedziela w Skansenie w Maurzycach” – oferta zajęć warsztatowych dla rodzin z dziećmi 

zorganizowana 5 lipca 2020 r., z których skorzystało 445 zwiedzających. W programie znalazły 

się pokazy rękodzieła ludowego (hafty, wycinanki i kwiaty bibułowe), otwarcie wystawy 

czasowej  „Plakat w skansenie polskim” oraz przejażdżki bryczką po skansenie. W tym dniu 

była także nadawana na żywo ze Skansenu w Maurzycach audycja śniadaniowa TVP3 Łódź 

„Budzi się ludzi”; 

3.„Święto Matki Boskiej Zielnej w Skansenie w Maurzycach” zorganizowane  15 sierpnia  

2020 r. W programie znalazły się warsztaty rękodzieła (zielarskie, bibułkarskie, wikliniarskie, 

florystyczne), konkursy dla uczestników „Na najpiękniejszy wianek” oraz dla Kół Gospodyń 

Wiejskich „O Złotą Miotłę”, występy Zespołu Pieśni i Tańca Blichowiacy, Zespołu 

Śpiewaczego Ksinzoki oraz Kapeli Szymona, celebracja mszy św. z poświęceniem zielek, 

degustacja regionalnych wypieków. W wydarzeniu wzięło udział 850 uczestników. Projekt 

uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu 

„EtnoPolska 2020”;  

4. XVIII edycja Europejskich Dni Dziedzictwa – od 12 września do 20 września 2020 r. 

Nawiązując do tematu przewodniego obchodów „Moja Droga” Muzeum przygotowało  

3 wystawy czasowe:  

- „175 lat żelaznej drogi do Europy” – wystawa plenerowa we współpracy ze Stacją Muzeum, 

przygotowana z okazji przypadającej w tym roku 175. rocznicy otwarcia Drogi Żelaznej 

Warszawsko-Wiedeńskiej,  

- „Dworce świata” - wystawa oparta o zbiory pocztówek ze zbiorów Stacji Muzeum oraz 

Muzeum w Łowiczu, 

- „Opowieść o lesie” - wystawa fotografii przyrodniczej XVII edycji Międzynarodowego 

Festiwalu Filmów Przyrodniczych.  

Ogółem z ofert EDD skorzystało 450 uczestników. Z uwagi na obostrzenia związane  

z pandemią nie zrealizowano zaplanowanych na EDD warsztatów i wykładów;  

5. konkurs plastyczny „Niech wom sie darzy”, którego tematem była kartka świąteczno-

noworoczna. Skierowany była do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (amatorów), 

mieszkańców Powiatów Łowickiego i Skierniewickiego, a także osób spoza regionu 

zainteresowanych folklorem łowickim. Celem konkursu było zachęcenie do pogłębiania 

wiedzy na temat obrzędowości regionalnej, poznania tradycji, wypowiedzenie się  

w artystycznej formie na temat tradycji i zwyczajów związanych z Godami czyli świętami 

Bożego Narodzenia. Konkurs ogłoszono 4 grudnia 2020, rozstrzygnięcie nastąpiło w lutym 

2021 r.;  

6. Szopka Bożonarodzeniowa pod arkadami Muzeum przygotowana przez pracowników 

Muzeum, prezentująca 12 rzeźb autorstwa Andrzeja Cichonia z Kutna, z przekazanego daru od 
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ks. Jana Dobrodzieja (pierwsza tego typu prezentacja plenerowa z inscenizacją szopki 

architektonicznej ze słomy z figurami drewnianymi ukazującymi Św. Rodzinę, Kapelę ludową, 

gospodynię z kurą, owieczką i krową oraz orszakiem Trzech Króli). 

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 następującym mediom:  

TVP 3, Radio Victoria, Radio RSC, Nowy Łowiczanin, Wiadomości Dnia, Gość Niedzielny, 

Twój Kurier, Powiatowe Życie Kutna, Kalejdoskop, Łódzkie.pl, portalom internetowym: 

lowicz24.eu, lowiczanin.info, lowicz.naszemiasto.pl, wiano.eu, skierniewice24.pl, 

regionkultury.pl, elc.24, e-kutno.pl. Ponadto założono profil na Instagramie w celu szerszego 

promowania działalności Muzeum w Łowiczu;  

2. udostępniano zbiory muzealne /informacje – ankiety - badania – fotografie/ 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.  

3. udostępniono eksponaty: 

- 28 obiektów z działu dokumentacji udostępniono do badań Archiwum Państwowemu  

w Warszawie Oddział w Łowiczu, 

- 4 obiekty z działu dokumentacji udostępniono do skanowania Łowickiemu Ośrodkowi 

Kultury,  

- 7 obiektów z działu etnograficznego udostępniono do skanowania Poligrafii Łowicz; 

4. 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;  

5. współorganizacja z Atelier Artystycznym Barbara Szkudlarek i Zespołem Śpiewaczym 

Ksinzoki  koncertu charytatywnego na rzecz Skansenu w Maurzycach, 1 lutego 2020 r.                            

W programie znalazły się kolędy w opracowaniu Ottona Mieczysława Żukowskiego, 

kompozycje Stanisława Moniuszki i Antonio Vivaldiego w wykonaniu uczennic Atelier 

Artystycznego oraz kolędy w gwarze łowickiej w wykonaniu zespołu Ksinzoki. Celem 

wydarzenia było zebranie środków na odbudowę skansenu w Maurzycach.   

6. współorganizacja z Polskim Impresariatem Muzycznym koncertu „Z klasyką przez Polskę: 

muzyka na flety i fortepian”, 8 lutego 2020 r. Zaprezentowano utwory takich kompozytorów 

jak: A. Vivaldi, F. Busoni, K. Szymanowski i S. Rachmanino; 

7. współorganizacja z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego „Koncertu 

polskiego” poświęconego pamięci św. Jana Pawła II, 14 czerwca 2020 r. W programie znalazł 

się także pokaz malowania piaskiem inspirowany życiem i pontyfikatem papieża;    

8. współorganizacja z Urzędem Miejskim w Łowiczu i Stowarzyszeniem Twórców Ludowych 

Warsztatów sztuki ludowej, które odbywały się w weekendy w mini skansenie przy Muzeum 

w Łowiczu od lipca do września 2020 r. W warsztatach wzięło udział 129 uczestników;  

9. Współorganizacja z Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej cyklu 

niedzielnych spotkań muzycznych w Skansenie w Maurzycach w lipcu i sierpniu 2020 r. 
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Koncerty pt. „Znane i lubiane pod strzechą zagrane – Weronika Mońka i przyjaciele” odbyły 

się w terminach: 12, 19, 26 lipca, 2, 9, 16 sierpnia; 

10. współorganizacja z Powiatową Biblioteką Publiczną i Centrum Kultury Turystyki  

i Promocji Ziemi Łowickiej IX Narodowego Czytania - interpretacja Balladyny (nagranie  

w Muzeum 26 sierpnia 2020 r.);  

11. Muzeum było partnerem wydarzenia Pierwszy Rajd Poznajmy Łódzkie, którego uczestnicy 

odwiedzili placówkę (22-23 sierpnia 2020 r.); 

12. Muzeum objęło patronatem projekt Galeria Wycinanki Polskiej Online 

(www.galeriawycinaki.pl); 

13.  Muzeum objęło patronatem konkurs plastyczny dla dzieci pn. Mazowieckie Dziwowisko 

– Inspiracja zorganizowany przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Inspiracja w Warszawie;  

14. współorganizacja pokazu rękodzieła ludowego z wykorzystaniem haftu i innych technik 

poprowadzonego przez absolwentki kwalifikacyjnego kursu zawodowego pod kierunkiem 

twórczyni ludowej. Podczas wydarzenia zaprezentowano ofertę edukacyjną Zespołu Szkół  

i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu oraz występ Kapeli z Osieka  

i Folklorystycznego Zespołu Skierniewiczanie, 23 sierpnia 2020 r.;  

15. udział w Dożynkach Wojewódzkich zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego w Uniejowie w dniu 20 września 2020 r. (prezentacja stoiska 

muzealnego – promocja muzeum); 

16. Muzeum zorganizowało internetową relację z koncertu pt. „Chopin w Łowiczu” 

przeprowadzoną w kaplicy barokowej. W spektaklu nawiązano do zabytków związanych  

z Fryderykiem Chopinem znajdujących się w zbiorach Muzeum w Łowiczu. Koncert 

sfinansowany w ramach programu MKiDN – Kultura w sieci; 

17. współorganizacja lekcji pokazowej w budynku – aranżacji szkoły wiejskiej w skansenie  

w Maurzycach, przeprowadzonej przez nauczycieli wraz z uczniami I Liceum 

Ogólnokształcącego im. J. Chełmońskiego w Łowiczu, 30 września 2020 r.; 

18. współorganizacja transmisji z Muzeum koncertu papieskiego pt. „Połączeni sercem”  

i wystawy planszowej poświęconej papieżowi, których głównym organizatorem było Centrum 

Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, 7 listopada 2020 r.; 

19. współorganizacja z Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej nagrania 

łowickich kolęd w kościele w Skansenie w Maurzycach, grudzień 2020 r.  

W 2020 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 października -(ekspozycję wzbogacono o wnętrza kancelarii i sypialni w budynku plebanii 

oraz eksponaty sakralne w kościele). Z uwagi na pandemię i związane z tym obostrzenia 

ekspozycje w muzeum i skansenach były czasowo nieczynne: od 12 marca 2020 r. do 8 maja 

Skansen w Maurzycach oraz od 12 marca 2020 r. do 15 maja i od 7 listopada do 31 grudnia 

Muzeum w Łowiczu; 

2. od 11 stycznia do 8 marca 2020 r. – wystawa „Malarstwo Zbigniewa Matyska”, 

skierniewickiego malarza, będąca podsumowaniem jego piętnastoletniej działalności 
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wystawienniczej. Zaprezentowano pejzaże, architekturę, martwą naturę, kwiaty i portrety 

wykonane w różnych technikach malarskich (akwarela, olej, akryl, monotypia, collage, 

enkaustyka, pastel suchy). Do wystawy wydano bezpłatnie udostępniany folder sfinansowany 

przez artystę;  

3. od 1 marca do 26 kwietnia 2020 r. – wystawa „Malarstwo Elżbiety Kwapińskiej”, 

warszawskiej artystki związanej m.in. z Mazowieckim Stowarzyszeniem Marynistów Polskich, 

tworzącej w technice olejnej  pejzaże, martwe natury, portrety. Wiele obrazów powstało  

w plenerach, ze szczególnym uwzględnieniem pejzaży marynistycznych; 

4. od 25 marca do 15 maja wystawa „Natura i abstrakcja w twórczości Zenony Klepaczki – 

Joanny Grabowskiej – Alicji Wolskiej” prezentowana była w wersji wirtualnej na stronie  

i facebook Muzeum, od 16 maja do 30 sierpnia udostępniona do zwiedzania w gmachu 

Muzeum. Wystawa była wspólnym przedsięwzięciem trzech artystek, które łączą więzy 

pokrewieństwa i skierniewickie korzenie. Pokazano prace nawiązujące zarówno do świata 

natury, jak i abstrakcje. Wystawa prezentowała też różne techniki artystyczne – obok rzeźb 

ceramicznych, rzeźb z korzeni i kory znalazło się malarstwo olejne, akrylowe i na jedwabiu; 

5. od 5 lipca do 6 września 2020 r. wystawa  „Plakat w skansenie polskim”, prezentowana  

w budynku plebanii w Skansenie w Maurzycach. Pokazano zbiór ponad 40 plakatów 

historycznych, które powstały w polskich skansenach i w muzeach zrzeszonych  

w Stowarzyszeniu Muzeów na Wolnym Powietrzu; 

6. od 20 czerwca do 30 sierpnia 2020 r. wystawa „Kamienie mówią. Skamieniałości z kolekcji 

Edwarda Noniewicza”, łowickiego kolekcjonera, fascynata nauk o Ziemi, posiadacza bogatych 

zbiorów skamieniałości, minerałów, muszli, które zgromadził przez kilkadziesiąt lat 

poszukiwań. Eksponatom towarzyszyły wycinanki i rysunki skamieniałości wykonane przez  

artystę;  

7. od 12 września do 27 września 2020 r. wystawa „175 lat żelaznej drogi do Europy” – 

wystawa plenerowa pokazana na dziedzińcu Muzeum, towarzysząca Europejskim Dniom 

Dziedzictwa, przygotowana przez Stację Muzeum w związku z przypadającą w tym roku 175. 

rocznicą otwarcia Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Wystawa przybliżała początki 

kolei, okoliczności jej powstania i funkcjonowania. Na trasie „wiedenki” znalazło się  

21 miejscowości z dworcami, przy budowie których zatrudniani byli uznani architekci; 

8. od 12 września do 27 września 2020 r. wystawa „Dworce Świata” - wystawa towarzysząca 

Europejskim Dniom Dziedzictwa, przygotowana w oparciu o pocztówki ze zbiorów Stacji 

Muzeum, Muzeum w Łowiczu i kolekcji prywatnych. Pocztówki pochodzące z początku  

XX w. i z okresu międzywojennego ukazywały dworce w Polsce i za granicą, często już 

nieistniejące, dając przekrojowy obraz rozwoju i przekształceń tego specyficznego typu 

budynków; 

9. od 12 września do 6 listopada 2020 r. wystawa fotografii przyrodniczej „Opowieść o lesie” 

powstała jako główna ekspozycja XVII edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów 

Przyrodniczych. Swoje prace zaprezentowali najlepsi polscy autorzy zdjęć przyrody. Wystawa 

towarzyszyła obchodom Europejskich Dni Dziedzictwa;  

10. ze względu na obostrzenia pandemiczne udostępniono ekspozycje stałe Muzeum  

w Łowiczu i Skansen w Maurzycach poprzez narzędzia on-line. Dzięki skanom 3D wystaw 
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stałych oraz filmom przewodnickim o ekspozycjach (wykonanych w technologii 360°/VR, 

także w wersji anglojęzycznej) widz mógł samodzielnie poznać historię i bogactwo zbiorów. 

Wirtualne zwiedzanie dostępne było na stronie internetowej Muzeum w Łowiczu 

http://muzeumlowicz.pl/wirtualne-zwiedzanie/, promowane było również na portalach 

społecznościowych Muzeum. Z udostępnionych materiałów tylko w okresie rozliczeniowym 

projektu (od 25 września do 31 października 2020) skorzystały 6563 osoby. Projekt został 

zrealizowany dzięki środkom z programu MKiDN – ,,Kultura w sieci”. 

  Z powodu pandemii i okresowego zamknięcia Muzeum nie zrealizowano kilku wystaw 

zaplanowanych na 2020 rok: wystawa malarstwa Doroty Pietrzkowicz, wystawa fotograficzna 

Bogusława Kołodziejczyka „Inkowie…”, wystawa „Prymas Tysiąclecia”, wystawa „Pejzaż” 

(malarstwo Karoliny Matyjaszkowicz, Anny Kunka-Kawełczyk, Justyny Neyman, Magdaleny 

Laskowskiej), wystawa rzeźby w kamieniu Jerzego Michalaka, wystawa historyczna „Tadeusz 

Kościuszko – 230. rocznica pobytu w Łowiczu”.  

 

Wystawy udostępnione innym instytucjom: 

1. Użyczono pokonkursową wystawę wycinanki „I Triennale Wycinanki Ludowej 

Województwa Łódzkiego” 2 instytucjom: Muzeum Ziemi Rawskiej (marzec 2020 r.) i Muzeum 

Regionalnemu w Opocznie (maj 2020). 

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 31.12.2020 r. wynosił 16 314 jednostek inwentarzowych,  

w tym: 

a) stan księgozbioru (inwentarz podstawowy) - 15 541 woluminów; 

b) stan zbiorów specjalnych (audiobooki) - 235 jednostek inwentarzowych; 

c) inwentarz dodatkowy (broszury) - 538 pozycji. 

 W 2020 r. włączono do księgozbioru 1 099 pozycji na ogólną kwotę 24 642,69 zł (zakupy, 

dotacje celowe oraz dary), w tym: zakupiono 824 pozycji na kwotę 19 730,54 zł (377 książek  

i 116 audiobooków na sumę 13 930,54 zł ze środków własnych, 331 książki na sumę 5 800,00 

zł z dotacji MKiDN)  oraz przyjęto w darze i w zamian za zagubione 275 woluminów książek 

na wartość 4 912,15 zł). Ubytkowano 137 pozycji na kwotę 778,75 zł. 

Zbiory opracowywane były na bieżąco tworząc komputerową bazę danych w systemie SOWA.  
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 W 2020  roku w PBP zarejestrowano 816 czytelników i 8 811 odwiedzin oraz 15 182 

wypożyczeń na zewnątrz (książki i zbiory specjalne) i 5 486 udostępnień  na miejscu (książki  

i czasopisma). Liczba udzielonych informacji to 4 143 (informacje rzeczowe, bibliograficzne, 

biblioteczne). 

 W związku z epidemią Covid-19 od połowy marca 2020 r. Biblioteka funkcjonowała  

w reżimie sanitarnym, otwarta dla użytkowników w formie wypożyczalni z wyłączeniem 

czytelni i ograniczeniem wolnego dostępu do półek. W dniach od 12 marca do 6 maja oraz od 

9 listopada do 29 listopada Biblioteka była zamknięta dla czytelników, zgodnie z decyzją 

MKiDN. 

    W 2020 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu powiększyła swoje zasoby 

poprzez przystąpienie do licznych projektów: 

a) „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w 2020 roku ze środków MKiDN 

w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”; 

b) „Mała książka - wielki człowiek” - wyprawki czytelnicze dla dzieci;  

c) „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 2 urządzeń odtwarzających czytak; 

d) 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 2020 roku 

 W 2020 r., ze względu na sytuację epidemiczną, niektóre z zaplanowanych  imprez nie 

odbyły się, bądź zostały zrealizowane w ścisłym reżimie sanitarnym z ograniczoną liczbą 

uczestników lub w formie on-line: 

1) IX Narodowe Czytanie ,,Balladyny” J. Słowackiego – nagranie materiału wideo  

i opublikowanie w sieci (5.IX); 

2) spotkania autorskie i promocje książek: spotkania on-line z A. Lingas-Łoniewską,  

J. Małeckim, Ł. Orbitowskim, W. Chmielarzem, W. Szabłowskim oraz rozmowa w PBP  

z Agnieszką Jarką, autorką publikacji „Gmina Chąśno - historia pokoleń" – nagranie materiału 

wideo; 

3) warsztaty: cykl 11 warsztatów komputerowych dla seniorów „START w cyfrowy świat” 

(II/III); 

4) konkursy: 5-dniowy quiz czytelniczy na Facebooku „Poznaj książkę po okładce”, 

fotograficzny konkurs on-line „#zostań z książką w domu”, konkurs literacki  „Z Oczykowskim 

przez stulecie”, ekologiczny konkurs graficzny „Segregowanie to wyzwanie”, konkurs 

poetycki dla dorosłych „Rymy pełnoletnie”; 
5) wystawy: wystawa poświęcona ks. Stefanowi Wysockiemu, „Pozostaną jego słowa…” - 

o Józefie Zawitkowskim, „Łowickie pocztówki”, cykl „Z bibliotecznej półki” i „Z kalendarza 

rocznic” oraz Nowości wydawnicze; 

6) edukacja ekologiczna w PBP w Łowiczu: konkurs graficzny „Segregowanie to wyzwanie”; 

7) spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki (7  spotkań); 
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8) akcje biblioteczne promujące czytelnictwo: m. in.: kampania promocyjna dla dzieci  

i rodziców Mała Książka - Wielki Człowiek – podsumowanie akcji, rozdanie dyplomów, 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich w PBP w Łowiczu – ogłoszenie wyniku plebiscytu 

Najaktywniejszy Czytelnik Roku, Tydzień Bibliotek pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece” 

(8-15 maja), Bookcrossing - PBP oraz Restauracja Na Poddaszu, „Literatura miesiąca” - akcja 

promująca czytelnictwo i księgozbiór PBP, Dzień Pluszowego Misia w bibliotece, akcja 

„Podziel się książką” w ramach kampanii Kinder „Przerwa na wspólne czytanie”; 

9) inne działania: „Pinokio”- przedstawienie dla dzieci (Teatr Krak Art), szkolenie dla 

pracowników instytucji kultury z zakresu kodowania i nauki programowania dla dzieci. 

 

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 2020 roku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu 

zaangażowane było w następujące wydarzenia: 

1. 6 stycznia - Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej było pomysłodawcą  

i organizatorem wspólnego kolędowania jednostek i instytucji Powiatu Łowickiego w Muzeum 

w Łowiczu. Kolędy zostały zaśpiewane przez Starostę Łowickiego z rodziną, pracowników 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pracowników Powiatowego Zarządu Dróg  

i Transportu, funkcjonariuszy Zakładu Karnego, Komendy Powiatowej Policji, strażaków 

Państwowej Straży Pożarnej, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Młodzieżową 

Radę Powiatu, pracowników Muzeum w Łowiczu, Klub Seniora Radość, oraz pracowników  

i uczniów szkół średnich w Łowiczu; 

2. 31 stycznia - w sali barokowej Muzeum w Łowiczu po raz jedenasty Zarząd Powiatu 

Łowickiego, a także Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego uhonorowali kolejne 

instytucje i przedsiębiorców promujących poprzez swoje działania Powiat Łowicki, Marką 

http://pbplowicz.blogspot.com/2017/04/swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw.html
http://pbplowicz.blogspot.com/2014/11/swieto-pluszowego-misia.html
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Regionalną „Łowickie". Statuetki wyróżnionym firmom wręczała zaproszona specjalnie na tę 

uroczystość Miss Polski 2019 Magdalena Kasiborska. Podczas uroczystości odbył się koncert 

jazzowy zespołu Andrzej Jagodziński Trio. 

Markę „Łowickie” za rok 2019 otrzymali:  

- Jadwiga Dębska– pracownia ceramiki DeJa, 

- Krzysztof Miklas - dziennikarz i komentator sportowy, 

- Marcin Tybuś „ Tyber ” – artysta plastyk. 

Zarząd Powiatu Łowickiego Super Marką Regionalną „Łowickie” za rok 2019 nagrodził 

projektantkę mody Elę Piorun; 

3. 14 – 16 lutego - delegacja Powiatu Łowickiego brała udział w ogólnopolskim konkursie 

potraw regionalnych i tradycyjnych pn. „Sercem gotowane” w miejscowości Lubcza w gminie 

Ryglice. Powiat Łowicki reprezentowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łyszkowicach. 

Na scenie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy”; 

4. 2 marca miała miejsce VIII edycja biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych”. Głównym organizatorem biegu była Fundacja Wolność i Demokracja. W Łowiczu 

organizacją projektu zajęło się Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. 

Łowicka edycja biegu została objęta Patronatem Honorowym przez Marszałka Województwa 

Łódzkiego Grzegorza Schreibera, „Promuje Łódzkie” było Partnerem Regionalnym. Do 

współpracy zaproszono uczniów ze szkół ponadpodstawowych – II Liceum Ogólnokształcące 

w Łowiczu i Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łowiczu oraz członków Młodzieżowej 

Rady Powiatu. W biegu wzięło udział ponad 200 uczestników. Celem projektu było oddanie 

hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 

1963 w obrębie przedwojennych granic RP. – tzw. Żołnierzom Wyklętym, a także poszerzanie 

i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych oraz promocja aktywności fizycznej  

i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania;  

5. 18 marca w związku z pandemią Covid-19 swoje działania CKTiPZŁ przeniosło do internetu. 

Zainicjowano i rozpoczęto realizację cyklu filmów z apelami do mieszkańców powiatu  

o pozostanie w domu. W filmach występowali lokalni artyści, przedstawiciele policji, straży 

pożarnej, mieszkańcy powiatu. Działania te były nakierowane na budowanie 

odpowiedzialności społecznej;  

6. 30 marca – współorganizacja razem z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łowiczu konkursu 

plastycznego dla uczniów szkół podstawowych „Bądź jak ratownik medyczny”. Istotne było 

pokazanie znaczenia ratowników medycznych i docenienie ich roli w trudnym czasie 

epidemicznym; 

7. 1 kwietnia - Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zorganizowało  

i ogłosiło konkurs internetowy na „Najpiękniejszą pisankę Wielkanocną”. Konkurs był 

skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 

8. 7 kwietnia - Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej ogłosiło internetowa 

zabawę „Co wiesz o księstwie łowickim ?”. Adresatem trwającej przez kilka kolejnych tygodni 

zabawy byli wszyscy mieszkańcy Powiatu Łowickiego. Zabawa była przyjęta przez 

internautów z dużym entuzjazmem i była kontynuowana przez kilka kolejnych tygodni; 
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9. 22 kwietnia - Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej we współpracy  

z Muzeum w Łowiczu zrealizowało pierwsze dwa odcinki wirtualnego zwiedzania tego 

obiektu. Prezentowano w nich wystawę pn. „Sztuka baroku w Polsce” mieszczącą w kaplicy  

pw. Św. Karola Boromeusza oraz Izbę Pamięci Żydów Łowickich; 

10. w pierwszych dniach maja Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej 

kontynuowało współpracę z Muzeum w zakresie kolejnych odsłon wirtualnego zwiedzania 

obiektu. Zrealizowano dwa odcinki przedstawiające wystawę pn. „Historia miasta i regionu” 

oraz jeden odcinek przedstawiający wystawę pn. „Etnografia Księstwa Łowickiego”;  

11. 18 maja – na stronie internetowej opublikowano muzyczny klip poświęcony osobie 

świętego Jana Pawła II z okazji Jego setnej rocznicy urodzin. Do współpracy zaproszono 

lokalnych muzyków i wokalistów. Łowicka wokalistka Malwina Ciesielska wykonała w swojej 

aranżacji utwór „Nie zastąpi Ciebie nikt” przy akompaniamencie muzycznym Szymona Mońki, 

Weroniki Mońki – Chwały, oraz Michała Chwały. Klip cieszył się bardzo dobrym odzewem  

osiągając ogromną oglądalność, wychodząc znacznie poza powiat i woj. Łódzkie; 

12. 21 maja – ogłoszono konkurs literacki „Moja Droga Życia z Janem Pawłem II” polegający 

na napisaniu swojego świadectwa jak osoba świętego Jana Pawła II wpłynęła na losy i życie 

piszącego świadectwo. Nagrodą w konkursie był weekendowy wyjazd do Krakowa i Wadowic. 

Konkurs został objęty patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera; 

13. 28 maja – Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej wspólnie ze Starostwem 

Powiatowym w Łowiczu zorganizowało wyjazd dla mieszkańców Powiatu Łowickiego do 

Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasną Górę; 

14. w pierwszych dniach czerwca Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej 

kontynuowało współpracę z Muzeum w zakresie kolejnych odsłon wirtualnego zwiedzania 

obiektu. Zrealizowano ostatni odcinek, przedstawiający II część wystawy pn. „Etnografia 

Księstwa Łowickiego”;  

15. 13 czerwca - w przededniu rocznicy przyjazdu do Łowicza papieża Jana Pawła II 

opublikowano na stronie film ze wspomnieniami ówczesnego Burmistrza Miasta Łowicza oraz 

ówczesnego Przewodniczącego Rady Miasta; 

16. 14 czerwca – opublikowano na stronie internetowej kolejne wspomnienia mieszkańców 

Powiatu Łowickiego związane z wizytą papieską w 1999 roku. Działania rocznicowe związane 

z Janem Pawłem II odbywały się w ramach ogłoszonego przez SEJM RP, Roku Świętego Jana 

Pawła II; 

17. 23 czerwca – Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej uczestniczyło  

w organizacji wizyty Wojewody Łódzkiego w skansenie w Maurzycach; 

18. 26 czerwca – Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej było organizatorem 

Pikniku Rodzinnego; 

19. 1 lipca - podpisano umowę na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie 

ogólnodostępnej działalności rekreacyjnej nad rzeką Bzurą pomiędzy CKTiPZŁ,  

a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Po podpisaniu umowy rozpoczęły się 

prace nad reaktywacją Plaży nad Bzurą; 

20. 4 lipca – uruchomiona została druga edycja wakacyjnej wypożyczalni kajaków. 

Pomysłodawcą akcji był Wicestarosta Łowicki, który w zrealizowanym klipie filmowym 



126 

 

 

 

osobiście zapraszał i zachęcał wszystkich zainteresowanych aktywnym spędzeniem czasu na 

rzece Bzurze, do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni kajaków. Z założenia wypożyczalnia 

działała codziennie od 4 lipca do końca wakacji, w godz. 11.00 -18.00 przy przystani kajakowej 

w Łowiczu;  

21. 8 lipca – rozpoczęto, jako współorganizator, cykl koncertów plenerowych „Znane i lubiane 

pod strzechą zagrane”. Do współpracy zaproszono znaną łowicką skrzypaczkę Weronikę 

Mońkę-Chwałę, która w każdą niedzielę w skansenie w Maurzycach dawała koncert wspólnie 

ze swoimi przyjaciółmi w różnorodnym repertuarze; 

22. 19 lipca – otworzono oficjalnie Plażę nad Bzurą. Było to wydarzenie z wieloma atrakcjami. 

Pochodzący z Łowicza znany w Polsce artysta plastyk Tyber dał pokaz tworzenia graffiti, na 

plaży zostały rozstawione dmuchańce dla dzieci, odbywały się zawody sportowe, poczęstunek 

dla gości zapewniały Koła Gospodyń Wiejskich, odbyły się pokazy fitness oraz dyskoteka  

z dj-em. Zaproszono gości specjalnych - miss Ziemi Łódzkiej 2019, Wicemiss Polski 2019 oraz 

II Wicemiss Ziemi Łódzkiej 2019, II Wicemiss Polski 2019. Wszystkie te działania odbywały 

się zgodnie z zaleceniami epidemicznymi, każdej osobie przebywającej na plaży umożliwiono 

korzystanie ze środków dezynfekcyjnych do rąk; 

23. 27 lipca – ogłoszono konkurs fotograficzny „Bierz i Leż” w którym do wygrania były  

plażowe leżaki CKTiPZŁ. Konkurs polegał na przysłaniu do CKTiPZŁ swojego zdjęcia z Plaży 

nad Bzurą. Wylosowane osoby otrzymywały plażowy leżak; 

24. w sierpniu odbyły się kolejne koncerty z cyklu „Znane i lubiane pod strzechą zagrane”.  

2 sierpnia na scenie pod strzechą wystąpiły skrzypaczki Weronika Mońka-Chwała oraz 

Karolina Matuszkiewicz, 9 sierpnia duet Dominik Domińczak – klarnet oraz Błażej Szostak – 

fortepian, 16 sierpnia kapela Szymona Mońki. W związku z wpisaniem Powiatu Łowickiego 

do tzw. „żółtej strefy” koncerty 23 i 30 sierpnia zostały odwołane; 

25. 1 sierpnia – kontynuacja działań na plaży nad Bzurą. Tego dnia odbyła się kolejna impreza 

taneczna na plaży pn. „Weekendowy chill na plaży”. Zapewniono również rozrywkę dla 

najmłodszych – animatora dziecięcego. Działania odbywały się zgodnie z zaleceniami 

epidemicznymi, każdej osobie przebywającej na plaży umożliwiono korzystanie ze środków 

dezynfekcyjnych do rąk; 

26. 14 sierpnia – Centrum Kultury, Turystyki i Promocji było współorganizatorem koncertu                 

w Bazylice Katedralnej pt. „Cud Nad Wisłą - Koncert na 100-lecie Bitwy Warszawskiej”. 

Oprawę muzyczną zapewnili Bogusław Morka - tenor, solista Opery Narodowej w Warszawie, 

Emilia Zielińska - sopran, solistka Teatru Muzycznego w Łodzi, Ryszard Morka - bas, solista 

Opery Narodowej w Warszawie; 

27. organizacja wyjazdu delegacji Powiatu Łowickiego na Festiwal Kultury Regionalnej  

w Brzezinach w dniu 28 sierpnia 2020 r. Powiat Łowicki reprezentowały panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich Kocierzewie Północnym oraz „Retro Księżanki” z Bąkowa Górnego.  

W konkursie kapel wystąpiła kapela Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy”; 

28. 29 sierpnia – ogłoszono konkurs plastyczny „Wakacyjne wspomnienie” skierowany do 

dzieci młodzieży i dorosłych. Konkurs polegał na przysłaniu do CKTiPZŁ prac plastycznych, 

nawiązujących do wakacyjnych chwil. Ideą konkursu był przekaz, że wakacje można spędzać 

w różnych miejscach i na różne sposoby; 
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29. 31 sierpnia - zakończenie działalności plaży i wakacyjnej wypożyczalni kajaków. W ciągu 

57 dni działalności z wakacyjnej wypożyczalni skorzystało 1524 osób; 

30. we wrześniu prowadzono prace nad realizacją projektu „Kulturalne rendez vous – filmowe 

spacery z łowicką kulturą” dofinansowanego w ramach programu Narodowego Centrum 

Kultury „Kultura w sieci”. Celem projektu było zrealizowanie dwunastu odcinków filmów 

poświęconych dorobkowi kultury materialnej regionu łowickiego i szeroko rozumianego 

folkloru, aczkolwiek z uwzględnieniem aspektów dotychczas mało lub wcale nie znanych. 

Każdy odcinek związany jest z konkretnym miejscem kultury, który przybliża  

i rozpropagowuje te właśnie elementy łowickiej kultury materialnej; 

31. 4 września – jako współorganizator wzięto udział w „Narodowym czytaniu”. Zrealizowano 

dwa nagrania filmowe: pierwszy z udziałem Starosty Łowickiego i Wicestarosty, drugi  

z udziałem znanych i lubianych mieszkańców Powiatu Łowickiego; 

32. 20 września – Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej wzięło udział  

w Dożynkach Wojewódzkich w Uniejowie tworząc swoje stoisko promocyjne. Do udziału  

i współpracy zaproszono delegację zespołu „Blichowiacy”, Koła Gospodyń Wiejskich  

z Chruśla, Urzecza i Zielkowic, oraz twórczynie ludowe Stanisławę Kosiorek i Teresę Kocus. 

KGW Zielkowice wzięło udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy; 

33. w dniach 29 - 30 września w parku w Arkadii oraz Skansenie w Maurzycach zostały 

zorganizowane sesje nagraniowe Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy”. Z nagranego materiału 

zostanie stworzony film promocyjny dla powstającej książce o zespole; 

34. 11 października - Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej wzięło udział                      

w uroczystości odsłonięcia „Gwiozdy Łowickiej”, której jednym z laureatów został 

zaproponowany przez CKTIPZŁ kandydat Stanisław Łacheta;  

35. 21 października - opublikowano pierwszy film z cyklu „Bądź odporny”. Do współpracy 

zaproszono wiele znanych postaci w powiecie. Celem zainicjowanego cyklu filmów było 

budowanie świadomości wśród mieszkańców Powiatu Łowickiego, jak zadbać o swoje zdrowie 

i odporność w okresie jesienno - zimowym. Takie działanie było szczególnie istotne w sytuacji 

nasilającej się epidemii. W listopadzie i grudniu opublikowane kolejne filmy z cyklu pt. ,,Bądź 

odporny”;  

36. 1 listopada – na profilu FB opublikowano film poświęcony zmarłym w 2020 roku znanym 

postaciom z Powiatu Łowickiego; 

37. 5 listopada – w Muzeum w Łowiczu otworzono ekspozycję poświęconą papieżowi Janowi 

Pawłowi II, którą stworzono wspólnie z Centrum Myśli Jana Pawła II, ukazujące przełomowe 

chwile w życiu papieża Polaka. Wystawa była połączona z koncertem, który odbył się kilka dni 

później we współpracy z Łódzkim Domem Kultury;  

38. 6 listopada – po raz drugi zorganizowano „Listopadowe wspomnienia wielkich artystów”. 

Ze względu na stan epidemii transmisja odbyła się internetowo w czterech odsłonach filmów. 

Tego dnia udostępniono pierwszy z nich; 

39. 7 listopada - w Muzeum w Łowiczu odbył się organizowany przez CKTiPZŁ przy 

współpracy z Łódzkim Domem Kultury koncert „Połączeni Sercem”, który był transmitowany 

w internecie. Koncertowi towarzyszyła przygotowana ekspozycja plansz opowiadających  
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o życiu Jana Pawła II, oraz wystawa prywatnych pamiątek mieszkańców Powiatu Łowickiego 

odnośnie Jana Pawła II; 

40. 14 listopada – opublikowano kolejny film z cyklu „ Listopadowe Wspomnienia Wielkich 

Artystów”; 

41. 20 listopada – opublikowano kolejny film z cyklu „Listopadowe Wspomnienia Wielkich 

Artystów”; 

42. 20 listopada – na stronie internetowej opublikowano ostatni film z cyklu „Listopadowe 

Wspomnienia Wielkich Artystów”; 

43. 14 grudnia - rozpoczęto publikację w internecie filmów powstałych w ramach projektu 

„Kulturalne rendez vous – filmowe spacery z łowicką kulturą”. Pierwszym była sonda uliczna; 

44. 15 grudnia – na stronie internetowej ukazał się kolejny film pod tytułem „od Bramy 

Prymasowskiej do Zamku Biskupów” z projektu „Kulturalne rendez vous – filmowe spacery  

z łowicką kulturą”, który dla łatwiejszej identyfikacji opatrzono tagiem: 

#KulturalneRendezVous;  

45. 17 grudnia – w Skansenie w Maurzycach rozpoczęto nagrania do serii kolęd; 

46. 18 grudnia – Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej wydało kalendarz na 

rok 2021 obrazujący zabytki ziemi łowickiej. Kalendarz powstał przy współpracy  

z fotografikiem Sylwestrem Cichalem i grafikiem Jankiem Mońka; 

47. 20 grudnia - w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej odbył się turniej 

szachowy o Puchar Starosty Łowickiego; 

48. 22 grudnia - na profilu FB CKTiPZŁ ukazał się kolejny film z projektu 

#KulturalneRendezVous opowiadający o gwarze łowickiej; 

49. 24 grudnia – na profilu FB CKTiPZŁ opublikowano pierwszą z cyklu kolęd, które 

przygotowano we współpracy z powiatami partnerskimi kartuskim i zakopiańskim. Projekt 

nosił tytuł „Kolędowanie na ludowo”. Utwory w nim prezentowane były upubliczniane także 

na stronach partnerskich powiatów. Dzięki takiemu konceptowi tradycje łowickiego 

kolędowania trafiły także do odbiorców z innych regionów Polski;  

50. 25 grudnia – na profilu FB CKTiPZŁ opublikowano kolędę kaszubską pt. „Bog nama 

przestojol” prezentowaną przez zespół ludowy „Chmielanie” z Kartuz; 

51. 26 grudnia – na profilu FB CKTiPZŁ opublikowano pastorałkę „Od serca do ucha”; 

52. 27 grudnia – na profilu FB CKTiPZŁ opublikowano kolejną kolędę zespołu ludowego  

z Kartuz „Chmielanie” pt. „Spiewata, ptoszczi”; 

53. 28 grudnia – na profilu FB CKTiPZŁ opublikowano kolędę „Lulajże Jezuniu”; 

54. 29 grudnia – na profilu FB CKTiPZŁ opublikowano kolędę „Mędrcy świata, 

monarchowie”; 

55. 31 grudnia – na profilu FB CKTiPZŁ opublikowano ostatnią kolędę zaśpiewaną przez 

zespół „Bukowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej pt. „Narodził się Jezus”. 

  Z dniem 1 stycznia 2020 roku, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego 

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zakończył działalność Dom 

Wycieczkowy mieszczący się w budynku przy ul. Stary Rynek 17. 



129 

 

 

 

  Z dniem 1 maja 2020 roku w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Centrum 

Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zakończyła działalność Informacja Turystyczna 

mieszcząca się w budynku przy ul. Stary Rynek 17. 

 

10. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego  

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego zostało powołane Uchwałą  

nr XVII/132/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 listopada 2019r., celem świadczenia 

usług w zakresie finansowym, organizacyjnym i administracyjnym oświatowych jednostek 

organizacyjnych Powiatu.  

CUW PŁ jest jednostką organizacyjną Powiatu Łowickiego nieposiadającą osobowości 

prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. 

CUW PŁ w 2020 r. prowadziło wspólną obsługę finansową, płacową i kadrową dla 

następujących jednostek obsługiwanych:  

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu;  

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

3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im.10 Pułku Piechoty w Łowiczu; 

4) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza 

Kościuszki w Łowiczu; 

5) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu; 

6) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu; 

7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi;  

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

9) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łowiczu. 

CUW PŁ współdziałało z Dyrektorami jednostek obsługiwanych przy realizacji zadań 

statutowych: 

1) obsługi finansowo - księgowej; 

2) obsługi organizacyjnej. 

  CUW zajmuje II piętro na Starym Rynku 17 i ma do dyspozycji 9 pomieszczeń plus 

zaplecze socjalne i korzysta z tych pomieszczeń na podstawie umowy użyczenia z Centrum 

Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej ważną do końca grudnia 2021 r. i w ramach tej 

umowy użyczenie pomieszczeń jest nieodpłatnie. CUW pokrywa tylko koszty energii 

elektrycznej, wywóz śmieci i zużycie wody i ścieków. 

Plan finansowy na 2020 rok dla Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego  

Dział Rozdział Paragraf Plan 

750 75085   

    3020 450,00 

   4010 664 327,00 

   4110 108 500,00 

   4120 16 270,00 

   4170 22 840,00 
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   4700 9 000,00 
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Plan finansowy CUW PŁ na 2020 rok wynosił 995 683,00 zł, a wykonanie wyniosło 

980 343,80 zł. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia dla 

pracowników w 2020 roku to kwota 801 951,74 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników 

673 486,60 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 93 591,25 zł, składki na Fundusz Pracy 

8 689,81 zł, wynagrodzenia bezosobowe 26 034,00 zł, świadczenia dla pracowników  

150,00 zł). Wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 178 392,06 zł. Na tę kwotę 

składały się wydatki poniesione w związku z adaptacją pomieszczeń zajmowanych przez CUW 

PŁ oraz na bieżącą działalność. Opracowanie projektu sieci telefonicznej, informatycznej oraz 

internetowej, wykonanie instalacji technicznej oraz remont pomieszczeń to koszt około 

41 000,00 zł. W 2020 roku zakupiono za kwotę 32 000,00 zł sprzęt i wyposażenie niezbędne 

do wykonywania pracy. Między innymi: 3 laptopy z oprogramowaniem, szafę metalową, 

urządzenie wielofunkcyjne, laptop, komputery, drukarkę i niszczarkę. Dużym wydatkiem było 

zakupienie oprogramowania firmy Vulcan: Finanse, Płace, Kadry oraz Inwentarz –  

26 500,00 zł, niezbędny do realizacji zadań statutowych CUW PŁ. W 2020 roku Centrum Usług 

Wspólnych Powiatu Łowickiego osiągnęło dochody w wysokości 17 619,15 zł. Były to przede 

wszystkim dochody ze zwolnienia z opłacania składek społecznych za marzec, kwiecień  

i czerwiec. Wydatki na Covid-19 to 500,00 zł składające się na zakup środków czystości, 

płynów dezynfekujących oraz innych środków zapewniających zdrowie i bezpieczeństwo 

pracowników w okresie pandemii. 

Najważniejsze obszary działania CUW PŁ od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.: 

1. pokonanie problemów organizacyjnych, logistycznych i adaptacyjnych związanych  

i lokalizacją CUW na II piętrze budynku CKTiPZŁ. Działając wspólnie z Sekretarzem Powiatu 

i Zarządem Powiatu udało się zaoszczędzić przy ww. pracach ponad 55 000,00 zł /szukanie 

odpowiednich wykonawców od projektowania i wykonania/; 

2. wynegocjowanie dobrej oferty z firmą Vulcan na zakup oprogramowania dla CUW 

/oszczędności ok. 10 200,00 zł/ i wykonanie tzw. migracji wszelkich danych płacowo – 

księgowo – kadrowych ze szkół i placówek oświatowych bez dodatkowych kosztów; 

3. pozyskanie sprzętu teleinformatycznego i biurowego ze szkół i placówek oraz ze Starostwa 

Powiatowego, skonfigurowanie ich do zakupionego oprogramowania co pozwoliło uzyskać 

24 000,00 zł oszczędności; 
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4. wprowadzenie jednego Inspektora Ochrony Danych dla wszystkich szkół i placówek co dało 

oszczędności w wysokości 45 000,00 zł oraz Inspektora ds. BHP dla wszystkich szkół  

i placówek oświatowych; 

5. najważniejszym zadaniem CUW PŁ było ujednolicenie systemu naliczania i rozliczania 

godzin ponadwymiarowych, godzin doraźnych zastępstw, godzin wyrównawczych, nauczania 

indywidualnego oraz sposobu rozliczania dodatków trudnych, uciążliwych i innych we 

wszystkich szkołach i placówkach oświatowych. Po pierwszym półroczu zmniejszyła się liczba 

tych godzin z ponad 6 000 do 5 000 godzin tygodniowo, rozliczenie godzin w okresie pandemii, 

co dało oszczędności w wysokości 150 000,00 zł; 

6. wspólnie z wydziałem Kontroli i Zarządzania Jednostkami CUW PŁ analizował  

tzw. arkusze majowe organizacyjne szkół i placówek, by  zmniejszyć podziały na grupy od 

01.09. 2020 r., zmniejszyć liczbę godzin ponadwymiarowych, racjonalizować liczbę uczniów 

w klasach i oddziałach i stan zatrudnienia nauczycieli. Szacowane oszczędności wynoszą  

ok. 100 000,00 zł. 

11. 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 2019/2020 w 16 oddziałach uczyło się 414 

uczniów, zaś w roku szkolnym 2020/2021 w 16 oddziałach kształci się 398 uczniów. W wyniku 

naboru do klas I otworzono cztery oddziały o nachyleniu: medycznym, politechnicznym, 

przyrodniczym i humanistyczno-ekonomicznym. 

 Do egzaminu maturalnego przystąpiło 120 uczniów. Egzamin zdało 118 osób, zdawalność 

wyniosła 98,3%. Wyniki egzaminów maturalnych w 2020 roku z przedmiotów obowiązkowych 

przedstawiały się w część pisemnej następująco: 

- j. polski – średni wynik – 58,65%, max wynik – 87%, zdawalność 100%, 

- matematyka - średni wynik – 73,60%, max wynik – 100%, zdawalność 98,30%, 

- j. angielski - średni wynik – 80,84%, max wynik – 100%, zdawalność 98,30%, 

- j. niemiecki - średni wynik – 67,20%, max wynik – 86%, zdawalność 100%, 

- j. rosyjski - średni wynik – 58,67%, max wynik – 86%, 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 (projekt  

o wartości 36 200,00 zł realizowany w latach 2019-2021); 

2. dotację z WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu pn. „Moja wymarzona pracownia 

biologiczna”– 49 871,38 zł (projekt o wartości 62 871,35 zł realizowany w latach 2019-2021); 

3. dotację z WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu pn. Edukacja Ekologiczna w szkołach  

i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021 na realizację projektu pn. „Program Edukacji 

ekologicznej realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego  

w Łowiczu” – 32 919,00 zł (projekt o wartości 36 719,00 zł realizowany w latach 2020-2021); 
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4. dotację z WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”  

na realizację projektu pn. „Utworzenie ekopracowni I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa 

Chełmońskiego w Łowiczu” – 46 221,00 zł (projekt o wartości 51 671,00 zł realizowany  

w latach 2020-2021); 

5. dotację z Fundacji FRSE na realizację projektu pn. „Mobilność edukacyjna szansą  

na wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów I LO w Łowiczu” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 158 067,00 zł (projekt realizowany w roku szkolnym 

2019/2020); 

6. dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na projekt pn. „Utworzenie i prowadzenie 

klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie 

informatyczne w latach szkolnych 2019/2020, 2020/21 oraz 2021/2022 w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu"– 150 315,62 zł; 

7. Środki finansowe (darowizny) pozyskane od sponsorów: 

− Rada Rodziców przy I LO w Łowiczu kwota 5 850,00 zł, 

− środki pozyskane z wpłat 1% podatku od osób fizycznych za pośrednictwem organizacji 

pożytku publicznego Fundacji „Młodzi-Młodym” – 3 558,96 zł. 

 

12. 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 2019/2020 w 12 oddziałach uczyło się 353 uczniów.  

W roku szkolnym 2020/2021 w 13 oddziałach uczy się 372 uczniów. W wyniku naboru 

otworzono trzy oddziały klas I o nachyleniu: humanistyczno-lingwistycznym, matematyczno-

fizyczno-informatycznym oraz medycznym. 

W 2020 roku do egzaminu maturalnego przystąpiło 54 spośród 56 absolwentów. Egzamin 

zdało 47 uczniów. Zdawalność wyniosła 83%. Egzamin poprawkowy zdało 4 uczniów. 

Zdawalność z uwzględnieniem egzaminów poprawkowych wyniosła 87 %. 

Wyniki egzaminów maturalnych w 2020 roku z przedmiotów obowiązkowych 

przedstawiały się w część pisemnej następująco: 

- j. polski – średni wynik – 44,53%, max wynik – 86%, zdawalność 98%, 

- matematyka - średni wynik – 48,15%, max wynik – 90%, zdawalność 87%, 

- j. angielski - średni wynik – 63,58%, max wynik – 98%, zdawalność 98%. 

 

Pozyskano następujące środki pozabudżetowe: 

1. dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  

w ramach konkursu pn. „Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "W zgodzie z przyrodą –  

w zgodzie z Ziemią" – 42 446,00 zł (projekt o wartości 47 162,00 zł realizowany w latach 2019-

2020); 

2. dotację z WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu pn. Edukacja Ekologiczna w szkołach  

i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021 na realizację projektu pn. „Program Edukacji 

ekologicznej realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika 

w Łowiczu” – 22 762,00 zł (projekt o wartości 26 234,00 zł realizowany w latach 2020-2021); 
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3. dotację z WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”  

na realizację projektu pn. „Utworzenie ekopracowni II Liceum Ogólnokształcące  

im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu” – 35 532,00 zł (projekt o wartości 39 592,00 zł 

realizowany w latach 2020-2021); 

4. dotacja z projektu unijnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „STEAM Strengthens European Cultural 

Heritage (Rozwijanie europejskiego dziedzictwa kulturowego za pomocą przedmiotów 

ścisłych) – 31 167 EURO, tj. 141 607,27 zł (projekt realizowany w latach 2020-2022); 

5. dotacja z projektu unijnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

programu Erasmus+ na realizację projektu pn. ,,Mobilność zagraniczna narzędziem 

wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów” – 35 136,00 EURO tj. 154 124,06 zł (projekt 

realizowany w latach 2019-2021); 

6. dotacja z projektu unijnego w ramach programu Horizon 2020 na realizację projektu  

pn. „School students working with communities and experts to explore cities as urban 

ecosystems” – PULCHRA – 2.000 EURO (projekt realizowany w latach 2020-2021); 

7. dotacja celowa w ramach rządowego programu na realizację projektu pn. „Aktywna tablica” 

– 14 000,00 zł; 

8. Darowizna od sponsora – 1 000,00 zł. 

 

13. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty mieści się w Łowiczu,  

przy ul. Podrzecznej 30. W skład Zespołu wchodzi technikum, branżowa szkoła I stopnia  

oraz branżowa szkoła II stopnia. W roku szkolnym 2019/2020 w 17 oddziałach uczyło się  

407 uczniów. W roku szkolnym 2020/2021 w 20 oddziałach kształci się 446 uczniów.  

W 2020 roku w wyniku naboru do klas I otworzono 6 oddziałów, w tym: 3 oddziały technikum 

kształcące w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, technik pojazdów 

samochodowych, technik mechatronik oraz technik elektryk, 2 oddziały branżowej szkoły  

I stopnia kształcące w zawodach: kierowca mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, 

fryzjer i oddział wielozawodowy oraz 1 oddział branżowej szkoły II stopnia. 

 W 2020 roku do egzaminu maturalnego przystąpiło 36 spośród 49 absolwentów. Egzamin 

zdało 25 uczniów, zdawalność wyniosła 69,49%. Egzamin poprawkowy zdało 2 uczniów. 

Zdawalność z uwzględnieniem egzaminów poprawkowych wyniosła 75%.  

Wyniki egzaminów maturalnych w 2020 roku z przedmiotów przedstawiały się w część 

pisemnej następująco: 

- j. polski – średni wynik – 38,83%, max wynik – 70%, zdawalność 88,89%, 

- matematyka - średni wynik – 46,80%, max wynik – 90%, zdawalność 80,56%, 

- j. angielski - średni wynik – 62%, max wynik – 96%, zdawalność 88,57%, 

- j. niemiecki - średni wynik – 50%, max wynik – 50%, zdawalność 100%. 

 Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zostało zgłoszonych 54 uczniów,  

w tym: 40 uczniów technikum oraz 14 uczniów branżowej szkoły I stopnia. Dyplom 

potwierdzający kwalifikacje otrzymało 36 uczniów.  
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  Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikum wyniosła 

67,50%, natomiast w branżowej szkole I stopnia – 64,29%. 

 Pozyskano następujące środki pozabudżetowe na realizację projektów: 

1. projekt pn. „Kształcimy zawodowo” środki z Europejskiego Funduszu Społecznego –  

900 887,50 zł (projekt o wartości 1 001 087,50 zł realizowany w latach 2019-2021); 

2. projekt pn. „Europejskie doświadczenie – lepsza przyszłość” środki z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach programu Erasmus+ - 72.804 EURO, tj. 312 241,79 zł 

(projekt realizowany w latach 2019-2021); 

3. projekt pn. „Od stażysty do specjalisty” środki z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – 1 004 373,05 zł 

(projekt o wartości 1 115 970,06 zł realizowany w latach 2020-2022); 

4. projekt pn. „ZSP 1 Łowicz kształci w Europie-edycja 2020” środki z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach programu Erasmus+ - 91 005 EURO, tj. 399 703,06 zł 

(projekt realizowany w latach 2020-2022). 

 

14. 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. W skład Zespołu wchodzi: Technikum  

nr 2 i Branżowa szkoła I Stopnia nr 2. W roku szkolnym 2019/2020 w 35 oddziałach uczyło się 

735 uczniów. W roku szkolnym 2020/2021 w 33 oddziałach kształci się 728 uczniów. Nabór 

do I klas nastąpił do 6 klas technikum prowadzącym kształcenie w zawodach: technik 

informatyk, technik programista, technik logistyk, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 

technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik technologii żywności oraz  1 oddziału 

branżowej szkoły I stopnia kształcącej w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn 

rolniczych.  

 W 2020 r. do matury przystąpiło 121 spośród 157 absolwentów, z czego egzamin zdało  

81 uczniów, zdawalność wyniosła 66,94%. Egzamin poprawkowy zdało 12 uczniów. 

Zdawalność z uwzględnieniem egzaminów poprawkowych wyniosła 76,85%.  

Wyniki egzaminów maturalnych w 2020 roku z przedmiotów obowiązkowych przedstawiały 

się w część pisemnej następująco: 

- j. polski – średni wynik – 57%, max wynik – 93%, zdawalność 98,34%, 

- matematyka - średni wynik – 46,40%, max wynik – 98%, zdawalność 80,16%, 

- j. angielski - średni wynik – 60,56%, max wynik – 100%, zdawalność 89,56%, 

- j. niemiecki - średni wynik – 40%, max wynik – 54%, zdawalność 100%. 

 Do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przystąpiło łącznie 171 osób,  

w tym: 157 uczniów technikum oraz 14 uczniów branżowej szkoły I stopnia.  

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe odebrało: 135 absolwentów technikum  

oraz 11 absolwentów branżowej szkoły I stopnia. Zdawalność egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe w technikum wyniosła 94,9%, natomiast w branżowej szkole I stopnia 

- 84,61%. 
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 Pozyskano następujące środki pozabudżetowe na realizację projektów: 

1. projekt pn. „Moje kompetencje – moja przyszłość” środki z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  

na lata 2014-2020 – 1 440 206,79 zł (projekt o wartości 1 600 229,77 zł realizowany w latach 

2018-2020); 

2. projekt pn. „Europejski wymiar działalności Szkoły szansą na wzrost kwalifikacji 

zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu” środki z Europejskiego  

Funduszu Społecznego w ramach programu Erasmus+ - 125 676,00 EURO tj. 540 441,99 zł 

(projekt realizowany w latach 2019-2021); 

3. projekt pn. „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca” środki z Europejskiego  

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 – 1 738 957,01 zł (projekt o wartości 1 932 174,46 zł realizowany 

w latach 2020-2022); 

4. projekt pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 

Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu” środki  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  

- 50 000,00 zł (projekt o wartości 55 600,00 zł realizowany w latach 2020-2021); 

5. środki finansowe - darowizna z Rady Rodziców – 600,00 zł. 

 

15. 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 w roku szkolnym 2019/2020 wchodziło technikum oraz branżowa szkoła 

I stopnia, łącznie w 15 oddziałach kształciło się 328 uczniów. 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 2020/2021 w 15 oddziałach uczy się  

331 uczniów. Nabór do I klas nastąpił do 3 oddziałów technikum kształcących w zawodach:  

technik fotografii i multimediów, technik eksploatacji portów i terminali, technik hotelarstwa 

oraz technik usług fryzjerskich. 

 W 2020 r. do matury przystąpiło 36 spośród 45 absolwentów, z czego egzamin zdało  

13 uczniów, zdawalność wyniosła 36%. Egzamin poprawkowy zdało 8 uczniów. Zdawalność  

z uwzględnieniem egzaminów poprawkowych wyniosła 58%. Wyniki egzaminów maturalnych 

w 2020 roku z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej przedstawiały się następująco: 

- j. polski – średni wynik – 37,9%, max wynik – 59%, zdawalność 91,7%, 

- matematyka - średni wynik – 29,6%, max wynik – 54%, zdawalność 61%, 

- j. angielski - średni wynik – 39,4%, max wynik – 82%, zdawalność 83,3%. 

 Do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przystąpiło łącznie 59 osób,  

w tym: 45 uczniów technikum oraz 14 uczniów branżowej szkoły I stopnia. Egzamin zdało 

łącznie 53 uczniów: 39 uczniów technikum oraz 12 uczniów branżowej szkoły I stopnia. 
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Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikum wyniosła 

86,70%, natomiast w branżowej szkole I stopnia – 85,71%. 

 Pozyskano następujące środki pozabudżetowe na realizację projektów: 

1. 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 732 002,23 zł, wkład własny –  

81 333,60 zł (projekt realizowany w latach 2018-2020); 

2. projekt pt. „ZSP nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki” środki pozyskane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

(POWER) poprzez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Wartość projektu  

145 608,00 EURO, tj. 620 712,34 zł (projekt realizowany w latach 2020-2021); 

3. projekt pt. „Zawodowy Rozwój w Nowoczesnej Europie z ZSP Nr 3 w Łowiczu” środki 

pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (POWER). Przyznane dofinansowanie wynosiło 622 896,46 zł (projekt 

realizowany w latach 2019-2021). 

 

16. 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 oraz 

technikum. W roku szkolnym 2019/2020 w 24 oddziałach uczyło się 569 uczniów. W roku 

szkolnym 2020/2021 w 23 oddziałach kształci się 548 uczniów.  

 W 2020 roku nabór do I klas nastąpił do 5 oddziałów w tym do 3 oddziałów technikum 

kształcących w zawodach technik ekonomista i technik spedytor oraz do 2 oddziałów  

liceum o nachyleniu humanistyczno-językowym oraz matematyczno-informatycznym. 

Wyniki egzaminów maturalnych w 2020 roku z przedmiotów obowiązkowych przedstawiały 

się w część pisemnej następująco: 

Liceum Ogólnokształcące: 

- j. polski – średni wynik – 57,68%, max wynik – 96%, zdawalność 100%, 

- matematyka - średni wynik – 59,87%, max wynik – 98%, zdawalność 100%, 

- j. angielski - średni wynik – 77,58%, max wynik – 100%, zdawalność 100%. 

Technikum: 

- j. polski – średni wynik – 49,34%, max wynik – 89%, zdawalność 98,67%, 

- matematyka - średni wynik – 48,28%, max wynik – 90%, zdawalność 88%, 

- j. angielski - średni wynik – 62,26%, max wynik – 98%, zdawalność 95,95%. 

 Do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przystąpiło 77 uczniów, z czego 

70 uczniów zdało egzamin. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  

w technikum wyniosła 90,90%.  
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Pozyskano następujące środki pozabudżetowe na realizację projektów: 

1. projekt pn. ,,Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4  

w Łowiczu’’ - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Wartość projektu – 1 756 097,76 zł, przyznane dofinansowanie wynosiło 1 580 487,98 zł, 

wkład własny – 175 609,78 zł, w tym: wkład własny pieniężny 50 963,98 zł i niepieniężny 

124 645,80 zł (projekt realizowany w latach 2018-2021); 

2. projekt pt. „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmocnienia kluczowych kompetencji 

uczniów liceum ZSP nr 4 w Łowiczu” środki pozyskane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) -           

165 608,00 zł (projekt realizowany w latach 2019-2020); 

3. projekt pt. „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery” środki pozyskane  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (POWER) – 84 744,00 EURO, tj. 452 362,26 zł (projekt realizowany  

w latach 2019-2021);  

4.  projekt pt. „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery- część II” środki pozyskane 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (POWER) – 125 676,00 EURO tj. 535 744,22 zł (projekt realizowany  

w latach 2020-2022); 

5. środki finansowe (darowizny) pozyskane od sponsorów: Rada Rodziców 29 103,03 zł  

i sponsor prywatny 881,91 zł; 

6. projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  

w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

internetu o wysokich przepustowościach”. Środki pozyskane Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

wartość zadania i finansowanie – 98 400,00 zł.  

 

17. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Brzechwy  

w Łowiczu 

 

Liczba uczniów i ilość klas w roku szkolnym 2020/2021 

Lp. Typ szkoły 
Liczba 

oddziałów 
Liczba uczniów 

1.  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 35 

2.  Przedszkole Specjalne 3 15 

3.  Szkoła Podstawowa  9 54 

4.  Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia  3 21 

5.  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 

Pracy 

3 19 

6.  Internat SOS-W 4 29 
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7.  Zespół Rewalidacyjno- Wychowawczy 3 14 

RAZEM 25 188 

 

Liczba dzieci ze względu na rodzaj niepełnosprawności: 

Lp. 
Stopień niepełnosprawności 

intelektualnej 
Ilość uczniów 

1.  Lekkie 37 

2.  Umiarkowane, znaczne 20 

3.  Z autyzmem w tym z zespołem Aspergera 5 

4.  Sprzężone 44 

5.  Głębokie 14 

RAZEM 120 

 

Liczba uczniów nauczanych indywidualnie: 

Lp. Typ szkoły Ilość uczniów 

1.  Szkoła Podstawowa 1 

2.  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 3 

3.  Indywidualne zespoły rewalidacyjno-wychowawcze  4 

RAZEM  8 

 

Wyposażenie Ośrodka 

W ramach realizacji projektów Ośrodek został wyposażony między innymi w: 

1. Kuchnia i stołówka: 

a) dokonano remontu pomieszczeń kuchennych i jadalni, zakupiono stoły  

i krzesła, zmywarkę do naczyń, podstawę pod zmywarkę, maszynę do mielenia mięsa, 

obieraczkę do warzyw, kotleciarkę, blender, garnki, pojemniki i blachy kuchenne, wózek 

kelnerski, szafę chłodniczą, lodówko-chłodziarkę, basen jednokomorowy, zlew 

dwukomorowy, szafę magazynową, regały z półkami, piec konwekcyjno-parowy.  

Piec konwekcyjno-parowy stanowił wkład własny placówki. Dzięki pozyskanym środkom 

doposażono i poprawiono standard obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej; 

2. Przedszkole: 

a) doposażenia sali Doświadczania Świata; 

b) doposażenie sali ćwiczeń ruchowych; 

c) doposażenie gabinetu logopedycznego w komunikatory; 

d) doposażenie gabinetu logopedycznego w oprogramowanie wspomagające naukę sterowania 

wzrokiem; 

e) doposażenie sali przedszkolnej do prowadzenia terapii z elementami Metody Marii 

Montessori; 

f) adaptacja i doposażenie  sali przedszkolnej do realizacji terapii behawioralnej; 

g) doposażenie sali przedszkolnej do realizacji terapii behawioralnej w sprzęt TIK; 

h) pomoce dydaktyczne do terapii dzieci z autyzmem; 
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i) pomoce dydaktyczne rozwijające percepcję dotykową; 

j) doposażenie Gabinetu psychologa / do terapii poznawczo behawioralnej w sprzęt TIK; 

k) pomoce dydaktyczne wspomagające rozwój społeczno-emocjonalny; 

l) pomoce dydaktyczne rozwijające małą i dużą motorykę; 

m) doposażenie sali terapeutycznej / do terapii tyflopedagogicznej w sprzęt TIK.  

3. Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia oraz w Szkoła Specjalna Przysposabiającej do 

Pracy: 

a) pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć z matematyki; 

b) pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć z informatyki; 

c) doposażenie Pracowni technologii gastronomicznej – wyposażenie stanowiska 

dydaktycznego – tablica multimedialna z oprzyrządowaniem; 

d) kucharz – doposażenie pracowni technologii gastronomicznej – wyposażenie stanowisk 

dydaktycznych; 

e) pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – doposażenie; 

f) ogrodnik – doposażenie warsztatów szkolnych.  

Pozyskano następujące środki pozabudżetowe na realizację projektów: 

1. Dotacja podręcznikowa - dotacja przyznana 13 962,01 zł, dotacja wykorzystana   

13 520,55 zł, program finansowany był ze środków budżetu państwa, dotacja była realizowana 

w okresie od 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r. Dotacja przeznaczona była na zakup podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach 

nauczania ustalonych dla tych szkół. 

2. Dotacja przedszkolna - dotacja przyznana 5 738,00 zł, dotacja wykorzystana 5 264,62 zł. 

Program finansowany był ze środków budżetu państwa, dotacja była realizowana w okresie od 

01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Przedszkole Specjalne otrzymało dotację celową z budżetu 

państwa, która mogła być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadań 

placówki wychowania przedszkolnego  w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym 

kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej.  Środki z dotacji  w roku 2020 przeznaczono 

na zakup zabawek i  pomocy dydaktycznych. 

3. Wyprawka szkolna - dotacja przyznana – 12 465,00 zł, dotacja wykorzystana 9 544,95 zł, 

program finansowany był ze środków budżetu państwa, dotacja była realizowana w okresie od 

01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Wyprawka szkolna przeznaczona była dla Branżowej Szkoły  

I Stopnia oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy; 

4. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

im. Jana Brzechwy w Łowiczu realizował program w ramach Priorytet 3 – tj. Rozwijanie 

zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci  

i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Dotacja przyznana – 2 480,00 zł, dotacja 

wykorzystana - 2 449,84 zł, wkład własny stanowił - 612,46 zł, całkowita wartość projektu 

wyniosła – 3 062,30 zł, projekt był realizowany w okresie od 18.08.2020 r. do 31.12.2020 r. 

Celem priorytetu było zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez 

zwiększenie udziału nowości wydawniczych w ich zbiorach, wzrost dostępności książek, 

czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek 
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publicznych, promocja literatury i czytelnictwa wśród uczniów. W ramach projektu zakupiono 

193 książki, spośród których 112 szt. to  lektury szkolne, które stanowiły  ok. 58% wszystkich 

zakupionych pozycji. 

5. Utworzenie punktu dydaktycznego pn. ,,Zielony Zakątek” przy Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Łowiczu - program finansowany był ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi. 

Dotacja przyznana – 48 278,00 zł, dotacja wykorzystana - 47 741,24 zł, wkład własny  - 

6 555,35 zł, całkowita wartość projektu wyniosła - 54 296,59 zł, projekt był realizowany  

w okresie od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. Był to konkurs z dziedziny Edukacja Ekologiczna 

pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”. Celem projektu było 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. Teren, na którym planowana była realizacja zadania został pokryty wysokiej 

jakości trawnikiem i został wyposażony w system nawadniający z elektronicznym 

sterownikiem. Na placu zostały ustawione tablice dydaktyczne o tematyce: drzewa iglaste  

i liściaste, owady pożyteczne i szkodliwe, płazy i gady, ptaki osiadłe i wędrujące. Znajdowały 

się tam również gry edukacyjne: gra terenowa „Zgaduj- zgadula”, gra edukacyjna „Leśne 

puzzle - ekosystemy”, ekosystem lasu „Kto kogo zjada”, instalacja Światowid „Cykle 

rozwojowe”. Ustawiona została duża altana z ławkami i stołami, w której będą mogły odbywać 

się zajęcia edukacyjne. Zasadzone zostały  trzy drzewa dające cień, ozdobne trawy,  powstanie 

kącik z ziołami. Teren między tablicami i wokół drzew został wydzielony obrzeżem z kostki 

brukowej i wysypany drewnianymi zrębkami. Miejsce pod altanę zostało wyłożone kostką 

brukową. W roku 2020 w Zielonym zakątku były realizowane lekcje i zajęcia przybliżające 

zagadnienia związane z przyrodą i ekologią. 

6. ,,Samodzielni w życiu i w pracy” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu - 1 431 257,88 zł, kwota 

dofinansowania - 1 288 132,09 zł, wkład własny - 143 125,79 zł  (wkład finansowy – 

138 973,79 zł, wkład niepieniężny - 4 152,00 zł). W 2020 roku w poniesiono wydatki  

312 229,15 zł, w 2021 roku przewidziano wydać  263 439,12 zł. Projekt jest realizowany  

w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. Celem projektu jest ,,Wsparcie na rzecz 

podnoszenia u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na 

rynku pracy oraz 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". Dostosowanie, we 

współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego, w terminie od 01.09.2020 r. 

do 31.08.2022 r., kierunków kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole Specjalnej I Stopnia 

oraz w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, funkcjonujących w ramach Specjalnego 

Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Łowiczu, ukierunkowane na poprawę zdolności do 

zatrudnienia 31uczniów (19K/12M) oraz podniesienie kompetencji kluczowych 

(matematycznych i informatycznych) niezbędnych na rynku pracy wśród 31 

uczniów(19K/12M) w/w placówek, poprzez adaptację i doposażenie pracowni i warsztatów 
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szkolnych, podniesienie kompetencji 6n-li (6K) kształcenia zawodowego oraz poprzez 

organizację dla uczniów w/w szkół: praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć 

specjalistycznych zawodowych w zakresie technologii gastronomicznej; cukiernictwa; 

cukiernictwa z elementami dekoracji potraw, carvingu, baristyki i profesjonalnej recepcji; 

potraw mięsnych; ogrodnictwa i konserwacji terenów zielonych oraz zajęć rozwijających 

kompetencje kluczowe z matematyki i informatyki. 

7. Aktywny Przedszkolak – rozszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Specjalnym 

SOS-W im. Jana Brzechwy w Łowiczu - projekt współfinansowany jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu - 598 971,93 zł, 

kwota dofinansowania - 509 126,14 zł, wkład własny - 89 845,79 zł (w tym: wkład finansowy 

-  61 852,15 zł, wkład niepieniężny -  27 993,64 zł). W 2020 roku w poniesiono wydatki  

206 160,69 zł, w 2021 roku przewidziano wydać 81 530,75 zł. Projekt jest realizowany  

w okresie od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. Celem projektu było zwiększenie dostępności  

13 dzieci z niepełnosprawnościami (5K/8M) z terenu m. Łowicz do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego  

w Przedszkolu Specjalnym im. Jana Brzechwy w Łowiczu do potrzeb dzieci  

z niepełnosprawnościami, poprzez adaptację sali przedszkolnej, realizację doskonalenia 

zawodowego 9 nauczycieli w nim zatrudnionych oraz poprzez organizację dodatkowych zajęć 

specjalistycznych wyrównujących stwierdzone deficyty: terapii polisensorycznej, terapii 

usprawniającej narządy ruchu (stymulującej rozwój psychoruchowy), alternatywnych metod 

komunikacji, terapii z elementami metody Montessori, terapii behawioralnej i poznawczo- 

behawioralnej, terapii tyflopedagogicznej, hipoterapii oraz zajęć rozwijających kompetencje 

kluczowe: technologia i kodowanie w edukacji przedszkolnej, przeprowadzonych w okresie 

realizacji projektu od 01.06.2020 r. do 30.06.2021 r.. 

8. Posiłek w szkole i w domu - wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach modułu  

3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania  

w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc 

spożywania posiłków. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa, dotacja 

przyznana – 80 000,00 zł, dotacja wykorzystana - 79 140,70 zł, wkład własny - 19 864,50 zł, 

całkowita wartość projektu -  99 005,20 zł. Projekt był realizowany w okresie od 29.06.2020 r. 

do 31.12.2020 r. Pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone na wyremontowanie kuchni 

stołówki szkolnej, przede wszystkim: malowanie pomieszczeń, położenie glazury  

w części kuchennej.  Doposażenie, adaptacja i poprawa standardu kuchni i jadalni zapewniła 

całodzienny posiłek dla dzieci i uczniów placówki bez konieczności podziału na kilka pór 

obiadowych. Odświeżone i wyposażone w odpowiedni sprzęt pomieszczenia pozwoliły na 

przygotowywanie zróżnicowanych posiłków dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem dzieci 

ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi (np. cukrzycą) oraz uczniów niepełnosprawnych 

ruchowo (poruszających się na wózkach). Zakup odpowiedniego doposażenia kuchni  

i stołówki  przyczynił się do rozwoju aktywności społeczności szkolnej i wzmocnienia zadań 

terapeutycznych placówki poprzez usamodzielnienie i nabywanie nowych umiejętności przez 
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podopiecznych, poznawanie nowych smaków podczas nauki spożywania posiłków, treningu 

jedzenia, a także rozwijanie zainteresowań w trakcie wielorakich zajęć kulinarnych. Zakup 

nowych urządzeń wzbogacił warsztat pracy dla uczniów szkoły branżowej odbywających 

praktyki  przygotowujące do zawodu – kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. 

9. ,,Za życiem” – program kompleksowego wsparcia dla rodzin - program finansowany jest ze 

środków budżetu państwa, całkowita wartość projektu -  82 330,00 zł, liczba dzieci objętych 

wsparciem – 32; liczba godzin zrealizowanych - 1 020, kwota wykorzystanej dotacji -  

61 491,07 zł. Projekt był realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Zadanie 

finansowane było z budżetu państwa i polega m.in. na pełnieniu przez wskazaną placówkę roli 

wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu. Jej 

szczegółowe zadania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 

2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno 

– opiekuńczych. W ramach Programu wprowadzono dodatkowe instrumenty wsparcia we 

wczesnym okresie życia dla dzieci z niepełnosprawnością oraz zagrożonych 

niepełnosprawnością. Włączenie do systemu wsparcia dzieci zagrożonych 

niepełnosprawnością prowadzi do skrócenia czasu oczekiwania na specjalistyczną pomoc. 

  W roku 2018 został przy placówce utworzony został Ośrodek koordynacyjno- 

rehabilitacyjno-opiekuńczy. Podstawą do przyjęcia dziecka jest zaświadczenie lekarskie. 

Zespół specjalistów określa rodzaj i charakter zajęć pomocowych. Ze wsparcia w ramach 

programu mogą korzystać również dzieci, które objęte są wczesnym wspomaganiem rozwoju 

na podstawie opinii stwierdzającej taką potrzebę. Dla tych dzieci program stwarza możliwość 

poszerzenia oferty zajęć specjalistycznych oraz skorzystania z konsultacji lekarzy specjalistów. 

W ramach realizacji programu „Za życiem” Ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-

opiekuńczy w Łowiczu oferuje wsparcie i zajęcia usprawniające w zakresie: terapii 

psychologicznej i wsparcie rodziców, zajęcia logopedyczne i neurologopedyczne,  zajęcia 

rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii, zajęcia integracji sensorycznej, zajęcia ogólnorozwojowe. 

10. ,,Zawodowcy w Łódzkim – stypendia dla najzdolniejszych na bis” - stypendia 

przyznawane 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  

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program finansowany był ze środków budżetu 

państwa. Całkowita wartość projektu -  20 000,00 zł, liczba uczniów objętych wsparciem - 2. 

W roku 2020 wszystkie założenia do pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej 

w placówce zostały zrealizowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz 

zachowaniem reżimu sanitarnego. 

18. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi 

Rok szkolny 2020/2021 to drugi pełny rok funkcjonowania placówki w nowych, 

nowoczesnych warunkach, z których korzystają wszyscy pracownicy, ale przede wszystkim 

uczniowie – wychowankowie. Do końca września 2020 roku dostarczane było jeszcze 
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wyposażenie      

i sprzęt. 

Podjęte przez nauczycieli i wychowawców różne formy doskonalenia zawodowego 

spowodowały, że szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Realizacja wszystkich 

zajęć z każdych przedmiotów odbywa się bez wsparcia nauczycieli z innych szkół. Sytuacja 

epidemiczna w kraju spowodowała, że część szkoleń musiała zostać odwołana jednak odbyły 

się szkolenia wynikające z planu naprawczego Placówki i miały formę on-line. 

Organizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii od 1 września 2020 roku to pięć 

oddziałów szkoły podstawowej specjalnej, tj. klasy: IV, V, VI, VII, VIII oraz aż sześć grup 

wychowawczych.  

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 wychowanków, 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 oraz korzystając z pomocy 

prywatnych gabinetów lekarskich np. dentystycznych. 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”, „Tygodnia języków obcych”, 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.  

3. wychowawczej – realizacja planu pracy grup wychowawczych zawierająca treści 

uwzględniające ważne wydarzenia, święta, zainteresowania wychowanków, ale  
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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 roku szkolnym 2020/2021 należały: 

a) „Sprzątanie świata”; 

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 obchodach 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej; 

h)  „Dzień Chłopaka” - konkursy i wspólna zabawa; 

i) konkurs biblioteczny- plastyczny „Moja ulubiona lektura”; 

j) Mikołajki w szkole – wspólna zabawa, konkursy;  

k) zajęcia w ramach projektu ,,Mam talent – MOS Kiernozia” Kontynuacja;  

l) Wigilia;   

m)  konkurs dla całej społeczności internackiej ,,Czysta sypialnia”; 

n)  „Bezpieczne ferie” – pogadanka; 

o) odbywały się cykliczne spotkania biblioteczne w GBP;  

p) działało Koło Miłośników Darta; 

q) zajęcia kulinarne; 

r) koło techniczne;  

s) zawody w podnoszeniu ciężarów;  

t) Cykliczne co tygodniowe spotkania „U nas się dziennie”; 

u) Konkurs plastyczny „Okładka ulubionej książki”; 

v) parogodzinne piesze wycieczki krajoznawcze organizowane są w ramach możliwości;  

w) poranne spotkania dla całej społeczności;  

x) skrzynka zaufania;  

y) założenie własnego ogródka warzywnego dzięki wsparciu Zarządu Powiatu Łowickiego.  

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 odbywał się 

cykl spotkania w ramach Profilaktyki Zachowań Seksualnych dla młodzieży oraz dla kadry. 

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.   

 Wszystkie te działania odbywały się w cieniu ograniczeń wynikających z sytuacji 

epidemicznej w kraju.          

  Październik 2020 roku był czasem szczególnym – 53 wychowanków i 6 osób kadry 
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pedagogicznej przebywało w placówce na kwarantannie spowodowanej wystąpieniem 

przypadków zachorowań na Covid 19. Działalność Placówki została zawieszona. Młodzież 

miała zapewnioną opiekę, zagospodarowany czas wolny i zapewnione wszystkie niezbędne 

potrzeby wynikające z faktu długotrwałej izolacji.  

19. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łowiczu 

W 2020 roku w dobie COVID do poradni zgłosiło się znacznie mniej dzieci, wielu 

rodziców odwołało wizyty, pracownicy poradni nie mieli możliwości wejścia do szkół  

i niektóre swoje zadania realizowali w formie online. Wszyscy pracownicy pracowali w reżimie 

sanitarnym i przestrzegali wszystkich obowiązujących procedur i zasad. 

Tygodniowo w różnego rodzaju terapiach w PP-P bierze udział średnio 250 

dzieci/młodzieży. 

 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 oraz lekarza psychiatry dzieci i młodzieży. 

 W ramach realizacji zadań statutowych diagnozowano dzieci i młodzież poprzez diagnozę 

psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i doradztwa zawodowego. Wykonywano badania 

przesiewowe:     

-  programem „Widzę”     54,                                          

-  programem „Słyszę”     73,                                      

-  programem „Mówię”    18,                                     

-  programem SAT          122,  

-  APD Neuroflow               2.    

 W wielu przypadkach w efekcie wstępnej diagnozy wskazano na potrzebę wykonania 

specjalistycznych badań lekarskich. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży było  

w szczególności wydanie opinii bądź wydanie orzeczenia. 

W roku kalendarzowym 2020 wydano opinie:  

Rodzaj opinii  w sprawie  

 Potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju                                                       tabela orzeczenia 

Przyspieszenia obowiązku szkolnego 1 

Odroczenia obowiązku szkolnego 36 

Objęcia nauką w klasie terapeutycznej - 

Zwolnienia z nauki drugiego języka obcego - 

Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponad. 2 

Dostosowania wymagań edukacyjnych  60 

O specyficznych trudnościach  w uczeniu się 42 

Udzielanie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki - 
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Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy - 

Objęcia dziecka pomocą psych – ped. w przedszkolu 24 

Objęcia dziecka pomocą psych. – ped. w szkole 143 

Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego  1 

O braku przeciwwskazań do wykonywania zajęć zarobkowych 2 

Realizacji nauki poza szkołą - 

Inne opinie 4 

Wydano również orzeczenia: 

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju                                                               23 

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży: 

- z uszkodzonym słuchem                                                                                                             7 

- z uszkodzonym wzrokiem                                                                                                           3 

- z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją)                                                                       9 

- z upośledzeniem w stopniu lekkim                                                                                           31  

- z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym                                                                               6 

- z upośledzeniem w  stopniu głębokim -  o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wych.                   5                                  

- z autyzmem (w tym Z. Aspergera)                                                                                             18 

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi                                                                                     16  

- zagrożonych niedostosowaniem społecznym                                                                           13   

- niedostosowanych społecznie                                                                                                      - 

- z uszkodzonym słuchem i zagrożonych niedostosowaniem społecznym                                   1 

- z uszkodzonym wzrokiem i zagrożonych niedostosowaniem społecznym                                2   

Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania                                                                    34     

Orzeczenia o  potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego        1 

RAZEM                                                                                                                                    169 

Opinie o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju                                                        1 

Orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego                                                                  3  

Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania                                                              - 
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W ramach realizacji zadań statutowych udzielano dzieciom i młodzieży oraz rodzicom 

bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej: 

Rodzaj terapii:  

Pedagogiczna:  

                      Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne  128 

                      Terapia ręki 17 

                      Metoda Dobrego Startu 34 

                      Terapia umiejętności słuchowo - językowych  

                       SI 19 

                       Neuroflow- aktywny trening słuchowy:  - 

                       EYE PORT II-     terapia widzenia - 

Trening Warnkego 19 

Logopedyczna:  

                       Terapia logopedyczna 264 

                       Terapia dr Neuronowski   9 

Indywidualna (terapia psychologiczna/psychoterapia) 49 

Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, w tym psychologicznym 56 

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” - 

TUS dla dzieci ze spectrum autyzmu (innowacja) 10 

Porady bez badań (wychowawcze itp.) 142 

Interwencje kryzysowe indywidulne 2 

 

Diagnozy pedagogiczne   342 

Diagnozy psychologiczne  516 

Diagnozy logopedyczne  235 

Diagnozy w zakresie doradztwa zawodowego 14 

 Realizowano również zadania profilaktyczne oraz wspierające wychowawczą  

i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły, placówki, poprzez warsztaty: 

1. Profilaktyka zachowań agresywnych - profilaktyka drugorzędowa – warsztaty dla uczniów 

w wieku 11-15 lat prowadzone w szkołach podstawowych w Łowiczu: 72; 

2. Dziecko z zachowaniami agresywnymi w szkole - przyczyny, skutki, interwencje - 

profilaktyka drugorzędowa – szkolenie dla nauczycieli: 30; 

3. Emocje - samokontrola czy samoregulacja - profilaktyka pierwszorzędowa – szkolenie dla 

nauczycieli: 8; 

4. Interwencja kryzysowa  - śmierć kolegi z klasy: 14; 
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5. WWR - praca terapeutyczna z małym dzieckiem –szkolenie dla nauczycieli: 12;  

6. Szkolenie Rady Pedagogicznej – organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 

dokumentacja (SP Bełchów) – 11; 

7. „Muzyczne spotkania” - feryjne zajęcia muzykoterapeutyczne z zakresu profilaktyki 

muzycznej prowadzone Metodą Mobilnej Rekreacji Muzycznej (MRM): 2; 

8. Dzień bezpłatnych diagnoz logopedycznych (PPP w Łowiczu): 15; 

9. Spotkania z doradcą zawodowym dotyczące wyboru dalszej ścieżki kształcenia  

i predyspozycji zawodowych: 416. 

Zajęcia realizowano w SP nr 1 w Łowiczu, SP nr 3 w Łowiczu, SP Gągolin Południowy,  

SP Łaguszew, SP Popów, SP Bobrowniki, SP Domaniewice, SP Dzierzgówek, SP Kalenice,  

SP Sobota, SP Wygoda, SP Bełchów, ZSP Nr 1  w Łowiczu. 

  Udzielano pomocy grupowej dla rodziców: 

1. Rozwiązywanie konfliktów - profilaktyka drugorzędowa – warsztaty dla rodziców uczniów 

szkoły podstawowej: 25 osób 

2. Wychowuję przedszkolaka - profilaktyka pierwszorzędowa prelekcja – warsztaty  

dla rodziców dzieci przedszkolnych: 60 osób; 

3. Kochać i wymagać - czyli jak być dobrym rodzicem - profilaktyka pierwszorzędowa – 

prelekcja dla rodziców uczniów szkół podstawowych: 90 osób. 

  Organizowano i prowadzono wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie 

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, poprzez: 

1. sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne,    

2. grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych,  

3. porady i konsultacje dla kadry pedagogicznej szkół, 

4. udział w posiedzeniu Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dla uczennicy  

(SP nr 7 w Łowicz), 

5. organizowanie warsztatów dla dzieci, uczniów i nauczycieli. 

VI. Przygotowanie szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych  

do nowego roku szkolnego 2020/2021 - podsumowanie 

Uczniowie/oddziały w szkołach Powiatu Łowickiego  

Szkoła Rok szkolny 2019/2020 Rok szkolny 2020/2021 

Liczba 

oddziałów 
Liczba uczniów 

Liczba 

oddziałów 
Liczba uczniów 

I LO w Łowiczu 16 414 16 398 

II LO w Łowiczu 12 353 13 372 

ZSP nr 1 w Łowiczu 17 407 20 446 

ZSP nr 2 w Łowiczu 35 735 33 728 

ZSP nr 3 w Łowiczu 15 328 15 331 

ZSP nr 4 w Łowiczu 24 569 23 548 

SOS-W w Łowiczu 19 127 21 119 

MOS w Kiernozi  5 69 5 70 

Razem 143 3 002 146 3 012 
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Zatrudnienie w szkołach Powiatu Łowickiego 

Rok szkolny 2019/2020 Rok szkolny 2020/2021 

Liczba 

nauczycieli 

[etat] 

Liczba pracowników 

adm. i obsługi 

[etat] 

Liczba 

nauczycieli 

[etat] 

Liczba pracowników 

adm. i obsługi 

[etat] 

441,68 93 438,76 86,75 

 

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 120 56 49 19 157 14 45 14 62 77 613 

Klasy kończące 4 2 2 1 8 1 2 1 2 4 27 

Maturzyści 120 54 36 - 121 - 36 - 62 75 504 

Zdało maturę 118 47 25 - 81 - 13 - 56 58 398 

Zdawalność  

matury % * 

98,33 83 69,44 - 66,94 - 36 - 90,32 77,33 86,89 

Nie zdało matury: 

- z poprawką 

- bez poprawki 

 

- 

2 

 

4 

3 

 

6 

5 

-  

30 

10 

-  

15 

8 

-  

6 

0 

 

15 

2 

 

76 

30 

Zdało egzamin 

poprawkowy 

- 4 2 - 12 - 8 - 6 7 39 

Zdawalność po 

„poprawkach” * 

98,33 87 75 - 76,85 - 58 - 100 86,67 96,96 

  *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. 

Zespół 

szkół 
Typ szkoły 

Liczba 

absolwentów 

Przystąpiło 

do egzaminu 

Zdało 

egzamin 

Zdawalność % * 

 

ZSP  nr 1  

technikum 42 40 27 67,50 

branżowa szkoła I 

stopnia 
15 14 9 64,29 

ZSP  nr 2  

technikum  157 157 149 94,90 

branżowa szkoła I 

stopnia 
14 13 11 84,61 

ZSP  nr 3  

technikum 45 45 39 86,70 

branżowa szkoła I 

stopnia 
14 14 12 85,71 

ZSP  nr 4  technikum  77 77 70 90,90 
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Awans zawodowy nauczycieli w 2020 roku: 

1. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskało 6 nauczycieli: 

a) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 CKZ im. T. Kościuszki w Łowiczu – 1 nauczyciel; 

b) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. S.W. Reymonta w Łowiczu – 1 nauczyciel; 

c) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu – 1 nauczyciel; 

d) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi – 3 nauczycieli. 

2. Stopień nauczyciela mianowanego uzyskało 9 nauczycieli: 

a) I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu – 3 nauczycieli; 

b) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 CKZ im. T. Kościuszki w Łowiczu – 4 nauczycieli; 

c) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. W. Grabskiego w Łowiczu– 1 nauczyciel; 

d) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Łowiczu – 1 nauczyciel. 

3.Stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskało 7 nauczycieli: 

a) II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łowiczu – 1 nauczyciel; 

b) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 CKZ im. T. Kościuszki w Łowiczu – 2 nauczycieli; 

c) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. S. W. Reymonta w Łowiczu – 1 nauczyciel; 

d) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. W. Grabskiego w Łowiczu – 1 nauczyciel;  

e) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Łowiczu – 1 nauczyciel; 

f) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi – 1 nauczyciel.  

 

Nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 

W wyniku naboru uruchomiono 28 oddziałów klas I: 

a) 9 oddziałów liceum ogólnokształcącego; 

b) 15 oddziałów technikum; 

c) 3 oddziały branżowej szkoły I stopnia; 

d) 1 oddziały branżowej szkoły II stopnia. 

Wyniki naboru 

Lp. Szkoła Oddział (nachylenie/zawód)  
Liczba 

oddziałów 

Liczebność 

klas I 

1. 
I LO  

w Łowiczu 

Liceum ogólnokształcące 4 101 

medyczne 1 28 

politechniczna 1 27 

przyrodnicza 1 20 

humanistyczno-ekonomiczna  1 26 

2.  
II LO  

w Łowiczu 

Liceum ogólnokształcące 3 85 

humanistyczno – lingwistyczne  1 30 

matematyczno – fizyczno – informatyczna 1 26 

medyczne  1 29 

3. 
ZSP nr 1  

w Łowiczu 

Technikum  3 60 

technik informatyk  1 17 

technik mechanik/technik pojazdów samochodowych 1 6/15 

technik mechatronik/technik elektryk 1 9/13 
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Zatrudnienie w szkołach i placówkach oświatowych  

Szkoła 

 

Liczba 

oddzia

łów 

Liczba 

ucznió

w 

Etaty przeliczeniowe nauczycieli 

Nauczyciele 

niepełnozat

rudnieni 

(liczba 

osób) 

Liczba 

etatów 

administ

racji  

i obsługi 

Ogółe

m 

w ramach 

etatu 

nauczycieli 

pełnozatrud

nionych 

nauczycieli 

niepełnozat

rudnionych 

wynikające  

z godzin 

ponadwymi

arowych 

Branżowa szkoła I stopnia 2 62 

mechanik pojazdów samochodowych/kierowca mechanik 1 31 

wielozawodowa 1 31 

Branżowa szkoła II stopnia 1 12 

wielozawodowa 1 12 

4. 
ZSP nr 2  

w Łowiczu 

Technikum  6 147 

technik informatyk  1 24 

technik programista  1 23 

technik logistyk 2 46 

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  1 24 

technik technologii żywności/technik żywienia i usług 

gastronomicznych  
1 15/15 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Łowiczu 1 23 

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych 

(MOPiMR) 
1 

23 

5. 
ZSP nr 3  

w Łowiczu 

Technikum  3 76 

technik eksploatacji portów i terminali 1 23 

technik fotografii i multimediów 1 24 

technik usług fryzjerskich/technik hotelarstwa 1 16/13 

6. 
ZSP nr 4  

w Łowiczu 

Liceum ogólnokształcące 2 57 

humanistyczno-językowa  1 30 

matematyczno-informatyczna 1 27 

Technikum 3 72 

technik ekonomista  1 24 

technik spedytor  1 48 

Razem 28 695 
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I LO  
16 398 37,99 27 4,48 6,52 10 6,4 

II LO  
13 372 42,50 30 6,57 5,93 15 4,5 

ZSP nr 1 
20 446 48,32 34 3,03 11,28 6 7,6 

ZSP nr 2  
33 728 88,55 56 11,16 21,39 16 19 

ZSP nr 3  
15 331 40,39 27 5,21 8,18 10 7 

ZSP nr 4  
23 548 57,54 44 2,95 10,59 7 8,35 

Razem 
120 2823 315,29 218 33,4 63,89 64 52,85 

 

 

Placówka 

Liczba 

oddzia

łów 

Liczba 

ucznió

w/wyc

howan

ków 

Etaty przeliczeniowe nauczycieli 

Nauczyciele 

niepełnozat

rudnieni 

(liczba 

osób) 

Liczba 

etatów 

admini

stracji  

i 

obsługi 

 

Ogółem 

w ramach 

etatu 

nauczycieli 

pełnozatrud

nionych 

nauczycieli 

niepełnozat

rudnionych 

wynikające  

z godzin 

ponadwymi

arowych 

SOS-W  

21 119 69,65 50 0,95 18,70 2 17,90 

MOS  

5 70 37,82 28 6,8 3,03 14 14 

PP-P   

- - 16 14 2 - 4 2 

Razem 
26 189 123,47 92 9,75 21,73 20 33,90 
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Sprawozdanie z działalności sportowej w Powiecie Łowickim w 2020 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 w formie klubów sportowych 

działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych.  

Zgodnie z ustawą o sporcie, Starosta sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń 

kultury fizycznej, a także prowadzi ewidencję uczniowskich klubów sportowych oraz 

stowarzyszeń kultury fizycznej, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

1. W rejestrze stowarzyszeń kultury fizycznej Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia dla 

których organem nadzoru jest Powiat Łowicki znajdują się: 

- Klub Sportowy „Pelikan” Łowicz, 

- 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, 

- 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, 
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- 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”,  

- 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 BZURA 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 

- boisko 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 i Przedszkolu Publicznym w Domaniewicach 

- SP w Skaratkach 

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, skocznia 
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do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą) 

- w SP w Łaguszewie 

- w SP w Gągolinie 

- boisko wielofunkcyjne przy SP w Łaguszewie  

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 – boisko trawiaste  

- SP w Dzierzgówku – boisko ORLIK  

- SP w Bełchowie – teren do zajęć wychowania fizycznego  

- SP w Bobrownikach 

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 
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Boiska LKS: 

- w  Nowych Zdunach 

- w Jackowicach 

- w Nowym Złakowie 

- Boisko Orlik przy SP w Zdunach 

  Szkoły ponadpodstawowe 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 (do 

modernizacji) 

2.  
II Liceum Ogólnokształcące 

w Łowiczu 

sala gimnastyczna, boisko wielofunkcyjne 

 

3.  ZSP Nr 1 w Łowiczu 

2 sale gimnastyczne 

boisko asfaltowe 

siłownia 

4.  ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu 

1 sala gimnastyczna duża, 1 sala gimnastyczna mała, 

pomieszczenie na siłownię do modernizacji, bieżnia 

żużlowa do modernizacji, boisko trawiaste do 

modernizacji 

5.  ZSP Nr 3 w Łowiczu sala gimnastyczna, siłownia  

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  

 

VII. Informacja o realizacji programów i strategii przyjętych przez 

Powiat Łowicki i jego jednostki organizacyjne w 2020 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                      
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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 2020 r. 

Nr 

celu 

Cel strategiczny/ 

operacyjny 

Wskaźnik Planowana 

wartość 

wskaźnika 

docelowa 

Osiągnięta 

wartość 

wskaźnika 

w 2020 r. 

Ocena % 

stopnia 

realizacji 

celu 

1A 

Rozbudowa              

i poprawa stanu 

infrastruktury 

drogowej (w tym 

około drogowej) 

Zmodernizowana/rozbudowana 

infrastruktura drogowa 

10 km 33, 36 km  333,6% 

Zmodernizowana/rozbudowana 

infrastruktura w pasie drogowym 

10 km  33,36 km 333,6% 

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 ( ZSP nr1 w 

Łowiczu) 

2 szt. 1 szt.  50 % 

2A 

Wsparcie lokalnej 

sfery społeczno-

gospodarczej         

(w tym rolnictwa) 

Liczba zorganizowanych 

szkoleń/spotkań 

informacyjnych/doradztwa z zakresu 

przedsiębiorczości 

10 szt. 49 szt.   490% 

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.   2 szt. 

( oddział 

COVID-19 

w ZOZ 

Łowicz; 

punkt 

szczepień 

  40% 
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przeciw 

COVID -19 

3A Zintegrowane 

działania 

promocyjne 

Liczba podjętych/zainicjowanych 

działań promocyjnych 

wykorzystujących nowoczesne 

technologie/kanały komunikacji 

5 szt. 9 szt. 180% 

 

 

 

 

Kompleksowa oferta promocyjna 1 szt. 12 szt. 1200% 

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. 0 szt.  0% 

Liczba inicjatyw lokalnych 

wspieranych przez władze Powiatu 

 3 szt. 0 szt.     0% 

 

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 2020 roku kontynuowano realizację przyjętego Powiatowego Programu Działań na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych. 

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 zawierał zadania powiatu zawarte w ustawie  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz stanowił podstawę efektywnego 

rozwoju pieczy zastępczej. 

 Celem głównym programu było zapewnienie dzieciom profesjonalnej opieki  

w odpowiednich formach pieczy zastępczej oraz wsparcie osób usamodzielnianych. 

  Do celów szczegółowych zalicza się: 

1) zorganizowanie kompleksowego systemu rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej, 

m.in. poprzez tworzenie nowych rodzin zastępczych zawodowych oraz utworzenie placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego; 
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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 zaliczało 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; 

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; 
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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 projektu „Rodzina  

z przyszłością” w roku 2020 organizowane były szkolenia dla rodzin zastępczych  

i umieszczonych w nich dzieci, w tym w formie wyjazdowej połączonej z programem 

integracyjnym, terapia psychologiczna krótkoterminowa, refundacja zakupu laptopów  

i urządzeń wielofunkcyjnych, sfinansowanie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – 

korepetycje (język angielski, matematyka), indywidualna terapia biofeedbeck, terapia 

logopedyczna i pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), grupa wsparcia, wsparcie 

psychologa i pedagoga oraz asystentów osobistych osób niepełnosprawnych. 

 Liczba rodzin zastępczych zawodowych wzrastała. Problemem jest nadal pozyskiwanie 

kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, w tym o charakterze pogotowia rodzinnego. 

Pomimo podejmowanych działań, tj. informacji przekazywanych do mediów, ogłoszeń 

prasowych i radiowych nie udało się pozyskać kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe  

w ilości odpowiadającej potrzebom. 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łowickim na lata 

2016-2020 

 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łowickim na lata 
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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 było 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. 

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 

przyjęta 13 lipca 2010r przez Radę Ministrów; 

- Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK 2030) przyjęta 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. 
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 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 przeważało przetwórstwo owoców i warzyw oraz mleka,            

co czyniło 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 tworzyły najwięcej nowych miejsc pracy, głównie w sektorze handlu i usług.          

Na obraz bezrobocia w Powiecie Łowickim miał 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. Stanowiły one 95,6 % ogółu podmiotów. Około 3,6% to  

podmioty zatrudniające od 10 do 49 osób. Wiele 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 firmy zgłaszają 

najwięcej ofert pracy do Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu. 

W 2020 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 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

organ wykonawczy Powiatu Łowickiego w celu realizacji polityki ochrony środowiska, 

sporządził Powiatowy Programy Ochrony Środowiska, uwzględniający cele zawarte                        

w strategiach, programach i dokumentach programowych. Zgodnie z art.18 ust. 1 cytowanej 

powyżej ustawy Rada Powiatu Łowickiego Uchwałą Nr XV/93/2015 RPŁ z dnia 29 grudnia 

2015 r. uchwaliła Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019      

z perspektywą na lata 2020-2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko ustaleń tego 

programu. Uchwalenie dokumentu przez Radę Powiatu Łowickiego pozwoliło na wypełnienie 

przez organ wykonawczy powiatu ustawowego obowiązku oraz przyczyniło się do poprawy        

i uporządkowania zarządzania środowiskiem na terenie powiatu, poprawy jakości życia 

mieszkańców, poprawy jakości środowiska naturalnego powiatu oraz jego zrównoważonego 

rozwoju. Aby osiągnąć wyznaczony nadrzędny cel w opracowaniu zawarto diagnozę stanu 

środowiska naturalnego na terenie Powiatu Łowickiego, główne problemy ekologiczne oraz 

sposoby ich rozwiązania łącznie z harmonogramem działań i źródłami ich finansowania. 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego jest wykorzystywany                              

m.in. do strategicznego zarządzania powiatu w zakresie ochrony środowiska, planowania 

budżetu, ubiegania się o fundusze celowe ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej, działań           

w zakresie edukacji ekologicznej.  
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Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie 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 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

 Uchwałą 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 Rada Powiatu Łowickiego przyjęła Roczny Program 

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. Głównym celem Programu było budowanie  

i wzmacnianie dialogu społecznego pomiędzy organizacjami, a powiatem. Celami 

szczegółowymi Programu było:  

1) wzmocnienie współpracy powiatu z organizacjami;  

2) budowa społeczeństwa obywatelskiego i aktywizacja społeczności lokalnych;  

3) promocja i rozwój potencjału sektora pozarządowego w powiecie;  

4) wsparcie rozpoznanych potrzeb mieszkańców w ramach zadań powiatu realizowanych przez 

organizacje.  

W ramach zapisów 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 Powiat Łowicki 

powierzał oraz wspierał realizację zadań publicznych w następujących zakresach: 

1) 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  

W wyniku otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i tradycji wpłynęła jedna oferta. Zarząd po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia 

Komisji Konkursowej, której skład określony został na mocy Uchwały Nr 491/2020 ZPŁ z dnia 

3 września 2020 r., podjął Uchwałę Nr 496/2020 ZPŁ z dnia 15 września 2020 r. w sprawie 

wyboru oferty i określenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji 

zadania publicznego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

Nazwa Oferenta Nazwa zadania 
Przyznana dotacja oraz zakres 

dotowanego zadania 

Stowarzyszenie Edukacyjno – 

Kulturalne „NDM” Nowy 

Dwór Mazowiecki 

Zadanie w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji - Klockowe wakacje z 

zabytkami Warsztaty zabytkowej 

800,00 zł 

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i tradycji – zdalne warsztaty 
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architektury sakralnej Powiatu 

Łowickiego dla dzieci 

modelarskie dziedzictwa architektonicznego 

Powiatu Łowickiego 

 

 

2) 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 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 

 Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 462/2020 ZPŁ z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  

(w formie wsparcia). Uchwałą Nr 491/2020 ZPŁ z dnia 3 września 2020 r. w sprawie powołania 

komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i tradycji oraz turystyki 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 497/2020 ZPŁ z dnia 15 września 2020 r. w sprawie 

wyboru ofert i określenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych w 2020 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 

Wspieranie i 

upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu  

 

12 000,00 

Upowszechnianie sportu i aktywnego stylu 

życia wśród mieszkańców Powiatu 

Łowickiego; organizacja oraz udział w 

imprezach regionalnych i ogólnopolskich   

Powiatowy Szkolny 

Związek Sportowy 

w Łowiczu  

Upowszechnianie kultury 

fizycznej  i sportu - 

Organizacja Mistrzostw 

Powiatu Łowickiego w 

ramach Igrzysk Dzieci, 

Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej i Licealiady 

Szkolnej 

28 000,00 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 

Organizacja Mistrzostw Powiatu Łowickiego 

w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej i Licealiady Szkolnej 

W związku z niemożnością całkowitej 

realizacji zadania PSZS w Łowiczu dokonał 

zwrotu części dotacji w kwocie 7 149,60 zł.  
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Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej 

Zryw Wygoda  

Upowszechnianie sportu i 

aktywnego stylu życia 

wśród mieszkańców 

Powiatu Łowickiego 

1 100,00 zł 

Upowszechnianie sportu poprzez 

prowadzenie zajęć w sekcji piłki nożnej oraz  

zakup sprzętu sportowego. 

 

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  

W wyniku otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu turystyki wpłynęła jedna 

oferta. Zarząd Powiatu Łowickiego po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji 

Konkursowej, której skład określony został na mocy Uchwały Nr 491/2020 ZPŁ z dnia  

3 września 2020 r., podjął Uchwałę Nr 500/2020 ZPŁ z dnia 22 września 2020 r. w sprawie 

wyboru oferty i określenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego z zakresu turystyki. 

Nazwa Oferenta Nazwa zadania 
Przyznana dotacja oraz zakres 

dotowanego zadania 

Łowicka 

Akademia Sportu 

 

Zadanie w zakresie 

turystyki  

 

8 000,00 zł 

Zadanie w zakresie turystyki 

Organizacja treningów przygotowawczych 

oraz spływów kajakowych po rzece Bzurze 

Z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego zostały podpisane stosowne umowy na realizacje zadań publicznych. Zgodnie  

z zapisami w umowach po zakończeniu realizacji zadań przedłożone zostały sprawozdania  

z ich realizacji.  

Roczny Program 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 stwarzał również formalną 

możliwość inicjowania działań mających na celu wzajemne informowanie się o planowanych 

kierunkach współdziałania. Organizacje pozarządowe mogły też promować realizowane 

przedsięwzięcia na stronie internetowej Powiatu Łowickiego www.powiat.lowicz.pl. 

4) w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w myśl ustawy z dnia 5 sierpnia 

2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 

oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.) poprzez powierzenie przez 

Powiat prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu na świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.  

Nieodpłatna pomoc prawna obejmowała:  

a) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie 

prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach łub spoczywających na niej obowiązkach,  

w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, 

sądowym lub sądowoadministracyjnym lub  
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b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub  

c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt a i b, z wyłączeniem pism 

procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym łub sądowym i pism  

w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub 

d) nieodpłatną mediację, lub  

e) sporządzeniem projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym łub ustanowienie adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym 

związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.  

  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmowało działania dostosowane do 

indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby 

o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia 

w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie  

z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie obejmowało w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu 

spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie obejmowało również nieodpłatną mediację. Nieodpłatna mediacja w punktach 

nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywała się  

w zależności od bieżącego zapotrzebowania zgłaszanego przez osoby uprawnione.  

  Nieodpłatna mediacja obejmowała: 

a) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających, 

b) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji, 

c) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 

karnej, 

d)przeprowadzenie mediacji, 

e) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed  

mediatorem. 

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 316/2019 ZPŁ z dnia 07 listopada 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Łowickiego w 2020 r. 

Uchwałą Nr 320/2019 ZPŁ z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu 

Łowickiego w 2020 r. określony został skład Komisji.  
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Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu 

Łowickiego podjął Uchwałę Nr 328/2019 ZPŁ z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia 

realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu 

działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie 

Powiatu Łowickiego w 2020 r.  

Nazwa Oferenta Przyznana dotacja oraz 

zakres dotowanego zadania 

Nazwa zadania 

Caritas Diecezji Łowickiej 

Stary Rynek 20  

99-400 Łowicz  

 

126 060,00 Prowadzenie punktów 

przeznaczonych na 

udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej, 

świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego 

oraz edukacji prawnej  

w 2020 r. 

 

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 2020 Powiat Łowicki przeprowadził inwestycję termomodernizacji na kompleksie 

szkolnym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu przy ulicy Podrzecznej 30, 

wpisanym do Krajowego Rejestru Zabytków. W skład kompleksu wchodzi budynek szkolny, 

składający się z obiektów dawnego klasztoru i kościoła o.o. Dominikanów. Zespół klasztorny 
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pochodzi z połowy XVII wieku. Wpisany on jest do Krajowego Rejestru Zabytków na 

podstawie decyzji: 

- kościół, nr rej.: 569 z 19.08.1967 roku 

- klasztor, nr rej.: 570 z 19.08.1967 roku. 

Ponadto decyzją nr 933 z dnia 20.05.1993 roku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków teren 

kompleksu szkolnego został ujęty w Strefie Ochrony Konserwatorskiej miasta Łowicza. 

Inwestycja była przeprowadzona w ramach realizacji wniosku „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 między innymi budynek dawnego 

klasztoru i kościoła o. o. Dominikanów.  

Zakres zamówienia został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,  

tj. w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i swym 

zakresem obejmował: 

1) budynek dawnego kościoła: uprzątnięcie stropu nad ostatnią kondygnacją z zalegającego 

gruzu przed ułożeniem warstw izolacyjnych wraz z wywozem i utylizacją, docieplenie stropu 

nad ostatnią kondygnacją, częściową wymianę stolarki okiennej, wymianę rur spustowych, 

remont balustrad, remont i malowanie elewacji, naprawę elewacji i uzupełnienie obróbki 

blacharskiej tympanonu we wschodniej części budynku; 

2) budynek dawnego klasztoru: uprzątnięcie stropu nad ostatnią kondygnacją przed ułożeniem 

warstw izolacyjnych wraz z wywozem i utylizacją z zalegającego gruzu oraz mebli itp., 

wykonanie izolacji pionowych i poziomych ścian fundamentowych, docieplenie stropu nad 

ostatnią kondygnacją, docieplenie stropodachów pełnych, wymiana stolarki okiennej, montaż 

nawietrzaków okiennych, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymiana części więźby 

dachowej oraz wymianę części pokrycia dachowego, wymiana obróbek blacharskich, remont  

i malowanie elewacji wraz z robotami towarzyszącymi tj. wymianą rynien i rur spustowych, 

obróbek blacharskich i parapetów, remont schodów oraz spoczników przed wejściami, 

wymiana wycieraczek i balustrad balkonowych, remont zadaszeń nad wejściami, remont 

istniejących krat okiennych, wymiana skrzynek na elewacji, remont i malowanie kominów, 

demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych, wykonanie opaski obwodowej wokół 

budynku, wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na elewacjach; 

3) budynek dawnego klasztoru i kościoła: wymiana uziomu otokowego, wymiana instalacji 

odgromowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami; 

4) zagospodarowanie terenu: wymiana odcinka zewnętrznego wewnętrznej instalacji 

centralnego ogrzewania pomiędzy budynkiem kotłowni oraz budynkami dawnego kościoła  

i klasztoru, wymiana instalacji kanalizacji deszczowej w patio budynku dawnego kościoła  

i klasztoru. 

Wartość wykonanych robót wyniosła 2 005 146,00 zł. 

Termin wykonania zamówienia 04 września 2020 roku. 

Okres gwarancji: 72 miesiące 

W ramach realizacji zapisów Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu 

Łowickiego sukcesywnie realizowane były działania na rzecz edukacji i polityki informacyjnej 

dotyczącej dziedzictwa kulturowego Powiatu Łowickiego. Działania te prowadzone były 
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zarówno bezpośrednio przez Powiat Łowicki, jak również przez jednostki organizacyjne 

powiatu związane ze sferą zadań kulturalnych tj. Muzeum w Łowiczu oraz Centrum Kultury, 

Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.  

VIII. Inwestycje w Powiecie Łowickim 

1. W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia 

kwalifikacji zawodowych uczniów 

Dnia 22 grudnia 2016 roku Zarząd Powiatu złożył w Urzędzie Marszałkowskim 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 były 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. 

- ZSP Nr 1: sala mechatroniki, stacja kontroli pojazdów;  

- ZSP Nr 2 CKZ: sala gastronomiczna, pracownia organizacji ruchu drogowego, pracownie 

agrobiznesu (2 szt.), warsztat naprawy silników, pracownia agrotroniki, pracownia 

komputerowa, plac manewrowy;    

- ZSP Nr 3: pracownia gastronomiczna, szatnia, pracownia fryzjerska, sanitariaty, pracownia 

organizacji reklamy.     

Szacowany koszt całkowity projektu to kwota  3 489 858,97 zł. Wartość dofinansowania 

to kwota  2 422 094,24 zł. 

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. 

2. Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych  

w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego. 

W IV kwartale 2017 roku odbył się nabór wniosków w ramach realizacji projektu RPO – 

Oś IV. Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków. Zarząd Powiatu Łowickiego 

wskazał do umieszczenia we wniosku następujące obiekty: 

-budynek A ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu, 

-skrzydło frontowe budynku ZSP Nr 4 w Łowiczu, 

-budynek dawnego kościoła i klasztoru ZSP Nr 1 w Łowiczu, 

-budynek ZSP Nr 1 w Łowiczu przylegający do ul. Dominikańskiej,  

-skrzydło frontowe budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, 

-budynek A Domu Pomocy Społecznej „Borówek”. 

Wartość całego projektu wynosiła: 8 202 660,88 zł. 

W 2020 roku zostały wykonane prace termomodernizacyjne w dwóch budynkach  

ZSP Nr 1 w Łowiczu. 

Ze względu na pandemię Powiat Łowicki zwrócił się z prośbą do Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi o przesunięcie terminu realizacji projektu i zgodę taką uzyskał. 

Termin zakończenia całego projektu został wyznaczony na dzień 31 grudnia 2021 roku.                 
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3. Budowa instalacji wentylacji w budynku siedziby Starostwa Powiatowego  

w Łowiczu 

Przedmiotem inwestycji było wykonanie instalacji wentylacji wyciągowej w południowym 

skrzydle budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz dostawa i montaż siedmiu 

klimatyzatorów typu Split. Budynek siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu wpisany jest 

do Krajowego Rejestru Zabytków, a więc w celu wykonania robót budowlanych najpierw 

należało opracować dokumentację projektową, która została zaakceptowana przez Łódzkiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a następnie uzyskano pozwolenie na budowę. 

Zostało przygotowane i przeprowadzone zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy projektu 

budowlanego będącego podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę. Następnie 

przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

klimatyzatorów. Wartość udzielonego zamówienia to kwota 47 595,83 zł brutto.  

4. Modernizacja pomieszczeń w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu 

Inwestycja była realizowana przez I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu we współpracy  

z Wydziałem IZP. Przedmiotem inwestycji była przebudowa sali komputerowej nr 2.1.2. 

Zostało opracowane i przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację robót. Dnia 12.05.2020 roku została zawarta umowa  

z wykonawcą, której wartość wyniosła 135 997,41 zł brutto oraz termin realizacji 90 dni od 

dnia podpisania. W sierpniu roboty zostały wykonane i odebrane.  

5. Budowa palarni tytoniu przy wejściu głównym do budynku B DPS „Borówek” 

Inwestycja została zrealizowana przez Dom Pomocy Społecznej „Borówek” we 

współpracy z Wydziałem IZP. Przedmiotem inwestycji było wydzielenie części pomieszczenia 

holu pomiędzy budynkami B i C na palarnię tytoniu. Zostały wykonane ścianki aluminiowe  

z przeszkleniem pełnym w klasie odporności ogniowej oraz zamontowano urządzenia 

wentylacji mechanicznej. Inwestycja została zakończona w lutym 2020 roku. Kwota 

przeznaczona na realizację zadania to 75 000,00 zł. 

6. Poprawa infrastruktury w budynkach Powiatu Łowickiego 

W ramach realizacji inwestycji zostały wykonane roboty budowlane w ośrodku zdrowia  

w Sobocie, gmina Bielawy. Był to minimalny niezbędny zakres prac w celu umożliwienia 

funkcjonowania obiektu. Roboty zostały wykonane do dnia 28 sierpnia 2020 r. Wartość 

wykonanych robót wyniosła 146 000,00 zł. 

7. Wiedza plus sport – rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową 

i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego 

Dnia 29 listopada 2019 roku Powiat Łowicki, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu 

Łowickiego przygotował i złożył w Urzędzie Marszałkowskim wniosek pn. „Wiedza plus sport 

– rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem  

w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego”. Wniosek ten został złożony w ramach 

realizacji projektu RPO – Oś VII, Poddziałanie VII.4.3.Edukacja ogólna.  

W ramach projektu unijnego przewidziane było wykonanie robót budowlanych oraz  

zakup wyposażenia dla I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu, Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Łowiczu. 
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W ramach realizacji projektu planuje się wykonanie zastępujących zadań: 

1. Roboty budowlane w I LO w Łowiczu 

a) prace remontowo-budowlane w obrębie pracowni języków obcych I i II; 

b) prace remontowo-budowlane w obrębie sali gimnastycznej; 

c) likwidacja barier architektonicznych: 

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku, 

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu w elewacji tylnej do budynku wraz 

z wydzieleniem miejsca parkingowego na samochód osoby niepełnosprawnej; 

2. Roboty budowlane w ZSP Nr 1 w Łowiczu 

a) prace remontowo-budowlane w obrębie pracowni fizycznej, matematycznej, języków 

obcych; 

b) prace remontowo-budowlane w siłowni; 

c) likwidacja barier architektonicznych: 

- wyrównanie poziomów podłóg w ciągach komunikacyjnych wraz z likwidacją progów, 

zbędnych ścianek i ułożeniem terakoty antypoślizgowej na korytarzach i klatce schodowej oraz 

wymianą balustrady schodowej – budynek dydaktyczny;  

3. Roboty budowlane w ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu 

a) prace remontowo-budowlane w obrębie pracowni językowej, matematycznej, geograficznej 

b) prace remontowo-budowlane w siłowni; 

c) likwidacja barier architektonicznych: 

- przebudowa sanitariatu dla potrzeb osoby niepełnosprawnej na parterze budynku A, 

- przebudowa sanitariatu dla potrzeb osoby niepełnosprawnej na parterze budynku B; 

4.Budowa boiska wielofunkcyjnego w I LO w Łowiczu 

- w zakres inwestycji wchodzi wielofunkcyjne, ogrodzone piłkochwytami boisko sportowe 

wraz z odwodnieniem liniowym po obu dłuższych krawędziach płyty boisk i odcinkiem 

kanalizacji deszczowej do istniejącej studzienki kanalizacyjnej; 

5.Zakup wyposażenia do pracowni językowej I w I LO w Łowiczu; 

6.Zakup wyposażenia do pracowni językowej II w I LO w Łowiczu; 

7.Zakup wyposażenia do sali gimnastycznej w I LO w Łowiczu; 

8.Zakup wyposażenia do pracowni fizycznej w ZSP Nr 1 w Łowiczu; 

9.Zakup wyposażenia do pracowni językowej w ZSP Nr 1 w Łowiczu; 

10.Zakup wyposażenia do pracowni matematyki w ZSP Nr 1 w Łowiczu; 

11.Zakup wyposażenia do siłowni w ZSP Nr 1 w Łowiczu; 

12.Zakup wyposażenia do pracowni językowej w ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu; 

13.Zakup wyposażenia do pracowni matematyki w ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu; 

14.Zakup wyposażenia do pracowni geograficznej w ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu; 

15.Zakup wyposażenia do siłowni w ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu. 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 667 351,87 zł. 

Kwota dofinansowania wynosi 1 285 339,86 zł. 

Termin realizacji projektu przypada na dzień 31 grudnia 2021 roku. 

Dnia 19 sierpnia 2020 roku została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa 

Łódzkiego o dofinansowanie. Przeprowadzono postępowania związane z opracowaniem 

dokumentacji projektowych dla poszczególnych obiektów.  
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Zostały ogłoszone postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie 

wykonawców robót budowlanych dla poszczególnych obiektów. 

8.Sport w Powiecie Łowickim – rozwój infrastruktury szkolnej poprzez budowę 

wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1  

w Łowiczu i Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Łowiczu 

W kwietniu 2020 roku Zarząd Powiatu Łowickiego złożył w wersji elektronicznej do 

Ministerstwa Sportu wniosek o budowę dwóch boisk sportowych: 

1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych  

Nr 1w Łowiczu im. 10 Pułku Piechoty, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz -  432 454,28 zł 

wkład własny, 365 250,40 zł dofinansowanie, 797 704,68 zł wartość całkowita zadania 1; 

2 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych  

Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu im. Tadeusza Kościuszki, ul. Blich 10,  

99-400 Łowicz – 625 275,49 zł wkład własny, 625 275,48 zł dofinansowanie, 1 250 550,97 zł 

wartość całkowita zadania 2; 

Całkowity wkład własny – 1 057 729,77 zł, całkowite dofinansowanie – 990 525,88 zł, łączna 

całkowita wartość zadania – 2 048 255,65 zł. 

Prognozowana data zakończenia zadania 31.12.2021 r. 

Dnia 01 grudnia 2020 roku została zawarta umowa między Powiatem Łowickim  

a Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie projektu. 

W 2020 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 

Zduny* 

„Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2734E 

odcinek Bąków 

Górny – Leśniczówka 

w ramach FDS” 

4410 1 510 522,84 24 997,84  428 160,00 1 057 365 

Gm. Łowicz* 

„Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2119 E 

odc.Wyborów – 

Niedźwiada w ramach 

FDS” 

5000 1 368 053,76 70 000,00 340 416,76 957 637,00 

Kiernozia* 

„Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2707 E 

odcinek Luszyn - 

Kiernozia w ramach 

FDS” 

6760 1 526 126,77 36 000,77 421 838,00 1 068 288,00 

Chąśno* 

„Remont drogi 

powiatowej nr 2723 E 

odcinek w m. 

Goleńsko w ramach 

FDS” 

800 162 809,77 0 48 843,77 113 966,00 
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Kocierzew* 

„Remont drogi 

powiatowej nr 2717 E 

odcinek Kocierzew - 

Południowy - 

Jeziorko w ramach 

FDS” 

2770 745 642,77 23 693,77 200 000,00 521 949,00 

Domaniewice,  

Bielawy 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2746E 

odcinek Krępa - 

Chruślin 

9690 3 182 954,00 0 761 073,00 2 421 881,00 

Łyszkowice 

Droga powiatowa nr 

2735 E Trzcianka - 

Kuźmy - nakładka 

1700 380 127,00 150 000,00 230 127,00 0 

Łyszkowice 

Droga powiatowa nr 

2728E Łyszkowice ul. 

Kościelna - nakładka 

512 194 697,00 76 000,00 118 697,00 0 

Nieborów 

Odwodnienie drogi 

powiatowej nr 2750 E 

w m. Bobrowniki 

300 138 252,00 0 138 252,00 0 

Domaniewice 

Modernizacja drogi 

powiatowej nr 5114E 

m. Domaniewice - 

Długa Wieś 

360 199 083,00 0 199 083,00 0 

Bielawy 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2736E 

odcinek Borów - 

Borówek - 

modernizacja drogi 

dojazdowej do 

gruntów rolnych 

1290 492 159,00 0 204 525,00 287 634,00 

Łowicz 

Budowa miejsca 

postojowego przy 

drodze powiatowej nr 

2752E w m. Łowicz 

przystosowanego do 

ważenia pojazdów 

40 112 176,00 0 112 176,00 0,00 

Razem: 33632  10 012 603,91 380 692,38 3 203 191,53 6 428 720,00 

 

*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. 
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Informacja dotycząca pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych przez 

Powiat Łowicki 

  W 2020 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 2020 roku zamknięte. Mogły to być projekty jednoroczne 

lub wcześniej zaczęte i 2020 roku zakończone; 

b) II grupa: to projekty, które były realizowane w 2020 roku, ale jeszcze nie zakończone 

(kontynuowane w latach następnych); 

c) III grupa: to projekty, które w 2020 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 2020 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 2 536 906,52 zł. Kwota w wysokości  

1 775 834,00 zł została sfinansowana przez Budżet Państwa. Wkład własny Powiatu 

Łowickiego wyniósł ogółem 761 072,52 zł. Projekt w 2020 roku został zrealizowany  

i rozliczony. 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2736E odc. Borów – Borówek – modernizacja drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych 

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 479 391,44 zł. Kwota w wysokości  

293 210,00 zł została sfinansowana przez Budżet Województwa Łódzkiego. Wkład własny 

Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 186 181,44 zł. Projekt w 2020 roku został zrealizowany 

i rozliczony. 

3. Rezerwa celowa z budżetu państwa przeznaczona na działania związane  

z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 

Celem projektu był zakup środków ochronnych, sprzętu komputerowego i sprzętu 

ochronnego w celu podjęcia działań zabezpieczających organizację pracy Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (ON) i zapewniających bezpieczeństwo osób 

orzekanych przed ryzykiem zakażenia oraz rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. 

Realizatorem projektu był ON w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosiła 12 000,00 zł 

i w całości została sfinansowana przez Budżet Państwa. Projekt w 2020 roku został 

zrealizowany i rozliczony. 
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4. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

Celem projektu było kształcenie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie  

i poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci oraz 

kształtowanie postaw dziecka. Realizatorem projektu był Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 

w Kiernozi. Całkowita wartość projektu wynosiła 3 100,00 zł. Kwota w wysokości 2 480,00 zł 

została sfinansowana przez Budżet Państwa. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł 

ogółem 620,00 zł. Projekt w 2020 roku został zrealizowany i rozliczony. 

5. Zakup namiotu pneumatycznego na potrzeby utworzenia zaplecza izby przyjęć  

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

Celem projektu był zakup namiotu pneumatycznego na potrzeby utworzenia zaplecza izby 

przyjęć w celu przeciwdziałania COVID-19. Realizatorem projektu było Biuro Zarządzania 

Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 

Całkowita wartość projektu wynosiła 58 000,00 zł i w całości została sfinansowana przez Skarb 

Państwa. Projekt w 2020 roku został zrealizowany i rozliczony. 

6. Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w Powiecie Łowickim (V) 

Celem projektu było  zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia 

pozostających bez pracy w Powiecie Łowickim. Realizatorem projektu był Powiatowy Urząd 

Pracy w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosiła 4 787 676,90 zł i w całości została 

sfinansowana przez EFS Skarb Państwa. Projekt w 2020 roku został zrealizowany i rozliczony. 

7. Moje kompetencje – moja przyszłość 

Celem projektu była  poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia  

i szkolenia zawodowego ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu, dostosowanie kierunków kształcenia  

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 był Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosiła  

1 600 229,77 zł. Kwota w wysokości 1 440 206,79 zł została sfinansowana przez Budżet 

Państwa UE - EFS. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 160 022,98 zł. Projekt 

w 2020 roku został zrealizowany i rozliczony. 

8. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

Celem projektu było  kształcenie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie  

i poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci oraz 

kształtowanie postaw dziecka. Realizatorem projektu był Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosiła 3 062,30 zł. Kwota  

w wysokości 2 449,84 zł została sfinansowana przez Budżet Państwa. Wkład własny Powiatu 

Łowickiego wyniósł ogółem 612,46 zł. Projekt w 2020 roku został zrealizowany i rozliczony. 

9. Posiłek w szkole i w domu 

Celem projektu było  wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń  

do spożywania posiłków tzw. Jadalni. Realizatorem projektu był Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosiła 99 005,20 zł. Kwota  

w wysokości 79 140,70 zł została sfinansowana przez Budżet Państwa. Wkład własny Powiatu 
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Łowickiego wyniósł ogółem 19 864,50  zł. Projekt w 2020 roku został zrealizowany  

i rozliczony. 

10. Utworzenie punktu dydaktycznego pn „Zielony zakątek” przy Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Łowiczu 

Celem projektu było  zagospodarowanie wybranego miejsca na terenie należącym do 

szkoły w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych  

z edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Realizatorem projektu był Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosiła 54 296,59 zł. Kwota  

w wysokości 47 741,24 zł została sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł 

ogółem 6 555,35 zł. Projekt w 2020 roku został zrealizowany i rozliczony. 

11. Połączeni sercem 

 Celem projektu była  popularyzacja sylwetki św. Jana Pawła II przez wystawę 

fotograficzną oraz koncert muzyczno-wokalny on-line. Realizatorem projektu było Centrum 

Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. Całkowita wartość projektu wynosiła  

13 433,99 zł. Kwota w wysokości 10 000,00 zł została sfinansowana przez Łódzki Dom 

Kultury. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 3 433,99 zł. Projekt w 2020 roku 

został zrealizowany i rozliczony.  

12. Kulturalne randez vous – filmowe spacery z łowicką kulturą 

  Celem projektu było  zrealizowanie dwunastu odcinków filmów poświęconych dorobkowi 

kultury materialnej regionu łowickiego i szeroko rozumianego folkloru. Realizatorem projektu 

było Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. Całkowita wartość projektu 

wynosiła 66 393,64 zł. Kwota w wysokości 65 000,00 zł została sfinansowana przez Narodowe 

Centrum Kultury. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 1 393,64 zł. Projekt  

w 2020 roku został zrealizowany i rozliczony. 

13. Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu 

cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 

2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa 

Chełmońskiego w Łowiczu 

Celem projektu był  eksperyment polegający na nauczaniu 5 nowych przedmiotów,  

tj. podstawy kryptografii, podstawy cyberbezpieczeństwa, bezpiecznej infrastruktury 

informatycznej, historii kryptografii oraz podstaw algorytmiki. Realizatorem projektu było  

I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosiła 187 894,53 zł. 

Kwota w wysokości 37 578,91 zł została sfinansowana przez Budżet Państwa. Wkład własny 

Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 150 315,62 zł. Projekt w 2020 roku został zrealizowany 

i rozliczony. 

14. Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. Moja wymarzona pracownia biologiczna przy 

I LO w Łowiczu 

Celem projektu było  polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnej  

i pomysłowej nowej pracowni edukacji ekologicznej. Realizatorem projektu było I Liceum 

Ogólnokształcące w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosiła 62 904,00 zł. Kwota  
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w wysokości 49 904,00 zł została sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł 

ogółem 13 000,00 zł. Realizacja projektu przypadała  na okres 01.01.2020 r.-31.08.2020 r. 

15. 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 wynosiła  

909 048,14 zł. Kwota w wysokości 625 483,40 zł została sfinansowana przez Budżet Państwa. 

Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 283 564,74 zł. Realizacja projektu 

przypadała  na okres 02.01.2020 r.-31.12.2020 r. 

16. Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – II edycja 

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 wynosiła  

57 261,37 zł. Kwota w wysokości 49 409,52 zł została sfinansowana przez Budżet Państwa. 

Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 7 851,85 zł. Realizacja projektu 

przypadała  na okres 01.10.2020 r. -31.12.2020 r. 

17. Muzeum w Łowiczu wirtualnie 

Celem projektu było  udostępnienie ekspozycji stałych Muzeum w Łowiczu i Skansenu  

w Maurzycach na stronie internetowej Muzeum poprzez zorganizowanie wirtualnych 

oprowadzań z komentarzem merytorycznym oraz prowadzenie relacji internetowej  

z koncertu słowno-muzycznego w Sali Barokowej Muzeum. Realizatorem projektu było 

Muzeum w Łowiczu.  Całkowita wartość projektu wynosiła 23 000,00 zł i w całości została 

sfinansowana przez Budżet Państwa ze środków Narodowego Centrum Kultury (NCK). 

Realizacja projektu przypadała  na okres 15.06.2020 r.-30.10.2020 r.  

18. Wycinanka łowicka – animacja, integracja, kreacja 

Celem projektu były 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 było 

Muzeum w Łowiczu.  Całkowita wartość projektu wynosiła 25 977,69 zł. Kwota w wysokości 

19 982,00 zł została sfinansowana przez Budżet Państwa. Wkład własny Powiatu Łowickiego 

wyniósł ogółem 5 995,69 zł. Realizacja projektu przypadała  na okres 01.02.2020 r. - 

31.12.2020 r. 

19. ,,Matki Boskiej Zielnej” w Skansenie w Maurzycach 

Celem projektu było przybliżenie obrzędowości ludowej wzbogaconej o elementy 

regionalne, związanej ze świętem Matki Boskiej Zielnej. Realizacja odbyła się poprzez 

zorganizowanie obchodów Święta Matki Boskiej Zielnej w Skansenie w Maurzycach  

w niedzielę 15 sierpnia 2020 roku. Całkowita wartość projektu wynosiła 22 595,19 zł. Kwota 
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w wysokości 19 648,34 zł została sfinansowana przez Budżet Państwa ze środków NCK. Wkład 

własny Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 2 946,85 zł. Realizacja projektu przypadała  na 

okres 01.04.2020 r.-15.10.2020 r.. 

20. Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB – gm. Chąśno I etap 

Celem projektu była weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB z uwzględnieniem 

zmieniających się w latach 2015-2016 przepisów prawa. Realizatorem projektu był Wydział 

Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Całkowita wartość projektu 

wynosiła 250 000,00 zł. Kwota w wysokości 62 199,00 zł została sfinansowana przez dotację 

Wojewody Łódzkiego. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 187 801,00 zł. 

Realizacja projektu przypadała  na okres 20.05.2020 r.-30.11.2020 r.  

21. Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB – gm. Łowicz 

Celem projektu była weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB z uwzględnieniem 

zmieniających się w latach 2015-2016 przepisów prawa. Realizatorem projektu był Wydział 

Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Całkowita wartość projektu 

wynosiła 854 850,00 zł. Kwota w wysokości 450 000,00 zł została sfinansowana przez dotację 

Wojewody Łódzkiego. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 404 850,00 zł. 

Realizacja projektu przypadała  na okres 23.05.2019 r.-30.06.2020 r.  

22. Zakup nowości wydawniczych w 2020 roku ze środków finansowych Ministra 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 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 

wynosiła 16 571,43 zł. Kwota w wysokości 5 800,00 zł została sfinansowana przez Budżet 

Państwa - Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wkład własny Powiatu 

Łowickiego wyniósł ogółem 10 771,43 zł. Projekt w 2020 roku został zrealizowany  

i rozliczony. 

23. Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania 

niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz 

prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych 

Celem projektu był  zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, 

który ma na celu usprawnić pracę pracownika do spraw ochrony gruntów rolnych. Realizatorem 

projektu był Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego  

w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosiła 5 975,34 zł i w całości została sfinansowana 

przez Budżet Województwa Łódzkiego. Projekt w 2020 roku został zrealizowany i rozliczony. 

24. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 

zdalnego 

Celem projektu było  wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu  

do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Realizatorem projektu był 

Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Całkowita 
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wartość projektu wynosiła 98 359,00 zł i w całości została sfinansowana przez RPO WŁ. 

Projekt w 2020 roku został zrealizowany i rozliczony.  

25. Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 

Celem projektu był  zakup podręczników i pomocy naukowych dla uczniów ze szkół 

podstawowych specjalnych Powiatu Łowickiego. Realizatorem projektu był Wydział Kontroli 

i Zarządzania Jednostkami Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Całkowita wartość projektu 

wynosiła 20 947,68 zł i w całości została sfinansowana przez Budżet Państwa. Projekt  

w 2020 roku został zrealizowany i rozliczony. 

26. Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 

Celem projektu był  zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia  

dla Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Łowiczu. Realizatorem projektu był Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosiła 5 264,62 zł i w całości została 

sfinansowana przez Budżet Państwa. Projekt w 2020 roku został zrealizowany i rozliczony. 

27. Dotacja celowa na realizację zadania związanego z zapobieganiem oraz 

zwalczaniem na terenie Województwa Łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2,  

a także rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi 

Celem projektu było  zapobieganie oraz zwalczanie na terenie Województwa Łódzkiego 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej 

tym wirusem u ludzi. Realizatorem projektu był Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Dotacja przeznaczona na zakup środków ochrony 

indywidualnej. Całkowita wartość projektu wynosiła 100 000,00 zł i w całości została 

sfinansowana przez Budżet Państwa. Projekt w 2020 roku został zrealizowany i rozliczony. 

28. Zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

Celem projektu był  zakup nowego sprzętu medycznego i przekazanie go w nieodpłatne 

użytkowanie ZOZ w Łowiczu. Realizatorem projektu był Wydział Kontroli i Zarządzania 

Jednostkami Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosiła  

178 795,50 zł. Kwota w wysokości 24 000,00  zł została przekazana przez Gminę Nieborów. 

Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 154 795,50 zł. Projekt w 2020 roku został 

zrealizowany i rozliczony.  

 

29. Roboty budowlane w budynku spichlerza z przeznaczeniem na edukację 

kulturalną młodzieży - wymiana stolarki zewnętrznej 

Celem projektu była  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku 

spichlerza przy ZSP2 CKZ w Łowiczu. Realizatorem projektu był Wydział Inwestycji  

i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Całkowita wartość projektu 

wynosiła 225 000,00 zł. Kwota w wysokości 75 000,00 zł została sfinansowana przez Urząd 

Marszałkowski w Łodzi. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 150 000,00 zł. 

Projekt w 2020 roku został zrealizowany i rozliczony. 
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Razem wartość projektów zakończonych w 2020 roku:                               12 757 940,84 zł 

w tym wartość dotacji:                         10 246 291,28 zł 

w tym udział własny:                                       2 511 649,56 zł. 

 

Grupa II: Projekty w trakcie realizacji 

1. Informatyka w medycynie i zarządzaniu w Zespole 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 3 339 801,66 zł. Kwota w wysokości  

2 242 962,71 zł została sfinansowana przez RPO WŁ. Wkład własny Powiatu Łowickiego 

wynosi ogółem 1 096 838,95 zł. Realizacja projektu do 30.06.2022 roku. 

2. Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w Powiecie Łowickim (VI) 

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 3 111 029,22 zł i w całości jest 

sfinansowana przez EFS. Projekt zakwalifikowany do dofinansowania.  

3. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Łowickim (V) 

Celem projektu jest  zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających  

bez pracy w Powiecie Łowickim. Realizatorem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy  

w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi 5 402 755,78 zł i w całości jest sfinansowana 

przez EFS oraz Budżet Państwa. Projekt zakwalifikowany do dofinansowania. 

4. Europejski wymiar działalności szkoły szansą na wzrost kwalifikacji zawodowych 

uczniów ZSP nr 2 CKZ 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 jest 

sfinansowana przez EFS. Czas realizacji projektu w związku z zaistniałą sytuacja pandemiczną 

został wydłużony na 2021 rok. 

5. Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca 

Celem projektu jest  wsparcie na rzecz podnoszenia u uczniów kompetencji kluczowych  

i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności  

do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy 

we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Realizatorem projektu jest Zespół 

Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi  

1 932 174,46 zł. Kwota w wysokości 1 738 957,01 zł została sfinansowana przez EFS. Wkład 

własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 193 217,45 zł. Realizacja projektu 01.09.2020 r. - 

31.08.2022 r. 
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6. Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ  

im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu 

Celem projektu jest polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnej  

i pomysłowej nowej pracowni edukacji biologicznej na terenie szkoły/ogródek szkolny. 

Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu. Całkowita 

wartość projektu wynosi 55 600,00 zł. Kwota w wysokości 50 000,00 zł została sfinansowana 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Łodzi. Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 5 600,00 zł. Realizacja projektu 

16.12.2020 r. -30.04.2021 r.  

7. 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. Całkowita wartość projektu wynosi 1 431 257,88 zł. Kwota w wysokości  

1 288 132,09 zł została sfinansowana przez EFS. Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi 

ogółem 143 125,79 zł. Realizacja projektu 01.09.2020 r.-31.08.2022 r.  

8. 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. Całkowita 

wartość projektu wynosi 598 971,93 zł. Kwota w wysokości 509 126,14 zł została sfinansowana 

przez EFS. Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 89 845,79 zł. Realizacja 

projektu 01.06.2020 r.-30.06.2021 r.  

9. Program kompleksowego wsparcia rodziny „Za życiem” w zakresie zapewnienia 

realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na 

obszarze powiatu 

Celem projektu jest: 

-udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, 

-wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej 

pomocy, 

-wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, 

-organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach 

określonych w przepisach,  

-koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu. 

Realizatorem projektu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu. 
Całkowita wartość projektu wynosi 82 330,00 zł i w całości jest sfinansowana przez Budżet 

Państwa. Projekt jest czteroletni. Kwota zrealizowana w 2020 roku to 82 330,00 zł. 
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10. Program edukacji ekologicznej realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym  

im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu (w ramach konkursu Edukacja ekologiczna  

w szkołach i przedszkolach)   

Celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej  

i jej otoczenia w następującym obszarze priorytetowym: problematyka ograniczania 

zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi. Realizatorem 

projektu jest II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu.  Całkowita wartość projektu wynosi  

26 234,00 zł. Kwota w wysokości 22 762,00 zł została sfinansowana przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wkład własny Powiatu 

Łowickiego wynosi ogółem 3 472,00 zł. Realizacja projektu 09.10.2020 r.-30.06.2021 r.  

11. Rozwijanie europejskiego dziedzictwa kulturowego za pomocą przedmiotów 

ścisłych 

Celem projektu jest badanie i wzmacnianie europejskiego dziedzictwa kulturowego krajów 

partnerskich przy zastosowaniu przedmiotów ścisłych oraz rozwijane miękkich kompetencji 

kluczowych z naciskiem na kompetencje językowe, cyfrowe, matematyczne, kompetencje 

osobiste i społeczne. Realizatorem projektu jest II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu.  

Całkowita wartość projektu wynosi 141 607,27 zł i w całości jest sfinansowana przez UE – 

Program Erasmus+. Realizacja projektu 01.09.2020 r.-31.08.2022 r.  

12. Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kompetencji kluczowych 

uczniów 

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji 

językowych. Realizatorem projektu jest II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu. Całkowita 

wartość projektu wynosi 154 124,06 zł i w całości jest sfinansowana przez UE – EFS FRSE. 

Realizacja projektu 01.09.2019 r.-31.08.2021 r. 

13. Utworzenie ekopracowni II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika  

w Łowiczu 

Celem projektu jest polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnej  

i pomysłowej nowej pracowni edukacji ekologicznej. Realizatorem projektu było II Liceum 

Ogólnokształcące w Łowiczu.  Całkowita wartość projektu wynosi 39 592,00 zł. Kwota  

w wysokości 35 532,00 zł została sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 

4 060,00 zł. Realizacja projektu 15.12.2020 r.-30.04.2021 r.  

14. 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 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 w wysokości 1 285 339,86 zł została sfinansowana przez UE -  

RPO WŁ. Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 382 012,01 zł. Realizacja 

projektu do 31.12.2021 r. 
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15. Projekt Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery 

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych  

60 uczniów i uczennic ZSP nr 4 w Łowiczu, związanych z kształceniem w zawodzie technik 

ekonomista oraz technik spedytor, poprzez odbycie praktyk zawodowych w zagranicznych 

firmach. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu. 

Całkowita wartość projektu wynosi 452 362,26 zł i w całości jest sfinansowana przez UE-EFS 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Realizacja projektu 20.08.2019 r.- 

19.09.2021 r.  

16. Projekt Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery edycja II 

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych  

70 uczniów i uczennic ZSP nr 4 w Łowiczu, związanych z kształceniem w zawodzie technik 

ekonomista oraz technik spedytor, poprzez odbycie praktyk zawodowych w zagranicznych 

firmach. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu. 
Całkowita wartość projektu wynosi 535 744,22 zł i w całości jest sfinansowana przez UE-EFS 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Realizacja projektu 01.10.2020 r.- 

31.03.2022 r.  

17. 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 było ZSP Nr 4 w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi  

1 756 097,76 zł. Kwota w wysokości 1 580 487,98 zł została sfinansowana przez UE – RPO. 

Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 175 609,78 zł. Realizacja projektu od 

01.01.2019 r. do 31.03.2021 r.  

18. Utworzenie ekopracowni I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego  

w Łowiczu 

Celem projektu jest polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnej  

i pomysłowej nowej pracowni edukacji ekologicznej. Realizatorem projektu było I Liceum 

Ogólnokształcące w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi 51 671,00 zł. Kwota  

w wysokości 46 221,00 zł została sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 

5 450,00 zł. Realizacja projektu 16.12.2020 r.-30.04.2021 r.  

19. Program edukacji ekologicznej realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym  

im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu   

Celem projektu jest polepszenie warunków nauczania poprzez wdrożenie programu 

edukacji ekologicznej. Realizatorem projektu jest I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu. 
Całkowita wartość projektu wynosi 36 719,00 zł. Kwota w wysokości 32 919,00 zł została 

sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 3 800,00 zł. Realizacja projektu  

16.10.2020 r.-30.06.2021 r. 
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20. „Nie podgrzewaj atmosfery” 

Celem projektu są wyjazdy edukacyjne młodzieży szkolnej. Realizatorem projektu jest  

I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi 36 200,00 zł. 

Kwota w wysokości 32 564,00 zł została sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 

3 636,00 zł. Realizacja projektu 01.09.2019 r.-30.06.2021 r. 

21. 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. Całkowita wartość projektu wynosi 1 878 264,00 zł. 

Kwota w wysokości 1 596 511,00 zł została sfinansowana przez UE - EFS. Wkład własny 

Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 281 753,00 zł. Rozpoczęcie projektu  01.03.2019 r., jego 

zakończenie 31.12.2021 r. 

W okresie od 01.03.2019 r. do 31.12.2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zatwierdził 

wydatki ponoszone na realizację projektu w łącznej kwocie – 1 122 031,71 zł, w tym: 

dofinansowanie – 945 121,71 zł, wkład własny – 176 910,00 zł. 

Realizacja większości działań przebiegał zgodnie z harmonogramem. Ze względu na 

zagrożenie Covid-19 wprowadzono jednak modyfikacje pozwalające na ograniczenie 

możliwości zakażenie (organizacja wsparcia w sposób zdalny lub hybrydowo). W okresie od 

01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zrealizowano:  

W zakresie usług psychologicznych (zadanie 1): 

Kontynuowano wsparcie psychologa zatrudnionego na 1 etat. Zakupiono testy 

diagnostyczne. Zakupiono telefon komórkowy umożliwiający pracę zdalną oraz z kontakt  

z klientem w momencie ograniczenia możliwości wsparcia w PCPR ze względu na zagrożenie 

COVID-19. Psycholog sukcesywnie podnosił kwalifikacje – uczestnictwo w warsztatach 

szkoleniowych „Cyberprzemoc” (Łowicz, 31.01.2020 r.) oraz w specjalistycznym szkoleniu 

„Trauma neurorozwojowa” (Łowicz, 4-5.09.2020 r.). 

W zakresie rozwoju usług szkoleniowych (zadanie 2): 

1. zorganizowano jednodniowy warsztat szkoleniowy „Cyberprzemoc” (Łowicz,  

31.01.2020 r.) – 6 godz. dydaktycznych. W szkoleniu uczestniczyło 15 rodzin zastępczych,  

2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog PCPR w Łowiczu;  

2. zorganizowano 12 godzinne szkolenie specjalistyczne nt.: „Trauma neurorozwojowa” 

(Łowicz, 4-5.09.2020 r.). W szkoleniu uczestniczyło 14 rodzin zastępczych, psycholog  

i 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej; 

3. zorganizowano wyjazdowe warsztaty szkoleniowe z animatorem dla 25 osób, w tym  

10 rodzin zastępczych i 15 dzieci. Rodziny zastępcze uczestniczyły w 10 godzinnych 

warsztatach szkoleniowych nt. „Skuteczne komunikowanie się – rodzic nauczycielem życia”. 

Dzieci miały zorganizowane gry i zabawy z animatorem. W trakcie wyjazdu zorganizowano 

również wspólne wyjście do kina (Spała, Hotel Mościcki, 25-26.01.2020 r.). 
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W zakresie usług terapeutycznych (zadanie 3): 

1. prowadzona była indywidualna terapia biofeedback z elementami terapii integracji 

sensorycznej dla kolejnej grupy 5 dzieci z rodzin zastępczych. Terapia prowadzona była w filii 

Niepublicznej Poradni Psychologicznej Wanda Justyńska w Łowiczu; 

2. prowadzona była indywidualna terapia logopedyczna. Uczestniczyło w niej  

10 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Terapia jest kontynuowana. Zajęcia 

prowadzone były w miejscu zamieszkania dzieci lub zdalnie ze względu na zagrożenie 

zakażeniem COVID-19;  

3. prowadzona była indywidualna terapia psychologiczna krótkoterminowa dla kolejnej grupy 

6 osób. Terapia prowadzona była w filii Niepublicznej Poradni Psychologicznej Wanda 

Justyńska w Łowiczu. Czasowo terapia była zawieszona ze względu na zagrożenie COVID-19; 

4. 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, grupie wsparcia. 

Otrzymali też wskazówki do pracy z dziećmi. Wyjazd odbywał się w okresie 02-11.08.2020 r. 

w Ośrodku Geovita w Krynicy Zdroju.  

W zakresie rozwoju usług pedagogicznych (zadanie 4): 

1. prowadzona była indywidualna terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno- kompensacyjne) 

dla 10 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zajęcia prowadzone były w ich miejscu 

zamieszkania lub okresowo zdalnie ze względu na COVID-19;  

2. zatrudniono pedagoga – umowa cywilnoprawna. Pedagog wspierał rodziny zastępcze 

dyżurując w PIK w wymiarze 3 godz. w każdym tygodniu. Okresowo wsparcie pedagoga 

zostało zawieszone ze względu na COVID-19.  

W zakresie wsparcia rodziny (zadanie 5): 

1. zorganizowano „Dzień rodzicielstwa zastępczego”. W trakcie uroczystości nagrodzono 

wyróżniające się rodziny zastępcze „Aniołami dobroci”. Przygotowano poczęstunek i występ 

iluzjonisty. Pozyskano sponsorów; 

2. zakupiono paczki z materiałami edukacyjnymi i słodyczami dla dzieci umieszczonych  

w rodzinach zastępczych. 

W zakresie prowadzenia grupy wsparcia (zadanie 6): 

Od miesiąca września 2019 r. prowadzona była grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. 

Spotkania odbywały się raz na dwa tygodnie. Grupę prowadził psycholog zatrudniony w PCPR 

w Łowiczu. Ze względu na zagrożenie COVID-19 spotkania grupy wsparcia zostały 

zawieszone.  

W zakresie świadczenia usług socjalnych (zadanie 7): 

1. zorganizowano wyjazd profilaktyczno-edukacyjny dla (6 dni) dla 20 osób – młodzież  

z rodzin zastępczych. Wyjazd odbywał się w terminie 15-20.06.2020 r. w Zakopanem.  

W trakcie wyjazdu młodzież uczestniczyła w programie profilaktycznym „Stop uzależnieniom” 

– (12 godzin/grupa); 

2. 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. Okresowo wsparcie prowadzone 

było zdalnie ze względu na zagrożenie COVID-19; 

3. dokonano refundacji zakupu 25 laptopów i 10 urządzeń wielofunkcyjnych dla dzieci 

umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Koszt refundacji laptopa – 1 500,00 zł,  

a urządzenia wielofunkcyjnego – 800,00 zł; 

4. zakupiono 3 laptopy dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pracownika socjalnego 

+ torby – dyski przenośne. Zakup sprzętu pozwolił na organizację pracy w formie zdalnej; 

5. zakupiono sprzęt ochrony osobistej dla personelu projektu – maseczki, rękawiczki, płyn do 

dezynfekcji. Dodatkowo w ramach kosztów pośrednich zakupiono dozownik do płynu 

dezynfekcyjnego;   

6. prowadzono pracę socjalną z rodzinami zastępczymi. Wypłacono dodatki dla pracowników 

socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.  

W zakresie realizacji wkładu własnego - świadczenia na dzieci umieszczone w rodzinach 

zastępczych (zadanie 8): 

Wkład własny w postaci świadczeń na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 

ponoszony był na bieżąco. 

W zakresie usług edukacyjnych (zadanie 9): 

W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę do realizacji zajęć wyrównujących 

szanse edukacyjne - prowadzenie korepetycji z języka angielskiego i matematyki. Zajęcia  

z dziećmi prowadzono w okresie 01.01-30.05.2020 r. w miejscu zamieszkania dziecka.  

Okresowo zajęcia były prowadzone zdalnie ze względu na COVID-19.  

22. Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych  

w środowisku lokalnym i rodzinnym w Powiecie Łowickim dla osób niesamodzielnych oraz 

osób z otoczenia osób niesamodzielnych ze względu na niepełnosprawność. Realizatorem 

projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Łowiczu w partnerstwie ze 

Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” (Partner projektu). Projekt 

współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,  

oś priorytetowa IX, Działanie IX.2, Poddziałanie IX.2.1. 

Okres realizacji projektu –01.07.2019 br. – 30.09.2021 br. 

Wartość projektu –3 204 489,95 PLN 

Dofinansowanie –2 883 589,95 PLN 

Realizacja projektu „ŁCWS”, na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

oraz SWS „Ja-Ty-My” za zgodą WUP w Łodzi została przedłużona do 30.09.2021 r.  

Zadanie 1. Stworzenie indywidualnych ścieżek wsparcia i praca socjalna - zadanie PCPR 

  Zgodnie z wnioskiem projektu od miesiąca 09/2019 zostało zatrudnionych 2 pracowników 

socjalnych, którzy przygotowali Indywidualne Ścieżki Wsparcia dla Uczestników Projektu. 

  Wsparciem objęte zostały 144 osoby niesamodzielne z powodu niepełnosprawności oraz 

14 osób z otoczenia tych osób. Pracownicy socjalni organizowali i udzielali wsparcia 

wszystkim Uczestnikom Projektu (UP) w sposób ciągły, aktualizowali dokumenty związane  

z uczestnictwem w projekcie tj. Indywidualne Ścieżki Wsparcia oraz karty pracy socjalnej. 
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Pracownicy socjalni, nawiązywali i utrzymywali kontakt z UP oraz dostosowywali usługi do 

ich potrzeb.  

  UP skorzystali z usług: opiekuńczych, Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej 

(AOON), psychologa, prawnika, wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, 

dostarczanych do domów posiłków oraz transportu/przewozów specjalnych.   

  Osoby z otoczenia osób niesamodzielnych ze względu na niepełnosprawność skorzystali 

ze wsparcia w postaci poradnictwa psychologicznego i prawniczego.   

  

  Praca Socjalna świadczona była w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Łowiczu (Biuro Projektów), a także w miejscu zamieszkania Beneficjenta.  

Zadanie 2.  Rozwój usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - zadanie Stowarzyszenia 

Wsparcia Społecznego (SWS) ,,Ja-Ty-My” 

  Wsparciem w postaci usług opiekuńczych objętych zostało łącznie do końca grudnia 2020r.  

37 Uczestników Projektu. Usługa realizowana była przez 8 opiekunów po 40 godzin opieki 

miesięcznie na osobę i świadczona była w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, na 

podstawie opracowanego indywidualnego zakresu usług opiekuńczych. Praca opiekunek 

wspierana była przez 2 wolontariuszy. 

  Nad realizacją i bieżącą koordynacją wsparcia czuwał specjalista do spraw organizacji 

usług opiekuńczych i asystenckich. 

  W ramach projektu przewidziana jest realizacja 2 cykli po 10 m-cy z zakresu usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania UP. Pierwszy cykl trwał od 21.10.2019 r. do  

31.07.2020 r. Od 01.08.2020 r. rozpoczął się drugi cykl i opieką zostali objęci nowi Uczestnicy 

Projektu. 

  Usługa opiekuńcza, w przypadku osób, których dochód przekracza 150% kryterium 

dochodowego ustawy o pomocy społecznej pobierana jest opłata 30 zł za miesiąc stanowiąca 

wkład własny SWS ,,Ja-Ty-My”. 

Zadanie 3.  Rozwój usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - zadanie 

SWS ,,Ja-Ty-My” 

  Wsparciem w postaci AOON łącznie od początku trwania projektu do końca grudnia  

2020 r. objętych zostało 27 Uczestników Projektu. Usługa ta świadczona była przez  

10 Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej. Każdy z nich miał pod opieką 2 osoby 

niepełnosprawne. Pracę asystentów wspierało 4 wolontariuszy. Zakres świadczonych usług 

oraz czas ich trwania został określony w zawieranych pomiędzy SWS „Ja-Ty-My”, osobą 

niepełnosprawną oraz AOON kontraktach trójstronnych. 

Zadanie 4. Poradnictwo specjalistyczne dla osób niesamodzielnych oraz otoczenia - 

zadanie SWS ,,Ja-Ty-My” 

  W ramach realizacji zadania UP udzielane zostało wsparcie w postaci poradnictwa 

specjalistycznego- psychologa oraz prawnika. Psycholog został zatrudniony na umowę o pracę.  

Ze wsparcia psychologicznego skorzystało łącznie od początku trwania projektu do końca 

grudnia 2020 r. - 47 Uczestników Projektu oraz 11 osób z otoczenia osób niesamodzielnych ze 

względu na niepełnosprawność. Ze wsparcia prawniczego skorzystało 8 Uczestników Projektu, 

oraz 3 osoby z ich otoczenia. Wsparcie psychologiczne i prawnicze udzielane było w punkcie 

poradnictwa prawnego przy ul. Powstańców 1863 r. Nr 12 w Łowiczu oraz w miejscu 
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zamieszkania UP.  

Zadanie 5. Rozwój usług w formie wypożyczalni sprzętu wspomagającego  

i pielęgnacyjnego wraz z jego zakupem - zadanie PCPR 

  W ramach realizacji zadania został zakupiony sprzęt do wypożyczalni zgodnie  

z założeniami projektu. W grudniu 2020 r. na potrzeby Uczestników Projektu został dokupiony 

sprzęt wspomagający i pielęgnacyjny- 2 aparaty do masażu limfatycznego, sekwencyjnego oraz  

10 par kul ortopedycznych. 

  W wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego zatrudniono 2 pracowników, 

każdy z nich na ½ etatu.  

  Uczestnicy Projektu od grudnia 2019 r. mogli wypożyczać sprzęt wspomagający  

i pielęgnacyjny. Z wypożyczenia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego od początku 

trwania projektu do końca grudnia 2020 r. skorzystało łącznie 38 Uczestników projektu,  

z którymi podpisana została umowa wypożyczenia. Został opracowany regulamin i zasady 

wypożyczania oraz inne niezbędne dokumenty. 

Zadanie 6. Rozwój specjalistycznych usług dla osób z niepełnosprawnościami-

zapewnienie posiłków - zadanie SWS ,,Ja-Ty-My” 

  Wykonawcą usługi przygotowywania i dostarczania posiłków była firma cateringowa  

7 Heaven Kamil Krzykacz z siedzibą w Skierniewicach. Wsparciem w postaci zapewnienia 

posiłków od początku trwania projektu do końca grudnia 2020 r. objętych zostało łącznie  

95 osób niepełnosprawnych, zamieszkujących Powiat Łowicki, które nie były w stanie 

samodzielnie lub z pomocą innej osoby przygotować sobie ciepłego posiłku.  

  Posiłki dowożone były przez 6 dni w tygodniu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy, przy czym w sobotę dowożony był również obiad (w formie suchego prowiantu) na 

niedzielę. Koszt obiadu wraz z dowozem wynosił 18,63 zł. W przypadku osób, których dochód 

przekracza 150% kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej pobierana była opłata 

5,00 zł za posiłek stanowiąca wkład własny SWS ,,Ja-Ty-My”.  

  Kryterium opłaty nie stanowiło kryterium rekrutacji-gdzie preferencją objęte były osoby  

z 150 % kryterium właściwym dochodowym, od których nie pobierano odpłatności za usługę.  

Usługa zapewniania posiłków poddawana była monitoringowi w zakresie, jakości 

dostarczanych posiłków. Usługa w postaci dowozu posiłków była realizowana zgodnie  

z wytycznymi sanepidu. Firma cateringowa zadbała, aby posiłki były przygotowywane  

i dostarczane z zachowaniem wszystkich bezpiecznych procedur.  Początkowo usługą 

zapewnienia posiłków zostało objętych 70 UP.  Część osób zrezygnowała z tej usługi ze 

względu na złą jakość obiadu (obiady zimne i niesmaczne), nieregularne dostarczanie oraz ze 

względu na panującą w kraju sytuację epidemiczną związaną z koronawirusem.  

Zadanie 7. Rozwój specjalistycznych usług dla osób z niepełnosprawnościami-

zapewnienie transportu/ przewozy specjalne - zadanie SWS 

  W dniu 10.02.2020 r. SWS zawarło umowę na leasing 2 samochodów - pojazdów typu bus  

z rampą przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z Firmą Auta Krajowe Marcin 

Gawroński, z siedzibą w Łodzi. 

  Wysokość rat leasingowych wynosi 3 788,62 zł brutto miesięcznie za dwa samochody, raty 

płacone są w ramach środków UE, umowa zawarta została na 60 miesięcy.  

  Do świadczenia usługi transportowej- przewozu osób niepełnosprawnych zatrudniono  
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2 kierowców na podstawie umowy o pracę. Od miesiąca grudnia został zatrudniony  

3 pracownik –specjalista ds. organizacji i rozliczania posiłków i transportu. 

  Kierowcy świadczyli usługi przewozu osób niepełnosprawnych, które pozbawione były 

dostępu do środków komunikacji własnej lub publicznej. Umożliwiło to dostęp do miejsc 

służących aktywizacji społeczno-kulturalnej, zawodowej oraz edukacyjnej, a także instytucji 

publicznych (urzędy, przychodnie, placówki oświatowo-kulturalne itp.). Usługa zapewnienia 

przewozów specjalnych realizowana była przez 5 dni w tygodniu w godz. 7-18. Uczestnicy 

Projektu, którzy skorzystali z usługi przewozu specjalnego wnosili opłaty 0,25 zł/km jeżeli 

przekraczają 150% kryterium dochodowego. Wysokość opłaty ustalona jest na poziomie 25% 

wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie 1 km kosztu przewozu osoby 

niepełnosprawnej. Z usługi transportowej od początku trwania projektu do końca grudnia  

2020 r. skorzystało łącznie 57 Uczestników Projektu. 

Złożone wnioski o płatność za 2020 r.: 

1. Wniosek za okres rozliczeniowy od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.- zaakceptowany, kwota 

zatwierdzona 268 147,52 PLN 

2. Wniosek o płatność za okres rozliczeniowy od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.- 

zaakceptowany, kwota zatwierdzona 220 957,78 PLN 

3. Wniosek o płatność za okres rozliczeniowy od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.- 

zaakceptowany, kwota zatwierdzona 499 834,82 PLN 

4. Wniosek o płatność za okres rozliczeniowy od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r., na kwotę 

390 524,31 PLN- w trakcie oceny. 

23. Kształcenie zawodowe i staże – drogą sukcesu uczniów ZSP nr 3 w Łowiczu 

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego we współpracy  

z pracodawcami poprzez podniesienie kompetencji zawodowych beneficjentów. Realizatorem 

projektu było Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Łowiczu. Całkowita wartość projektu 

wynosi 813 335,83 zł. Kwota w wysokości 732 002,23 zł została sfinansowana przez UE-EFS 

oraz Budżet Państwa. Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 81 333,60 zł. 

Realizacja projektu 01.09.2018 r.-29.11.2020 r. 

24. Zawodowy rozwój w nowoczesnej Europie z ZSP nr 3 w Łowiczu 

Celem projektu jest czerpanie wiedzy i doświadczeń przez uczniów ZSP nr 3 w Łowiczu  

u zagranicznych przedsiębiorców, co przełoży się na ich komplementarny rozwój edukacyjny  

i zawodowy. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Łowiczu. 

Całkowita wartość projektu wynosi 622 896,46 zł i w całości jest sfinansowana przez UE-EFS 

oraz Budżet Państwa. Realizacja projektu 01.09.2019 r.-31.08.2021 r. 

25. Od stażysty do specjalisty 

Celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do 

regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu. Całkowita 

wartość projektu wynosi 1 115 970,06 zł. Kwota w wysokości 1 004 373,05 zł została 

sfinansowana przez UE – EFS oraz Budżet Państwa. Wkład własny Powiatu Łowickiego 

wynosi ogółem 111 597,01 zł. Projekt zakwalifikowany do dofinansowania. 
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26. 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 było 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi  

1 001 087,50 zł. Kwota w wysokości 900 887,50 zł została sfinansowana przez UE – EFS. 

Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 100 200,00 zł. Realizacja projektu 

01.02.2019 r.-31.01.2021 r. 

27. 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 jest sfinansowana 

przez UE – EFS  Program Erasmus+. Realizacja projektu 20.08.2019 r.-19.10.2021 r.  

28. ZSP 1 Łowicz kształci w Europie – edycja 2020 

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 389 501,40 zł i w całości jest sfinansowana 

przez UE – EFS  Program Erasmus+. Realizacja projektu 01.09.2020 r.-28.02.2022 r.  

29. Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac 

termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu 

Łowickiego 

Celem projektu są roboty termomodernizacyjne dla następujących obiektów: 

-budynek A ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu, 

-skrzydło frontowe budynku ZSP Nr 4 w Łowiczu, 

-budynek dawnego kościoła i klasztoru ZSP Nr 1 w Łowiczu, 

-budynek ZSP Nr 1 w Łowiczu przy ul. Dominikańskiej,  

-skrzydło frontowe budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, 

-budynek administracyjny Domu pomocy Społecznej „Borówek”. 

Realizatorem projektu jest Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi 8 202 661,00 zł. Kwota  

w wysokości 5 458 391,00 zł została sfinansowana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi  

w ramach RPO WŁ. Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 2 744 270,00 zł. 
Realizacja projektu do 31.12.2021 roku. 

30. Sport w Powiecie Łowickim - rozwój infrastruktury szkolnej poprzez budowę 

wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1  

w Łowiczu i Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu 

Celem projektu jest budowa dwóch wielofunkcyjnych boisk sportowych przy ZSP Nr 1  

i ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu. Realizatorem projektu jest Wydział Inwestycji i Zamówień 

Publicznych Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi  

2 048 255,65 zł. Kwota w wysokości 990 525,88 zł została sfinansowana przez Ministra 
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Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi 

ogółem 1 057 729,77 zł. Realizacja projektu do 31.12.2021 roku.  

31. Obligatoryjna dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

Dotacja w części przeznaczona została na pokrycie udziału własnego w projekcie „Sport  

w Powiecie Łowickim…” Realizatorem projektu jest Wydział Inwestycji i Zamówień 

Publicznych Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi  

1 886 406,00 zł i w całości jest sfinansowana przez Budżet Państwa. Realizacja projektu do 

31.12.2022 roku. 

32. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – edycja I 

Celem projektu jest zakup aparatu USG dla ZOZ w Łowiczu. Realizatorem projektu jest 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Całkowita 

wartość projektu wynosi 429 000,00 zł. Kwota w wysokości 386 100,00 zł została sfinansowana 

przez Budżet Państwa. Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 42 900,00 zł. 
Realizacja projektu do 31.12.2022 roku. 

33. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – edycja I 

Celem projektu jest zakup rezonansu dla ZOZ w Łowiczu wraz z robotami budowlanymi 

dotyczącymi adaptacji pomieszczeń. Realizatorem projektu jest Wydział Inwestycji  

i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Całkowita wartość projektu 

wynosi 4 650 000,00 zł. Kwota w wysokości 4 185 000,00 zł została sfinansowana przez Budżet 

Państwa. Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 465 000,00 zł. Realizacja 

projektu do 31.12.2022 roku. 

34. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – edycja I 

Celem projektu jest budowa mostu w Kompinie wraz z elementami dróg. Realizatorem 

projektu jest Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu. Całkowita wartość projektu 

wynosi 14 630 900,00 zł. Kwota w wysokości 3 389 270,00 zł została sfinansowana przez 

Budżet Państwa. Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 11 241 630,00 zł. 

Realizacja projektu do 31.12.2022 roku. 

35. Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

Celem projektu jest przebudowa Oddziału Pediatrycznego i Izby Przyjęć Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu. Realizatorem projektu był Wydział Inwestycji i Zamówień 

Publicznych Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi  

2 450 000,00 zł. Kwota w wysokości 1 000 000,00 zł została sfinansowana przez Wojewodę 

Łódzkiego. Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 1 450 000,00 zł. Realizacja 

projektu do 31.03.2021 roku.  

Razem wartość projektów w trakcie realizacji w 2020 roku:                    65 028 825,41 zł 

w tym wartość dotacji:                                                45 024 844,26 zł 

w tym udział własny:                              20 003 981,15 zł. 
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Grupa III: projekty złożone 

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – edycja II 

Renowacja nieruchomości przy ul. Świętojańskiej 5/7 w Łowiczu. Realizatorem projektu 

jest Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 
Całkowita wartość projektu - 2 180 000,00 zł. Wnioskowana kwota - 1 520 000,00 zł, wkład 

własny Powiatu Łowickiego - 660 000,00 zł. Planowana realizacja projektu do 31.12.2022 

roku. 

2. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – edycja II 

Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Powstańców 12 wokół budynku siedziby SOSz-W  

w Łowiczu. Realizatorem projektu jest Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu. Wartość projektu - 5 000 000,00 zł. Wnioskowana kwota -  

2 200 000,00 zł, wkład własny Powiatu Łowickiego - 2 800 000,00 zł. Planowana realizacja 

projektu do 31.12.2022 roku. 

2. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – edycja II 

Zakup laparoskopu dla ZOZ w Łowiczu. Realizatorem projektu jest Wydział Inwestycji  

i Zamówień Publicznych. Całkowita wartość projektu - 500 000,00 zł i w całości będzie 

sfinansowana przez Budżet Państwa. Planowana realizacja projektu do 31.12.2022 roku. 

Razem wartość projektów złożonych w 2020 roku:                                  7 680 000,00 zł 

w tym wartość dotacji:                 4 220 000,00 zł 

w tym udział własny:                                       3 460 000,00 zł. 

 

IX.  Realizacja uchwał Rady Powiatu Łowickiego 

 W roku 2020 Rada Powiatu Łowickiego odbyła 12 sesji Rady Powiatu Łowickiego,  

z czego 9 wynikało z planu pracy rady, 3 sesje zwołano na wniosek Zarządu Powiatu 

Łowickiego.  

Rada Powiatu Łowickiego w 2020 roku podjęła 82 uchwały, które przedstawia poniższa 

tabela: 

Lp. Tytuł Stan wykonania 

1. Uchwała Nr XIX/153/2020 RPŁ z dnia 29 stycznia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym  

w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 

Uznano, iż petycja nie 

zasługuje na uwzględnienie  

2. Uchwała Nr XIX/154/2020 RPŁ z dnia 29 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok. 

zrealizowano 

3. Uchwała Nr XIX/155/2020 RPŁ z dnia 29 stycznia 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/136/2020 Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023. 

 

zrealizowano 

4. Uchwała Nr XX/156/2020 RPŁ z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Rolniczego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum 

Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu,  

ul. Blich 10, 99-400 Łowicz oraz szkoły wchodzącej w jego skład. 

 

zrealizowano 

5. Uchwała Nr XX/157/2020 RPŁ z dnia 26 lutego 2020 r.  

zrealizowano 
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w sprawie zamiaru likwidacji szkoły Policealnej Nr 2 w Łowiczu  

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Rolnicze Centrum 

Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu,  

ul. Blich 10, 99-400 Łowicz. 

6. Uchwała Nr XX/158/2020 RPŁ z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 w Łowiczu  

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia 

Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10,  

99-400 Łowicz. 

 

zrealizowano 

7. Uchwała Nr XX/159/2020 ZPŁ z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok. 

zrealizowano 

8. Uchwała Nr XX/160/2020 RPŁ z dnia 26 lutego 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023. 

 

zrealizowano 

9. Uchwała Nr XXI/161/2020 RPŁ z dnia 13 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok. 

zrealizowano 

10. Uchwała Nr XXI/162/2020 RPŁ z dnia 13 marca 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/136/2020 Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023. 

 

zrealizowano 

11. Uchwała Nr XXIII/163/2020 RPŁ z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza 

się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2020 roku. 

 

zrealizowano 

12. Uchwała Nr XXIII/164/2020 RPŁ z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie 

oddziału przygotowania wojskowego w Technikum Nr 1 w Łowiczu  

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im.10 Pułku Piechoty  

w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz oraz zobowiązania się 

do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania 

wojskowego.  

 

zrealizowano 

13. Uchwała Nr XXIII/165/2020 RPŁ z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Łowiczu, przy 

ul. Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz oraz nadania statutu.  

 

zrealizowano 

14. Uchwała Nr XXIII/166/2020 RPŁ z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Łowiczu, przy  

ul. Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz do Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu przy  

ul. Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz. 

 

zrealizowano 

15. Uchwała Nr XXIII/167/2020 RPŁ z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu. 

zrealizowano 

16. Uchwała Nr XXIII/168/2020 RPŁ z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą 

kolejnej umowy najmu na czas oznaczony garażu zlokalizowanego 

w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3 oraz 

odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

najmu. 

 

zrealizowano 

17. Uchwała Nr XXIII/169/2020 RPŁ z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową 

nr 1322E Bolimów-Nieborów, odcinek od skrzyżowania z drogą 

gminną nr 105370E do granicy administracyjnej z Gminą Bolimów, 

znajdująca się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów. 

 

zrealizowano 

18. Uchwała Nr XXIII/170/2020 RPŁ z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok. 

zrealizowano 

19. Uchwała Nr XXIII/171/2020 RPŁ z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca Uchwałą Nr XVIII/136/2020 Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023. 

 

zrealizowano 
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20. Uchwała Nr XXIV/172/2020 RPŁ z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego  

w Łowiczu. 

 

uznano skargę za bezzasadną 

21. Uchwała Nr XXIV/173/2020 RPŁ z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok. 

zrealizowano 

22. Uchwała Nr XXIV/174/2020 RPŁ z dnia 27 maja 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023. 

 

zrealizowano 

23. Uchwała Nr XXV/175/2020 RPŁ z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Łowickiego. 

udzielono wotum zaufania dla 

Zarządu Powiatu Łowickiego 

24. Uchwała Nr XXV/176/2020 RPŁ z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu za 2019 rok. 

 

zrealizowano 

25. Uchwała Nr XXV/177/2020 RPŁ z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 

Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. 

 

zrealizowano 

26. Uchwała Nr XXV/178/2020 RPŁ z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2019 rok. 

udzielono absolutorium dla 

Zarządu Powiatu Łowickiego 

27. Uchwała Nr XXV/179/2020 RPŁ z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą 

kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego 

zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy  

ul. Świętojańskiej 1/3. 

 

zrealizowano 

28. Uchwała Nr XXV/180/2020 RPŁ z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości 

lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej. 

 

zrealizowano 

29. Uchwała Nr XXV/181/2020 RPŁ z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 

Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki  

w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz i likwidacji Szkoły Policealnej 

Nr 2 w Łowiczu. 

 

zrealizowano 

30. Uchwała Nr XXV/182/2020 RPŁ z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 

Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki  

w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz i likwidacji Szkoły Policealnej 

Nr 3 w Łowiczu. 

 

zrealizowano 

31. Uchwała Nr XXV/183/2020 RPŁ z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie likwidacji Policealnego Studium Informatycznego 

wchodzącego w skład Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia 

Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10,  

99-400 Łowicz. 

 

zrealizowano 

32. Uchwała Nr XXV/184/2020 RPŁ z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie likwidacji Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia 

Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10,  

99-400 Łowicz 

 

zrealizowano  

33. Uchwała Nr XXV/185/2020 RPŁ z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok. 

zrealizowano  

34. Uchwała Nr XXV/186/2020 RPŁ z dnia 24 czerwca 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023. 

 

zrealizowano 

35. Uchwała Nr XXVI/187/2020 RPŁ z dnia 29 lipca 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XII/78/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

28 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Kiernozia 

 

zrealizowano  



196 

 

prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu drogą powiatową nr 2707E Luszyn - Kiernozia - Kocierzew - 

Łowicz odcinek Luszyn - Kiernozia znajdującą się w granicach 

administracyjnych Gminy Kiernozia. 

36. Uchwała Nr XXVI/188/2020 RPŁ z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy prowadzenia 

zadań z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2717E Dębsk - Kocierzew 

- Złaków Kościelny - Zduny - Sobota - Wola Kałkowa odcinek 

Kocierzew Południowy - Różyce w granicach administracyjnych 

Gminy Kocierzew Południowy. 

 

zrealizowano 

37. Uchwała Nr XXVI/189/2020 RPŁ z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową 

Nr 2710E Złaków Borowy - Czerniew - Osiek odcinek Czerniew - 

Sokołów Kolonia w granicach administracyjnych Gminy Kiernozia. 

 

zrealizowano 

38. Uchwała Nr XXVI/190/2020 RPŁ z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami 

powiatowymi Nr 2705E Karolew - Łasieczniki - Nieborów odcinek 

Karolew - Łasieczniki, 2701E Łasieczniki - Sypień - Bednary odcinek 

w m. Sypień i 2702E Stacja Kolejowa - Sypień odcinek w m. Sypień  

w granicach administracyjnych Gminy Nieborów. 

 

zrealizowano 

39. Uchwała Nr XXVI/191/2020 RPŁ z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Bielawy prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową 

Nr 2734E Bielawy - Sobota - Bąków odcinek Sobota - Leśniczówka  

w granicach administracyjnych Gminy Bielawy. 

 

zrealizowano 

40. Uchwała Nr XXVI/192/2020 RPŁ z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej 

na terenie Powiatu Łowickiego. 

 

zrealizowano  

41. Uchwała Nr XXVI/193/2020 RPŁ z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Łowiczu za rok 2019 przez Powiat Łowicki. 

 

zrealizowano 

42. Uchwała Nr XXVI/194/2020 RPŁ z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok. 

zrealizowano 

43. Uchwała Nr XXVI/195/2020 RPŁ z dnia 29 lipca 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020 - 2023.  

 

zrealizowano 

44. Uchwała Nr XXVII/196/2020 RPŁ z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą 

kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu użytkowego 

zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy  

ul. Stanisławskiego 30 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy najmu. 

 

zrealizowano 

45. Uchwała Nr XXVII/197/2020 RPŁ z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/132/2019 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie utworzenia 

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego oraz nadania statutu. 

 

zrealizowano 

46. Uchwała Nr XXVII/198/2020 RPŁ z dnia 26 sierpnia 2020 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 

47. Uchwała Nr XXVII/199/2020 RPŁ z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Łowickiego do 

Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łowiczu. 

 

zrealizowano  

48. Uchwała Nr XXVII/200/2020 RPŁ z dnia 26 sierpnia 2020 r.  

zrealizowano 
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w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 

i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łowickiego, od 

dnia 1 września 2020 roku. 

49. Uchwała Nr XXVII/201/2020 RPŁ z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

zrealizowano 

50. Uchwała Nr XXVII/202/2020 RPŁ z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której 

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych. 

 

zrealizowano 

51. Uchwała Nr XXVII/203/2020 RPŁ z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok. 

zrealizowano 

52. Uchwała Nr XXVII/204/2020 RPŁ z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023. 

 

zrealizowano 

53. Uchwała Nr XXVIII/205/2020 RPŁ z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie Zawierzenia Niepokalanemu 

Sercu Maryi, Królowej Polski, matki Bożej Jasnogórskiej, Powiatu 

Łowickiego. 

 

zrealizowano 

54. Uchwała Nr XXVIII/206/2020 RPŁ z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym 

dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony 

nieruchomości położonej w Bąkowie Górnym stanowiącej działkę 

oznaczoną numerem 576, będącej własnością Powiatu Łowickiego, 

objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łowiczu 

V Wydział Ksiąg Wieczystych pod numerem KW LD1O/00028837/4 

oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy. 

 

zrealizowano 

55. Uchwała Nr XXVIII/207/2020 RPŁ z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/91/2019 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie pomocy materialnej w formie 

stypendium przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku 

lekarskim. 

 

zrealizowano 

56. Uchwała Nr XXVIII/208/2020 RPŁ z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. 

 

uznano skargę za bezzasadną 

57. Uchwała Nr XXVIII/209/2020 RPŁ z dnia 30 września 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/193/2020 Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie pokrycia straty finansowej netto 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2019 przez Powiat 

Łowicki. 

 

zrealizowano 

58. Uchwała Nr XXVIII/210/2020 RPŁ z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.  

zrealizowano 

59. Uchwała Nr XXVIII/211/2020 RPŁ z dnia 30 września 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023. 

 

zrealizowano 

60. Uchwała Nr XXIX/212/2020 RPŁ z dnia 28 października 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XII/77/2019 Rady Powiatu Łowickiego 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 

61. Uchwała Nr XXIX/213/2020 RPŁ z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2021 Powiatu 

Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

 

zrealizowano 
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o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

62. Uchwała Nr XXIX/214/2020 RPŁ z dnia 28 października 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2019 Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu 

łowickiego na 2020 rok. 

 

zrealizowano 

63. Uchwała Nr XXIX/215/2020 RPŁ z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2021 rok. 

 

zrealizowano 

64. Uchwała Nr XXIX/216/2020 RPŁ z dnia 28 października 2020 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 

65. Uchwała Nr XXIX/217/2020 RPŁ z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Łowicki od 

Skarbu Państwa darowizny prawa własności nieruchomości położonej 

w Łowiczu, obręb 0005 Kostka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka 4670/1, o powierzchni 0,2307 ha, dla której w Sądzie 

Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 

LD1O/00000605/7. 

 

zrealizowano 

66. Uchwała Nr XXIX/218/2020 RPŁ z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/163/2020 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie 

określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

w roku 2020. 

 

zrealizowano 

67. Uchwała Nr XXIX/219/2020 RPŁ z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu Łowickiego 

wyrażonego w Uchwale Nr XXVIII/208/2020 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Łowiczu. 

 

zrealizowano 

68. Uchwała Nr XXIX/220/2020 RPŁ z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok. 

zrealizowano 

69. Uchwała Nr XXIX/221/2020 RPŁ z dnia 28 października 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023. 

 

zrealizowano 

70. Uchwała Nr XXX/222/2020 RPŁ z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2021-2024. 

 

zrealizowano 

71. Uchwała Nr XXX/223/2020 RPŁ z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

zrealizowano 

72. Uchwała Nr XXX/224/2020 RPŁ z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia ,,Programu Naprawczego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu na lata 2020-2022".  

 

zrealizowano  

73. Uchwała Nr XXX/225/2020 RPŁ z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

zrealizowano  

74. Uchwała Nr XXX/226/2020 RPŁ z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/163/2020 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie 

określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

w roku 2020. 

 

zrealizowano 

75. Uchwała Nr XXX/227/2020 RPŁ z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Łowicki od 

Gminy Miasta Łowicza prawa własności nieruchomości położonej  

w Łowiczu, obręb Zielkówka oznaczonej jako działki: nr 2959/4  

 

zrealizowano 
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o powierzchni 0,0577 ha i nr 2960/13 o powierzchni 0,0832 ha 

uregulowanej w KW Nr LD1O/00015175/1. 

76. Uchwała Nr XXX/228/2020 RPŁ z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Łowicki od 

Gminy Łyszkowice darowizny prawa własności nieruchomości 

położonych w obrębie Łyszkowice, oznaczonych w ewidencji gruntów 

jako działka 94/2, o powierzchni 0,0088 ha i 96/1 o powierzchni 0,1271 

ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest 

księga wieczysta KW Nr LD1O/00037595/1. 

zrealizowano 

77. Uchwała Nr XXX/229/2020 RPŁ z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach 

komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego. 

 

zrealizowano 

78. Uchwała Nr XXX/230/2020 RPŁ z dnia 21 grudnia 2020 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 

79. Uchwała Nr XXX/231/2020 RPŁ z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok. 

zrealizowano  

80. Uchwała Nr XXX/232/2020 RPŁ z dnia 21 grudnia 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023. 

 

zrealizowano 

81. Uchwała Nr XXX/233/2020 RPŁ z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2021 

rok. 

 

zrealizowano 

82. Uchwała Nr XXX/234/2020 RPŁ z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2020. 

 

zrealizowano 

 

 

X. Podsumowanie 
 Raport o stanie Powiatu Łowickiego kompleksowo ujmuje i przedstawia zadania 

zrealizowane oraz podjęte w 2020 roku. Raport szeroko prezentuje wszystkie kierunki działania 

Powiatu. Powstał w oparciu o dane i informacje przekazane przez komórki organizacyjne 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz powiatowe jednostki organizacyjne.  

 Wszystkie działania podejmowane przez Zarząd Powiatu Łowickiego w 2020 r. miały na 

celu efektywny, najbardziej optymalny rozwój Powiatu Łowickiego na rzecz jego 

mieszkańców, w tym również wpływający na poprawę jakości ich życia, funkcjonowania oraz 

na poprawę jakości mienia powiatu, z którego mieszkańcy powiatu na co dzień korzystają. 

Chociaż był to rok wyjątkowy, bo to rok pod znakiem stanu epidemii w związku z zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2, rok ograniczeń, rok przekierowywania środków finansowych na 

nieplanowane na etapie uchwalania budżetu na 2020 r. wydatki związane z profilaktyką, 

zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa, rok niepewności  

w planowaniu i w realizacji działań, to mimo ograniczeń i trudności Zarząd Powiatu 

Łowickiego działał w kierunku dalszego, ciągłego rozwoju Powiatu. Wiązała się z tym również 

ogromna odpowiedzialność za takie zorganizowanie pracy, funkcjonowania starostwa, 

jednostek powiatowych, aby zapewnić bezpieczeństwo obsługiwanym mieszkańcom, 

beneficjentom i pracownikom. Raport o stanie Powiatu Łowickiego zatem także zawiera 

szczegółowo opisane wszystkie działania mające na celu przeciwdziałanie COVID-19,  

tj. wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu 
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się i profilaktyką. Zarząd Powiatu z pełną odpowiedzialnością przyznaje, że działania, które 

udało się zrealizować w 2020 r., udało się dzięki pomocy władz rządowych, bo realizacja 

znacznej części działań inwestycyjnych, rozwojowych, możliwa była dzięki środkom  

z Budżetu Państwa, które powiat sukcesywnie pozyskiwał, dzięki zaangażowaniu radnych 

powiatowych, osób działających na rzecz powiatu, pracowników wszystkich jednostek.  

 Zarząd Powiatu Łowickiego wyraża nadzieję, że po zapoznaniu się z niniejszym 

opracowaniem, i Państwo Radni i Mieszkańcy Powiatu Łowickiego przyznają, że wspólnie 

udało nam się w 2020 r. wiele dobrego na rzecz Powiatu Łowickiego zrobić. 

 

 

                                     Przewodniczący  

                                   Zarządu Powiatu Łowickiego 

 

                                  /-/ Marcin Kosiorek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


