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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 77 167 osób (stan na 30.06.2021 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, 

Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów, 

Zduny). 



5 

 

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 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXX/223/2020 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 r. W ciągu roku następowały zmiany  

w budżecie przyjęte Uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Łowickiego. 

 

 Plan wg uchwały budżetowej Plan na dzień 31.12.2021 r. 

Dochody 91.084.430,19 zł 111.608.367,72 zł 

Wydatki 93.946.367,07 zł 124.401.838,45 zł  

Przychody 5.750.000,00 zł 16.131.533,85 zł 

Rozchody 2.888.063,12 zł 3.338.063,12 zł 
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Ogółem dochody wzrosły o 20.523.937,53 zł, tj. o 22,53% w stosunku do dochodów 

ustalonych w uchwale budżetowej, zaś planowane wydatki o 30.455.471,38 zł, tj. o 32,42%  

w stosunku do pierwotnie zaplanowanych. 

Po zmianach powstał deficyt w wysokości 12.793.470,73 zł. 

 

Dochody Powiatu Łowickiego w 2021 roku w podziale na dochody bieżące i majątkowe. 

 

 Plan Wykonanie  

Dochody ogółem 

z tego: 

111.608.367,72 zł 110.093.722,27 zł (98,64% planu) 

dochody bieżące 95.799.835,92 zł 96.840.616,69 zł (101,09% planu) 

dochody majątkowe 15.808.531,80 zł 13.253.105,58 zł (83,84% planu) 
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Plan dochodów wynosił 111.608.367,72 zł, w tym dochody bieżące – 95.799.835,92 zł, 

dochody majątkowe – 15.808.531,80 zł. Wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 

110.093.722,27 zł i stanowiło 98,64% planu. Dochody bieżące zostały wykonane w 101,09%, 

zaś majątkowe w 83,84%. Wykonanie dochodów bieżących stanowiło 87,97% dochodów 

ogółem, a wykonanie dochodów majątkowych stanowiło 12,03% dochodów ogółem. 

 

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 

Dz. Nazwa  

Plan Wykonanie 

na dzień 

31.12.2021 r. 

5:4 

[%] 

Struktura 

wykonania 

[%] 
wg uchwały 

budżetowej 

na dzień 

31.12.2021 r. 

1 2 3 4 5 6 7 

010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 23 000,00 6 950,00 30,22 0,01 

020 Leśnictwo 208 150,00 208 150,00 193 585,14 93,00 0,18 

600 Transport i łączność 34 230,45 3 685 276,90 3 451 753,12 93,66 3,14 

630 Turystyka 0,00 70 000,00 70 000,00 100,00 0,06 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 325 704,10 2 672 596,40 1 767 294,73 66,13 1,61 
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710 Działalność usługowa 1 058 395,00 1 270 585,00 1 409 774,91 110,95 1,28 

730 Szkolnictwo wyższe i nauka 0,00 0,00 26 440,72 - 0,02 

750 Administracja publiczna 223 960,00 256 615,00 277 781,58 108,25 0,25 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
5 651 460,00 6 263 505,00 6 263 513,67 100,00 5,69 

755 Wymiar sprawiedliwości 198 000,00 198 004,92 198 004,92 100,00 0,18 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 

21 381 841,00 21 381 841,00 22 699 725,24 106,16 20,62 

758 Różne rozliczenia 48 501 597,00 58 505 901,00 58 505 901,00 100,00 53,14 

801 Oświata i wychowanie 3 804 603,64 6 463 096,79 4 491 518,71 69,49 4,08 

851 Ochrona zdrowia 1 215 800,00 1 645 193,00 1 571 641,22 95,53 1,43 

852 Pomoc społeczna 5 707 670,00 6 109 078,00 6 392 676,74 104,64 5,81 

853 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 
284 080,00 664 117,71 636 100,13 95,78 0,58 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 311 252,00 311 252,00 274 369,01 88,15 0,25 

855 Rodzina 1 121 687,00 1 754 155,00 1 728 431,69 98,53 1,57 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
56 000,00 56 000,00 61 687,22 110,16 0,06 

926 Kultura fizyczna 0,00 70 000,00 66 572,52 95,10 0,06 

  Razem 91 084 430,19 111 608 367,72 110 093 722,27 98,64 100,00 

 

Największe dochody zrealizowane zostały w działach: 

1) 758 – Różne rozliczenia – 53,14% wydatków ogółem; 

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 20,62% 

wydatków ogółem; 

3) 852 – Pomoc społeczna – 5,81% wydatków ogółem; 

4) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5,69% wydatków ogółem. 
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Wydatki Powiatu Łowickiego kształtowały się następująco: 

 

 Plan Wykonanie  

Wydatki ogółem 

z tego: 

124.401.838,45 zł 104.451.047,23 zł (83,96% planu) 

wydatki bieżące 97.134.484,46 zł 93.216.283,34 zł (95,97% planu) 

wydatki majątkowe 27.267.353,99 zł 11.234.763,89 zł (41,20% planu) 

    

 

 

 

Plan wydatków wynosił 124.401.838,45 zł: wydatki bieżące – 97.134.484,46 zł, wydatki 

majątkowe – 27.267.353,99 zł. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie 

104.451.047,23 zł i stanowiło 83,96% planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,97%, 

zaś majątkowe w 41,20%. Wykonanie wydatków bieżących stanowiło 89,24% wydatków 

ogółem, a wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 10,76% wydatków ogółem. 
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Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 

Dz. Nazwa  

Plan Wykonanie 

na dzień 

31.12.2021 r. 

5:4 

[%] 

Struktura 

wykonania 

[%] 
wg uchwały 

budżetowej 

na dzień 

31.12.2021 r. 

1 2 3 4 5 6 7 

010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 23 000,00 6 950,00 30,22 0,01 

020 Leśnictwo 240 900,00 240 900,00 211 699,99 87,88 0,20 

600 Transport i łączność 8 194 313,80 14 122 512,20 7 592 893,99 53,76 7,27 

630 Turystyka 13 000,00 135 000,00 103 107,70 76,38 0,10 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 463 977,35 5 980 509,65 3 561 228,48 59,55 3,41 

710 Działalność usługowa 1 008 395,00 1 220 585,00 857 578,29 70,26 0,82 

730 Szkolnictwo wyższe i nauka 48 000,00 54 000,00 54 000,00 100,00 0,05 

750 Administracja publiczna 11 194 773,08 11 706 638,08 11 164 796,59 95,37 10,69 

752 Obrona narodowa 6 200,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
5 814 610,00 6 770 755,00 6 646 409,42 98,16 6,36 

755 Wymiar sprawiedliwości 198 000,00 198 004,92 198 004,92 100,00 0,19 

757 Obsługa długu publicznego 430 000,00 202 000,00 195 043,23 96,56 0,19 

758 Różne rozliczenia 100 000,00 47 312,00 0,00 0,00 0,00 

801 Oświata i wychowanie 40 619 458,84 48 894 135,44 45 908 270,14 93,89 43,95 

851 Ochrona zdrowia 1 465 800,00 8 666 293,00 3 040 850,13 35,09 2,91 

852 Pomoc społeczna 7 140 655,00 7 804 271,00 7 745 391,71 99,25 7,42 

853 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 
2 653 709,00 2 801 215,06 2 574 551,17 91,91 2,46 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 707 732,00 7 118 791,00 7 075 315,23 99,39 6,77 

855 Rodzina 3 490 721,00 4 136 844,10 3 967 070,64 95,90 3,80 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 56 000,00 211 000,00 192 907,15 91,43 0,18 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 921 810,00 3 678 560,00 3 052 276,44 82,97 2,92 

926 Kultura fizyczna 178 312,00 383 312,00 302 702,01 78,97 0,29 

  Razem 93 946 367,07 124 401 838,45 104 451 047,23 83,96 100,00 

 

Największe wydatki powiatu zrealizowane zostały w działach: 
1) 801 – Oświata i wychowanie – 43,95% wydatków ogółem; 
2) 750 - Administracja publiczna – 10,69% wydatków ogółem; 
3) 852 – Pomoc społeczna – 7,42% wydatków ogółem; 
4) 600 – Transport i łączność – 7,27% wydatków ogółem. 
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Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza

Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna



13 

 

Wykonanie wydatków Powiatu Łowickiego w 2021 roku w podziale na wydatki bieżące 

i majątkowe przedstawia się następująco: 

Wyszczególnienie 

  

Plan Wykonanie 

na dzień 

31.12.2021 r. 

4:3 

[%] 

Struktura 

wykonania 

[%] 
wg uchwały 

budżetowej 

na dzień 

31.12.2021 r. 

1 2 3 4 5 6 

Wydatki ogółem 93 946 367,07 124 401 838,45 104 451 047,23 83,96 100,00 

1) wydatki bieżące, z tego: 85 281 716,20 97 134 484,46 93 216 283,34 95,97 89,24 

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 73 826 892,23 79 336 006,30 77 058 840,49 97,13 73,78 

- wynagrodzenia i pochodne 58 260 577,43 61 717 749,00 60 902 776,31 98,68 58,31 

- wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 
15 566 314,80 17 618 257,30 16 156 064,18 91,70 15,47 

b) dotacje na zadania bieżące 5 488 561,00 5 917 246,06 5 698 935,21 96,31 5,46 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 071 800,00 3 263 504,01 3 164 155,40 96,96 3,03 

d) wydatki na programy finansowane z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 

publicznych 

2 464 462,97 8 415 728,09 7 099 309,01 84,36 6,80 

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

f) obsługa długu 430 000,00 202 000,00 195 043,23 96,56 0,19 

2) wydatki majątkowe: 8 664 650,87 27 267 353,99 11 234 763,89 41,20 10,76 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 8 664 650,87 27 267 353,99 11 234 763,89 41,20 10,76 

na programy finansowane z udziałem 

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

2 i 3 ustawy o finansach publicznych 

3 485 572,87 4 742 957,99 4 119 585,26 86,86 3,94 

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 2021 roku dominowały wydatki 

bieżące, w tym wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich, które stanowiły 58,31% wydatków 

ogółem. Wydatki bieżące stanowiły 89,24% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 10,76%. 

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 93.216.283,34 zł, tj. w 95,97% w stosunku 

do planu, a wydatki majątkowe w wysokości 11.234.763,89 zł, tj. w 41,20% w stosunku do 

planu. 

 

Wynik budżetu i zadłużenie Powiatu Łowickiego 

Wynik budżetu Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa 

tabela: 

Lp. Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2018 r. 

Wykonanie 

2019 r. 

Wykonanie 

2020 r. 

31.12.2021 r. 

Plan po 

zmianach 
Wykonanie  % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Dochody ogółem (a+b) 82 010 806,82 95 568 918,74 100 827 272,83 111 608 367,72 110 093 722,27 98,64 

  a) dochody bieżące 77 104 021,81 84 913 851,03 93 002 532,39 95 799 835,92 96 840 616,69 101,09 

  b) dochody majątkowe 4 906 785,01 10 655 067,71 7 824 740,44 15 808 531,80 13 253 105,58 83,84 

2. Wydatki ogółem (a+b) 86 661 859,48 99 548 684,99 99 891 239,51 124 401 838,45 104 451 047,23 83,96 

  a) wydatki bieżące 71 146 844,87 80 720 388,33 88 362 911,90 97 134 484,46 93 216 283,34 95,97 

  b) wydatki majątkowe 15 515 014,61 18 828 296,66 11 528 327,61 27 267 353,99 11 234 763,89 41,20 

3. Nadwyżka/deficyt (1-2) -4 651 052,66 -3 979 766,25 936 033,32 -12 793 470,73 5 642 675,04   

4. Finansowanie (a-b) 11 351 560,60 10 107 444,82 9 109 735,95 12 793 470,73 13 246 256,15 103,54 

  a) przychody ogółem, w tym: 13 371 433,67 13 120 507,94 12 877 799,07 16 131 533,85 16 584 319,27 102,81 
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   – kredyty i pożyczki 9 000 000,00 6 420 000,00 6 750 000,00 6 538 550,00 6 538 550,00 100,00 

   – nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 0,00 2 068 416,42 1 858 000,00 2 145 156,73 115,46 

  
 – niewykorzystane środki 

pieniężne 
0,00 0,00 0,00 4 758 733,85 4 918 675,66 103,36 

   – wolne środki 4 371 433,67 6 700 507,94 4 059 382,65 2 976 250,00 2 981 936,88 100,19 

  
 – spłata pożyczek 

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

  b) rozchody ogółem, w tym: 2 019 873,07 3 013 063,12 3 768 063,12 3 338 063,12 3 338 063,12 100,00 

   – spłaty kredytów i pożyczek 1 474 873,07 2 468 063,12 3 218 063,12 2 718 063,12 2 718 063,12 100,00 

  
 – wykup papierów 

wartościowych 
545 000,00 545 000,00 550 000,00 420 000,00 420 000,00 100,00 

   – udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 100,00 

5. Poziom długu 19 924 442,92 23 331 379,80 26 313 316,68 29 713 803,56 29 713 803,56 100,00 

  –  kredyty i pożyczki 19 924 442,92 23 331 379,80 26 313 316,68 29 713 803,56 29 713 803,56 100,00 

6. 
Poziom obsługi zadłużenia, w 

tym: 
2 299 155,76 3 424 548,18 4 063 779,17 3 340 063,12 3 333 106,35 99,79 

  a) odsetki i prowizje 279 282,69 411 485,06 295 716,05 202 000,00 195 043,23 96,56 

  
b) spłata rat kredytów i 

pożyczek 
1 474 873,07 2 468 063,12 3 218 063,12 2 718 063,12 2 718 063,12 100,00 

  c) wykup obligacji 545 000,00 545 000,00 550 000,00 420 000,00 420 000,00 100,00 

7. Wskaźnik poziomu długu (%) 24,29 24,41 26,10 26,62 26,99   

 

Zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 roku w porównaniu do roku 2018, 2019  

i 2020 przedstawia poniższe zestawienie: 

Wyszczególnienie 

Zadłużenie 

na koniec 

2018 r. 

ogółem 

Zadłużenie 

na koniec 

2019 r. 

ogółem 

Zadłużenie 

na koniec 

2020 r. 

ogółem 

Spłaty 

na dzień 

31.12.2021 r. 

ogółem 

Zadłużenie 

na dzień 

31.12.2021 r. 

ogółem 

1 2 3 4 5 6 

Zobowiązania według tytułów 

dłużnych ogółem, z tego: 
19 924 442,92 23 331 379,80 26 313 316,68 3 138 063,12 29 713 803,56 

a) papiery wartościowe 2 775 000,00 2 230 000,00 1 680 000,00 420 000,00 1 260 000,00 

- obligacje (2013) 2 775 000,00 2 230 000,00 1 680 000,00 420 000,00 1 260 000,00 

b) kredyty i pożyczki, z tego: 17 149 442,92 21 101 379,80 24 633 316,68 2 718 063,12 28 453 803,56 

- kredyt w BS (2013 r.) 204 046,45 174 896,89 145 747,33 29 149,56 116 597,77 

- kredyt w BSZŁ (2014 r.) 750 000,16 625 000,24 500 000,32 249 999,84 250 000,48 

- kredyt w BSZŁ (2015 r.) 2 369 368,49 2 030 887,25 1 692 406,01 463 481,32 1 228 924,69 

- kredyt w PA-CO BANK (2016 r.) 1 360 327,82 1 165 995,38 971 662,94 194 332,44 777 330,50 

- kredyt w BSZŁ (2017 r.) 3 465 700,00 2 970 600,04 2 475 500,08 495 099,96 1 980 400,12 

- kredyt w BPS S.A. (2018 r.) 9 000 000,00 7 714 000,00 5 678 000,00 1 286 000,00 4 392 000,00 

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

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

- kredyt w BGK (2021 r.) 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750 000,00 

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

- pożyczka z WFOŚiGW (2021 r.) 0,00 0,00 0,00 0,00 788 550,00 

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 2021 roku przedstawia poniższa 

tabela: 

Dział Rozdział Wyszczególnienie 

Plan 

na dzień 

31.12.2021 r. 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2021 r. 

% 

010   Rolnictwo i łowiectwo 23 000,00 6 950,00 30,22 

  01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 23 000,00 6 950,00 30,22 

    Wydatki na zakupy inwestycyjne: 23 000,00 6 950,00 30,22 

    

Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz 

oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania 

operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony 

gruntów rolnych 

23 000,00 6 950,00 30,22 

            

600   Transport i łączność 8 943 990,00 2 840 922,39 31,76 

  60014 Drogi publiczne powiatowe  8 943 990,00 2 840 922,39 31,76 

    Wydatki inwestycyjne: 8 816 060,00 2 712 992,39 30,77 

    
DP 2714E km 7+757 m. Gągolin Południowy - przebudowa 

przejścia dla pieszych 
70 957,00 378,00 0,53 

    
DP 2714E km 13+230 w m. Bednary - przebudowa przejścia dla 

pieszych 
70 735,00 378,00 0,53 

    
DP 2714E km 16+530 w m. Nieborów - przebudowa przejścia 

dla pieszych 
92 749,00 378,00 0,41 

    
DP 2714E km 16+900 w m. Nieborów - przebudowa przejścia 

dla pieszych 
71 498,00 378,00 0,53 

    
DP 2754E ul. Jana Pawła II skrzyżowanie z ul. Powstańców 

1863 r. - przebudowa 3 przejść dla pieszych 
275 801,00 378,00 0,14 

    Droga powiatowa nr 1304E Łyszkowice ul. Szkolna - nakładka 243 200,00 240 182,22 98,76 

    Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice - Zakulin - chodnik 174 000,00 5 043,00 2,90 

    Droga powiatowa nr 2744E Zgoda - Psary 566 815,00 566 258,46 99,90 

    
Poprawa bezpieczeństwa na drogach i mostach Powiatu 

Łowickiego 
231 450,00 185 854,50 80,30 

    

Przebudowa drogi i budowa mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz 

z przebudową drogi nr 2721E w m. Kompina w Ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych 

6 664 439,00 1 599 309,16 24,00 

    
Remont drogi powiatowej nr 5124E odc. Strzebieszew - 

Domaniewice   
239 960,00 0,00 0,00 

    
Termomodernizacja budynku biurowego Powiatowego Zarządu 

Dróg i Transportu w Łowiczu 
114 456,00 114 455,05 100,00 

    Wydatki na zakupy inwestycyjne: 127 930,00 127 930,00 100,00 

    Zakup sprzętu do zimowej obsługi  127 930,00 127 930,00 100,00 

            

630   Turystyka 120 000,00 90 107,70 75,09 

  63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 120 000,00 90 107,70 75,09 

    Wydatki inwestycyjne: 120 000,00 90 107,70 75,09 

    
Budowa pomostów na rzece Bzurze służących rozwojowi 

turystyki aktywnej kajakowej 
120 000,00 90 107,70 75,09 

           

700   Gospodarka mieszkaniowa 5 172 784,30 2 859 378,46 55,28 

  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 172 784,30 2 859 378,46 55,28 

    Wydatki inwestycyjne: 5 172 784,30 2 859 378,46 55,28 

    
Poprawa infrastruktury oraz dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami w budynkach Powiatu Łowickiego 
2 200 000,00 135 750,00 6,17 

    

Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac 

termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej 

na terenie Powiatu Łowickiego 

2 972 784,30 2 723 628,46 91,62 

           

750   Administracja publiczna 290 910,00 290 882,70 99,99 

  75020 Starostwa powiatowe 290 910,00 290 882,70 99,99 
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    Wydatki inwestycyjne: 290 910,00 290 882,70 99,99 

    
Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28 
290 910,00 290 882,70 99,99 

           

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 36 000,00 36 000,00 100,00 

  75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 16 000,00 16 000,00 100,00 

    Wydatki na zakupy inwestycyjne: 16 000,00 16 000,00 100,00 

    

Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w 

tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, 

uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i 

gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz 

pozostałego 

16 000,00 16 000,00 100,00 

            

  75495 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 100,00 

    Wydatki na zakupy inwestycyjne: 20 000,00 20 000,00 100,00 

    
Zakup kamery termowizyjnej dla strażaków Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu 
20 000,00 20 000,00 100,00 

            

801   Oświata i wychowanie 4 286 069,69 2 981 768,82 69,57 

  80102 Szkoły podstawowe specjalne 60 000,00 42 541,70 70,90 

    Wydatki na zakupy inwestycyjne: 60 000,00 42 541,70 70,90 

    
Zakup sprzętu do pracowni w ramach programu Laboratoria 

Przyszłości 
60 000,00 42 541,70 70,90 

            

  80134 Szkoły zawodowe specjalne 50 000,00 50 000,00 100,00 

    Wydatki inwestycyjne: 50 000,00 50 000,00 100,00 

    

Modernizacja wewnętrznej linii zasilającej w budynku 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana 

Brzechwy w Łowiczu 

50 000,00 50 000,00 100,00 

            

  80195 Pozostała działalność 4 176 069,69 2 889 227,12 69,19 

    Wydatki inwestycyjne: 4 176 069,69 2 889 227,12 69,19 

    
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu 
160 000,00 152 237,00 95,15 

    

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 

2 076 806,00 1 341 033,32 64,57 

    

Wiedza plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej 

wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach 

oświatowych Powiatu Łowickiego 

1 939 263,69 1 395 956,80 71,98 

            

851   Ochrona zdrowia 6 421 100,00 869 208,91 13,54 

  85111 Szpitale ogólne 6 421 100,00 869 208,91 13,54 

    Wydatki inwestycyjne: 4 859 000,00 672 025,26 13,83 

    Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 674 000,00 672 025,26 99,71 

    

Zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu - zakup systemu rezonansu magnetycznego wraz z 

robotami budowlanymi 

4 185 000,00 0,00 0,00 

    Wydatki na zakupy inwestycyjne: 1 562 100,00 197 183,65 12,62 

    
Zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu 
1 176 000,00 197 183,65 16,77 

    
Zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu - zakup aparatu USG 
386 100,00 0,00 0,00 

            

852   Pomoc społeczna 72 000,00 57 789,24 80,26 

  85202 Domy pomocy społecznej 62 000,00 57 789,24 93,21 

    Wydatki inwestycyjne: 62 000,00 57 789,24 93,21 
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Poprawa infrastruktury oraz dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami w budynkach DPS w Borówku 
50 000,00 49 042,30 98,08 

    Wykonanie studzienki odwadniającej 12 000,00 8 746,94 72,89 

            

  85295 Pozostała działalność 10 000,00 0,00 0,00 

    Wydatki inwestycyjne: 10 000,00 0,00 0,00 

    

Poprawa jakości usług społecznych poprzez budowę siedziby 

PCPR i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 

Łowiczu z infrastrukturą interwencji kryzysowej 

10 000,00 0,00 0,00 

            

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 155 000,00 151 850,00 97,97 

  90095 Pozostała działalność 155 000,00 151 850,00 97,97 

    Wydatki inwestycyjne: 155 000,00 151 850,00 97,97 

    

Wykonanie otworu wiertniczego w celu poszukiwania i 

rozpoznawania wód termalnych na działce stanowiącej własność 

Powiatu Łowickiego oznaczonej numerem ewidencyjnym 

4670/1, obręb Kostka, gmina Miasto Łowicz 

35 000,00 35 000,00 100,00 

    
Wykonanie zbiornika retencyjnego na terenie powiatu 

łowickiego 
120 000,00 116 850,00 97,38 

            

926   Kultura fizyczna 130 000,00 83 274,65 64,06 

  92695 Pozostała działalność 130 000,00 83 274,65 64,06 

    Wydatki inwestycyjne: 130 000,00 83 274,65 64,06 

    

Budowa otwartej strefy aktywności sportowej składającej się z 

Siłowni Plenerowej, Strefy Rekreacyjnej i Strefy Street Workout 

w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus" dla ZSP nr 2 

CKZ w Łowiczu 

130 000,00 83 274,65 64,06 

    Razem 25 650 853,99 10 268 132,87 40,03 
 

 

 

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 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 301.200,00 zł. Na 2021 rok  

nie zaplanowano żadnych wydatków.  

2. 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 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 

814.823,59 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 

785.932,27 zł, co stanowiło 96,45% realizacji planu na 2021 rok. Program zrealizowano  

w 74,17%. 

3. 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 2021 rok 

zaplanowano wydatki w wysokości 917.983,91 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano 
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wydatki bieżące w wysokości 601.074,28 zł, co stanowiło 65,48% realizacji planu na 2021 rok. 

Program zrealizowano w 64,00%. 

4. 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 2021 rok zaplanowano wydatki  

w wysokości 1.521.044,54 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano wydatki bieżące  

w wysokości 1.395.373,93 zł, co stanowi 91,74% realizacji planu na 2021 rok. Program 

zrealizowano w 77,52%. 

5. Program: „ZSP nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 

Program realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Łowiczu  

w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 620.712,34 zł. Na 2021 rok 

zaplanowano wydatki w wysokości 496.569,88 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano 

wydatki bieżące w wysokości 329.398,35 zł, co stanowiło 66,33% realizacji planu na 2021 rok. 

Program zrealizowano w 53,05%. 

6. 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 był przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2020-2021. 

Łączne nakłady finansowe wynosiły 2.566.763,65 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki 

majątkowe w wysokości 1.939.263,69 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano wydatki 

majątkowe w wysokości 1.395.956,80 zł, co stanowiło 71,98% realizacji planu na 2021 rok. 

Program zrealizowano w 56,63%. 

7. Program: „Przebudowa drogi i budowa mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz  

z przebudową drogi nr 2721E w m. Kompina w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” 

Program realizowany jest przez Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu w latach 

2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.528.658,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano 

wydatki majątkowe w wysokości 6.664.439,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano 

wydatki majątkowe w wysokości 1.599.309,16 zł, co stanowiło 24,00% realizacji planu na 2021 

rok. Program zrealizowano w 15,19%. 

8. Program: „Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice-Zakulin-chodnik” 

Program realizowany jest przez Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu w latach 

2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 589.337,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano 

wydatki majątkowe w wysokości 174.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano 

wydatki majątkowe w wysokości 5.043,00 zł, co stanowiło 2,90% realizacji planu na 2021 rok. 

Program zrealizowano w 0,86%. 
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9. Program: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych  

Nr 4 w Łowiczu” 

Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2021-2024. 

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.182.722,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki 

majątkowe w wysokości 160.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano wydatki 

majątkowe w wysokości 152.237,00 zł, co stanowiło 95,15% realizacji planu na 2021 rok. 

Program zrealizowano w 3,64%. 

10. Program: „Poprawa jakości usług społecznych poprzez budowę siedziby PCPR  

i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu z infrastrukturą interwencji 

kryzysowej” 

Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2021-2022. 

Łączne nakłady finansowe wynosiły w 2021 roku 200.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano 

wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie zrealizowano 

żadnych wydatków. 

 

Sytuację finansową Powiatu Łowickiego w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku 

obrazują wskaźniki: 

LP 
SYMBOL I NAZWA WSKAŹNIKA ROK OBROTOWY 

WSKAŹNIKI BUDŻETOWE 2020 2021 

    w % 

1. WB1 udział dochodów bieżących w dochodach ogółem 92,24 87,96 

2. WB3 udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem 4,60 3,29 

3. WB4 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 11,54 10,76 

4. WB5 

obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia  

i pochodne od wynagrodzeń 
64,69 65,33 

5. WB6 

udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku  

w dochodach ogółem 
4,60 3,71 

6. WB7 wskaźniki samofinansowania 108,12 150,23 

 

Wskaźnik WB1 – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem 

W 2021 roku wskaźnik wynosił 87,96 % i był niższy 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 2021 roku udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem 

wynosił 3,29% i zmniejszył się w stosunku do 2020 roku. 
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Wskaźnik WB4 – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 

Wskaźnik ten w roku 2021 kształtował się na poziomie 10,76% i był niższy od tego  

z 2020 roku. 

 

Wskaźnik WB5- obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia 

W roku 2021 wskaźnik wynosił 65,33% i utrzymywał się na zbliżonym poziomie do roku 

2020 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 2021 roku wynosił 3,71% i był niższy niż w 2020 roku. 

 

Wskaźnik WB7 – wskaźnik samofinansowania 

Wskaźnik w 2021 roku wynosił 150,23% i uległ zwiększeniu o 42,11 p.p. w stosunku do 

roku 2020. Wartość tego wskaźnika wskazuje, w jakim stopniu jednostka samorządu 

terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi. 

 

Zestawienie wskaźników charakteryzujących zobowiązania Powiatu Łowickiego w 2021 

roku w porównaniu do 2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli: 

LP 
SYMBOL I NAZWA WSKAŹNIKA ROK OBROTOWY 

WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ 2020 2021 

    w % 

1. WZ1 udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem 26,10 26,99 

2. WZ3 obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia 4,03 3,21 

3. WZ6 obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącym i obsługą zadłużenia  99,38 99,91 

 

Wskaźnik WZ1 – udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem 

Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem w 2021 roku uległ nieznacznemu 

zwiększeniu w stosunku do roku 2020. 

 

Wskaźnik WZ3 – obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia 

Wskaźnik osiągnął wartość 3,21% w roku 2021 i spadł w stosunku, co do wartości  

z roku 2020. 

 

Wskaźnik WZ6 – obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą 

zadłużenia  

W 2021 roku obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia 

wzrosło do poziomu 99,91%. 
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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,  

Łowicz 

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 LO w Łowiczu 

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 

MOS w Kiernozi 

3.  

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych   

nr 3 im. Władysława 

Stanisława Reymonta, 

ul. Powstańców 1863 r. 

nr 12D, Łowicz 

 

Nieruchomość zabudowana 

Łowicz, obręb Kostka               

dz. nr: 4667/52, 4667/53, 

4667/77, pow. 0,7071 

 

Nie dot. 

Nieruchomość  

w trwałym zarządzie 

ZSP Nr 3  

w Łowiczu 

 

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. 82,2958 

 

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 

ZSP Nr 2 CKZ  

w Łowiczu; grunty 

rolne 

wykorzystywane                

do działalności 

statutowej szkoły 

 

 
 

5.  

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych     

nr 4 im. Władysława 

Grabskiego, ul. Kaliska 

5a, Łowicz 

 

Nieruchomości zabudowane 

położone    

w Łowiczu, obręb Zielkówka,                   

dz. nr 2959/2 i 2960/6     

o  pow. 0,4789 

Nie dot. 

Nieruchomość  

w trwałym zarządzie 

ZSP Nr 4  

w Łowiczu 
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6.  

Powiatowy Zarząd Dróg 

i Transportu w 

Łowiczu, 

ul. Jana Pawła II 

173/175, Łowicz 

 

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 19.08.1967 r. 

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 

Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej 

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 

3002/9, 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. 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.  

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 
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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. 

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 2021 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, Kartografii i Nieruchomości, w skład którego wchodzi Powiatowy 

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) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; 

11) Powiatowy Rzecznik Konsumentów; 

12) Audytor Wewnętrzny; 

13) 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 

stanowiącymi siedzibę Starostwa, zaopatrywanie w media, ubezpieczenie mienia, tworzenie 

wewnętrznych regulacji prawnych: 
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1) Biuro Rady zapewniało na bieżąco właściwą obsługę organizacyjno – techniczną (protokoły, 

rejestr uchwał, publikacja w BIP): Zarządu Powiatu (71 posiedzeń), Rady Powiatu (16 sesji)  

i komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego (Komisja Rewizyjna – 11 posiedzeń, Komisja 

Budżetu i Finansów – 11 posiedzeń, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa 

i Ochrony Środowiska – 11 posiedzeń, Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli – 11 posiedzeń, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji – 11 posiedzeń, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji –  

3 posiedzenia). Koordynowało udzielanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski 

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

(1 skarga). 

W ramach pozostałych stanowisk w Wydziale Organizacyjnym: 

1) prowadzono wszelkie sprawy osobowe wynikające ze stosunku pracy pracowników 

Starostwa;  

2) prowadzono rejestry upoważnień, pełnomocnictw i powierzeń dla pracowników Starostwa 

w zakresie załatwiania spraw i wydawania decyzji w imieniu Starosty – 255 upoważnień; 

3) realizowano sprawy kancelaryjne - przyjmowanie, przekazywanie i wysyłanie 

korespondencji;  

4) prowadzono archiwum zakładowe; 

5) nadzorowano i koordynowano rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli wpływających do 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu - 8 skarg; 

6) prowadzono rejestr zarządzeń Starosty i publikowano je w Biuletynie Informacji Publicznej; 

7) koordynowano sprawy związane z kontrolami, w tym przechowywanie akt kontroli –  

10 kontroli zewnętrznych; 

8) prowadzono sprawy związane ze składanymi oświadczeniami majątkowymi członków 

Zarządu, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, osób wydających decyzje  

w imieniu Starosty – prowadzenie zbioru tych oświadczeń, przekazywanie ich do urzędu 

skarbowego i publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej; 

9) 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; 

10) administrowano budynkami Starostwa zapewniając w nich bezpieczeństwo i właściwy stan 

techniczny; 

11) realizowano sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym te związane ze 

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

12) prowadzono sprawy związane z ubezpieczeniem mienia powiatu; 

13) 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; 

14) prowadzono biuro rzeczy znalezionych; 

15) 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); 
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16) administrowano stroną Biuletynu Informacji Publicznej oraz ePUAP Starostwa; 

17) prowadzono postępowania związane z pojazdami przejętymi na własność Powiatu na 

podstawie art. 130a ust. 10 Prawo o ruchu drogowym – 11 spraw; 

18) zapewniano czystość w budynkach i na posesji Starostwa; 

19) realizowano zadania związane z przyznawaniem stypendiów sportowych oraz nagród dla 

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

przyznawania. Przyznane zostały nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe na łączną kwotę  

56 000,00 zł, w tym dla 43 zawodników i 4 trenerów oraz stypendia sportowe na łączną kwotę 

74 388,00 zł dla 16 zawodników;  

20) 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 (2 dotacje, kwota ogółem – 5 000,00 zł), w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu (10 dotacji, kwota ogółem – 60 000,00 zł) oraz w zakresie turystyki  

(3 dotacje, kwota ogółem – 10 000,00 zł); opracowano program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 

21) 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; 

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; 
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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 2021 roku w zakresie kontroli i nadzoru w Wydziale KZJ: 

- opracowano plan kontroli Starostwa na 2021 r. na podstawie przedłożonych propozycji  

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

- pracownicy Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami przeprowadzili 6 kontroli 

instytucjonalnych w podległych, nadzorowanych oraz dotowanych przez Powiat Łowicki 

jednostkach organizacyjnych. Dyrektor Wydziału przeprowadziła jedną kontrolę funkcjonalną 

w zakresie prawidłowości przeprowadzania awansów zawodowych nauczycieli 

zrealizowanych w 2020 r., 

- sporządzono roczne sprawozdanie z realizacji przeprowadzonych kontroli za 2020 rok, 

- przygotowano sprawozdania dla Starosty Łowickiego z funkcjonowania kontroli zarządczej 

w Starostwie Powiatowym w Łowiczu oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Łowickiego, 
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- 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: 

- I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, 

- II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, 

- Zespołem Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, 

- Zespołem Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, 

- Zespołem Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta  

w Łowiczu, 

- Zespołem Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, 

- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu, 

- Specjalnym Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Łowiczu, 

- Młodzieżowym Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi. 

 

W 2021 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, 

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

bieżący nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych, 

sporządzono 17 projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie części zajęć  

w szkołach i placówkach Powiatu Łowickiego ze względu na stan zagrażający zdrowiu 

uczniów, 

- sporządzono 16 zgód na częściowe zawieszenie zajęć w szkołach i placówkach oświatowych 

ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów, 

- zaopiniowano: 16 aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na rok 

szkolny 2020/2021, 9 projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na 

rok szkolny 2021/2022, 31 aneksów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych 

na rok szkolny 2021/2022, 

- przeprowadzono nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022, 

- przyznano stypendia naukowe na rok szkolny 2021/2022 dla 96 uczniów szkół 

ponadpodstawowych, 

- w 2021 r. Nagrodę Starosty Łowickiego otrzymało 7 dyrektorów i 10 nauczycieli szkół 

ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łowicki. Nagrodę Łódzkiego Kuratora 

Oświaty otrzymał 1 dyrektor, natomiast Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej 1 nauczyciel. 

Ponadto Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymał 1 dyrektor i 1 nauczyciel, Medal Srebrny 
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za Długoletnią służbę otrzymał 1 nauczyciel, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymało 

2 nauczycieli szkół ponadpodstawowych, 

- wydano: 23 skierowania do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi,  

2 skierowania do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu dla dzieci  

z innych powiatów oraz na wniosek rodziców wydano 10 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, 

- wyrażono zgodę na prowadzenie dziennika lekcyjnego w formie elektronicznej  

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi,  

- przygotowano łącznie 31 projektów uchwał w sprawach: odwołania ze stanowiska dyrektora, 

powierzenia i cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora, upoważnienia i cofnięcia 

upoważnienia p.o. dyrektora do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego, 

przeprowadzenia konkursów na dyrektora, powierzenia stanowiska dyrektora oraz 

wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora, 

- przygotowano 6 opinii w zakresie powierzania stanowiska wicedyrektora lub innego 

stanowiska kierowniczego, 

- ogłoszono 5 konkursów na dyrektora oraz powołano 4 komisje konkursowe /w jednym 

przypadku nie zgłosił się żaden kandydat/, 

- dokonano oceny pracy i dorobku zawodowego 1 dyrektora szkół ponadpodstawowych 

prowadzonych przez Powiat Łowicki, 

- opracowano „Kalendarz wydarzeń oświatowych na 2021 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 marcu 2021 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 marcu 2021 r. aktualizację kwot dotacji, 

- podpisano z Urzędem Miasta Zielona Góra porozumienie Nr KZJ/1/2021 z dnia 31 marca 

2021 r. na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w CKZ  w Zielonej Górze 

i przekazano na ten cel dotację, 

- 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 2022 rok, 
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- przekazano 9 szkołom/placówkom prowadzonym przez Powiat Łowicki środki  

na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W dniu 19.01.2021 r. uchwałą Zarządu Powiatu 

Łowickiego ustalono w porozumieniu z dyrektorami maksymalną kwotę dofinansowania oraz 

formy i specjalności, które mogły zostać dofinansowane w 2021 roku, po wcześniejszym 

pozytywnym zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, 

- opracowano sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Łowicki za 2020 rok, 

które zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Radzie Powiatu Łowickiego, 

dyrektorom szkół oraz zawiązkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli, 

- powołano 2 komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego, wydano 2 zaświadczenia o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela 

mianowanego oraz wydano 2 akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela 

mianowanego, 

- wydano łącznie 24 pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego m.in.  

w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji, rozliczenia 

projektu, złożenia wniosku o akredytację i realizację warunków Akredytacji, potwierdzenia 

przyjęcia warunków Akredytacji, 

- złożono 9 wniosków o przystąpienie do projektów w tym: WFOŚiGW – 2, projekt unijny – 

1, dotacje – 6, 

- podpisano 3 umowy dotacyjne na realizację projektów: 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” wartość projektu – 30.927,19 zł, pn. „Laboratoria 

Przyszłości” wartość projektu 60.000,00 zł, pn. „Aktywna tablica” wartość projektu - 

43.750,00 zł, 

- w 2021 roku pozyskano i rozliczono 4 dotacje na następujące projekty: pn. „Aktywna tablica”, 

na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe – kwota wydatkowana 22.542,34 zł, pn. „Za życiem”- wartość wydatkowana 

90.396,44 zł; na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 3.684,86 zł, 

- 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 oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających 

kształcenie w nowych zawodach – uruchomienie zawodu technik rachunkowości, wnioski 

zostały złożone dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego  

w Łowiczu. Łącznie Powiat Łowicki otrzymał 28.650,00 zł dodatkowej subwencji oświatowej, 

- zrealizowano projekt pn. „Poznaj Polskę” w ramach, którego uczniowie II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu pojechali na 3-dniową wycieczkę 

edukacyjną. Wartość otrzymanego dofinansowania 15.000,00 zł, 

- na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej  

nr ST5.4751.10.2021.6p z dnia 16.09.2021 r. przyznano Powiatowi Łowickiemu kwotę 

86.450,00 zł, w tym kwotę 74.900,00 zł otrzymały szkoły prowadzone przez Powiat Łowicki, 

kwotę 11.550,00 zł otrzymało Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu 

w formie dotacji celowej. Środki zostały przyznane z tytułu finansowania zajęć 
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wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości z wybranych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. 

 

3. W zakresie kultury: 

Wydział prowadził nadzór nad następującymi jednostkami kultury: 

- Muzeum w Łowiczu, 

- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu, 

- Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. 

 

W zakresie kultury w 2021 r. w Wydziale KZJ: 

- realizowano zadania zapewniające warunki organizacyjno-prawne i finansowe do 

prawidłowego funkcjonowania powiatowych instytucji kultury, 

- prowadzono Rejestr Instytucji Kultury. 

 

4. W zakresie sportu i kultury fizycznej:  

 Prowadzono ewidencję uczniowskich klubów sportowych oraz ewidencję klubów 

sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia 

działalności gospodarczej. Wydano 6 decyzji w zakresie zmian wpisów w ewidencji oraz 

wydano 50 zaświadczeń potwierdzających wpis do ewidencji prowadzonych przez Starostę 

Łowickiego. 

 

5. W zakresie ochrony zdrowia: 

- przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium 

studentom kształcącym się na kierunku lekarskim – stypendia przyznano dwojgu studentom  

VI roku Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz 

jednemu studentowi VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  

z którymi zawarto stosowne umowy, 

- sporządzono roczną informację o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia 

publicznego za rok 2020 do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,  

- przygotowano 3 projekty uchwał Rady Powiatu Łowickiego dotyczące zmian w statucie ZOZ 

w Łowiczu dotyczących zapisów załącznika do statutu pn. „Struktura Organizacyjna Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu” oraz tekstu jednolitego statutu, 

- przekazywano do ZOZ w Łowiczu 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, 

- udzielono i rozliczono dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  

na realizację zadania pn. „Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych I i II piętra 

budynku biurowego ZOZ”, 

- udzielono i rozliczono dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  

na realizację projektu pn. „Informatyka w medycynie i zarządzaniu w Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu”, 
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- przeprowadzono procedurę przekazania nieodpłatnego do ZOZ w Łowiczu sprzętu 

medycznego o wartości 22 440,90 zł w tym: zestaw przeciwwstrząsowy, wózki zabiegowe, 

taborety obrotowe, stetoskop, ciśnieniomierze, termometry elektryczne, stoły rehabilitacyjne, 

przenośne umywalki, lodówki turystyczne, 

- przekazano nieodpłatnie do ZOZ w Łowiczu sprzęt medyczny o wartości 9 839,00 zł w tym: 

koncentrator tlenu, ssak new Hospivac 400, agregat prądotwórczy, 

- przygotowano dokumentację dotyczącą udzielenia w 2021 roku pożyczki długoterminowej  

z budżetu Powiatu Łowickiego Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, 

- 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 projektu Planu działania 

systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego, 

- zgodnie z Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych w grudniu 2020 r. powołano lekarza 

koronera, który w 2021 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 2021 r. 

odnotowano 26 zgonów, do których wzywany był koroner, 

- przygotowano projekt uchwały RPŁ zmieniający uchwałę RPŁ w sprawie określenia rozkładu 

pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Łowickiego na 2021 r oraz 

projekt uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie Powiatu Łowickiego na 2022 r., 

- prowadzono bieżącą współpracę z aptekami w celu zapewnienia ciągłości dyżurów nocnych. 

 

6. W zakresie spraw społecznych: 

  Wydział prowadził nadzór nad następującymi jednostkami: 

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, 

- Powiatowym Urzędem Pracy w Łowiczu, 

- Domem Pomocy Społecznej ,,Borówek” w Borówku. 

W 2021 roku w zakresie spraw społecznych w Wydziale KZJ: 

- powołano komisję ds. wyboru partnera/partnerów w celu wspólnego przygotowania  

i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/21 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, 

- przekazywano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego cotygodniowe informacje dotyczące 

funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Borówku w czasie epidemii, 

- przyjęto od Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu informację o stanie i strukturze bezrobocia 

w Powiecie Łowickim, przekazano do PUP w Łowiczu informacje dotyczące zapotrzebowania 

na zawody nauczycielskie w szkołach i placówkach oświatowych, 

- 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 
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stosowne umowy. W punkcie tym udzielono 213 bezpłatnych porad prawnych. Prowadzenie 

dwóch pozostałych punktów 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 297 osób uprawnionych, 

natomiast do puntu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 219 osoby. W sumie  

w 2021 r. na terenie Powiatu Łowickiego z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich 

skorzystało 729 osób uprawnionych. Dziedzina prawa, której w większości dotyczyła pomoc 

prawna to prawo cywilne- 334 osoby, prawo rodzinne- 180 osób. Pozostałe porady dotyczyły 

prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego, prawa podatkowego  

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

bo 162 udzielono osobom w wieku 35 - 45 lat, osobom w wieku 45 – 55 lat – 109 porad oraz 

osobom powyżej 65 do 75 lat - 153 porady. Do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej częściej 

zgłaszały się kobiety oraz osoby zamieszkałe w mieście, 

- sporządzono 4 kwartalne zbiorcze informacje o wykonaniu zadania polegającego na 

udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej. 

 

W 2021 roku Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami: 

- łącznie przedstawił 15 informacji ze wszystkich zakresów pracy Wydziału zgodnie 

z planem pracy Rady Powiatu Łowickiego i Komisji Stałych na 2021 rok, 

- udzielił również 14 odpowiedzi na złożone wnioski o udzielenie informacji publicznej, 

- 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, wyrównawczych, nauczania indywidualnego, 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. 

 

Działania prowadzone przez Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami w związku  

z COVID-19. 

  W 2021 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, 

- szkoły i placówki oświatowe mogły korzystać z urządzenia do ozonowania celem dezynfekcji 

sal lekcyjnych i innych pomieszczeń jak również zapewnienia odpowiednich warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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- dyrektorzy złożyli zamówienia na bezpłatne płyny do dezynfekcji oraz maski medyczne dla 

personelu szkoły, które zostały bezpłatnie przekazane przez Ministerstwo Zdrowia, 

- 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, 

- prowadzono bieżący 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 2021 rok, 

- przekazywano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego cotygodniowe informacje dotyczące 

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

- w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

zapewniono maseczki ochronne, płyny do dezynfekcji. Punkty prowadziły porady stacjonarne 

oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

 

Informacje dotyczące przygotowania i prowadzenia szkół i placówek oświatowych  

w 2021 roku pod kątem COVID-19 

  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. Sale i części wspólne były wietrzone 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 2021 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. 

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.  

Z procedurami zapoznano członków rady pedagogicznej, pracowników obsługi i administracji, 

uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu, rodziców i opiekunów prawnych uczniów. 

Pracownicy szkoły zostali zabezpieczeni w maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji. 

Przestrzegano ogólnie panujących zasad bezpieczeństwa i higieny. Do walki z pandemią 

COVID-19 pozyskano z MEiN drugi dyspenser, maseczki zabezpieczające przed zakażeniem 
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oraz płyn 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. Zakupiono pleksę ochronną na biurko do sekretariatu oraz w drzwi sekretariatu. 

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu 

W jednostce obowiązywały procedury i zasady funkcjonowania szkoły podczas epidemii 

SARS-CoV-2, które dotyczyły m.in.:  

- zasad kształcenia na odległość w II LO w Łowiczu, 

- wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach COVID-19 w 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 2021 r., 

- 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, 

- zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej. 

W 2021 roku wprowadzono lub uaktualniono następujące procedury i zasady 

funkcjonowania szkoły podczas epidemii SARS-CoV-2: 

- wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r.  

w II LO w Łowiczu, 

- procedury przeprowadzania konsultacji dla uczniów i maturzystów II LO w Łowiczu. 

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 COVID-19. 

Na terenie szkoły wywieszono plakaty: 

−  dotyczące objawów COVID-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu, 

−  z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk, 
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−  zawierające nazwę, adres i nr telefonu do najbliższej stacji sanitarnej, oddziału zakaźnego  

i służb medycznych. 

Szkoła pozyskała z MEiN stacje do dezynfekcji rąk i pomiaru temperatury, termometry 

bezdotykowe, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni. Z organu prowadzącego otrzymano 

maseczki i płyny do dezynfekcji. 

Odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców dotyczące szczepień uczniów  

od 12-go roku życia. Zorganizowano w szkole 2 akcje szczepień przeciw COVID-19. 

Zaszczepiło się 20 uczniów i nauczycieli. 

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, termometry 

bezdotykowe oraz maseczki zabezpieczające przed zakażeniem z MEiN. Na bieżąco 

prowadzono dezynfekcję sprzętów i pomieszczeń szkolnych oraz stosowano częste wietrzenie. 

Od organu prowadzącego otrzymano nieodpłatnie maseczki oraz płyny do dezynfekcji. 

Przygotowano stanowiska do dezynfekcji rąk oraz informacje o obowiązku dezynfekcji rąk  

i instrukcje użycia środka dezynfekującego. Umieszczono informację o numerach telefonów do 

PSSE Łowicz, szpitala zakaźnego i służb medycznych. Wywieszono plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk. W szkole wyznaczono miejsce na izolatkę. 

Organizowano i realizowano zdalne nauczanie z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość poprzez platformę Teams. Wypożyczono sprzęt informatyczny  

dla uczniów i nauczycieli. 

Organizowano zajęcia stacjonarne w okresie ograniczonego funkcjonowania szkoły: 

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

praktyczne, praktyki zawodowe. 

We współpracy z PSSE w Łowiczu, za zgodą organu prowadzącego, dokonywano 

czasowego zawieszenia zajęć dla części osób mających kontakt z osobą zakażoną. 

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 organu prowadzącego zapas maseczek ochronnych oraz płynów 

dezynfekujących. Zakupiono dodatkowo termometry bezdotykowe, rękawice ochronne, 

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

W roku 2021 kontynuowano wdrożone zasady funkcjonowania szkoły i procedury 

bezpieczeństwa i 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. 

Przy wejściu do budynku szkoły umieszczono stanowisko do dezynfekcji rąk oraz 

informacje o obowiązku dezynfekcji rąk i instrukcją użycia środka dezynfekującego. 

Wywieszone zostały 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 oraz organów, z którymi należy się 

kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Wydzielono strefę dostępną 

dla rodziców/opiekunów oraz miejsce na izolatkę.  

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. 

Od września 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. 

W 2021 roku, zgodnie z wytycznymi, zachęcano do szczepień. Zostało zorganizowane 

grupowe szczepienie uczniów – za zgodą rodziców oraz pracowników. Przy występujących 

przypadkach zakażenia w szkole zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli, zgłaszano 

kwarantannę i organizowano nauczanie zdalne poprzez platformę TEAMS. Współpracowano  

z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Łowiczu w sprawie ustalania listy 

uczniów, którzy mieli kontakt z chorymi nauczycielami.  

 W ramach projektu ze strony MEiN szkoła pozyskała środki ochrony, tj. płyny  

do dezynfekcji, maseczki, termometry, stację do dezynfekcji i pomiaru temperatury 

(umieszczona na wejściu do szkoły) oraz dozownik do pokoju nauczycielskiego.  

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. 
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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. 

Pozyskano stacje dezynfekujące wraz z płynem do dezynfekcji z MEiN. Pracownicy szkoły 

zostali wyposażeni kilkakrotnie w jednorazowe maseczki przez organ prowadzący. 

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. 

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 obejmowały:  

- 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. Na 

bieżąco przekazywano wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych dotyczących kwarantanny, szczepień, w tym dzieci w wieku 5 - 11 lat. 

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.  
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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, przebywali oni na przerwach 

rotacyjnie. Posiłki wydawane były również rotacyjnie. 

Przekazano uczniom i nauczycielom jednorazowe maseczki dostarczone przez MEiN, 

Wojewodę Łódzkiego, organ prowadzący 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. 

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- 
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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 z pomiarem temperatury  

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

na 18 miesięcy, objęty gwarancją i serwisem producenta. Z pomocą przyszła również OSP 

Łowicz przekazując do poradni 900 sztuk maseczek ochronnych oraz 57 sztuk płynów  

do dezynfekcji. 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi 

W Młodzieżowy Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi wydano zarządzenie w  sprawie  

procedur zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. 

Pracownicy  zapoznani zostali z wytycznymi MEiN, MZ i GIS. Podopieczni, rodzice 

wychowanków zostali zapoznani  ze stosowaniem w placówce metod ochrony przed COVID-

19 oraz procedurami zapewnienia bezpieczeństwa. Opracowano procedury: przyjęcia nowego 

wychowanka do placówki, procedury komunikacji z rodzicami/ opiekunami prawnymi 

wychowanków, procedura dowozu i odbioru wychowanka z placówki, procedura organizacji 

bezpiecznego żywienia, procedura wyjścia na boisko teren placówki, procedura organizacji 

zajęć pozalekcyjnych, procedura mycia pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego, 

procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.  

Opracowano załączniki do procedur tj. karta dezynfekcji pomieszczenia, karta monitoringu 

czystości pomieszczenia, rejestr występujących w szkole zdarzeń chorobowych wskazujących 

na infekcje dróg oddechowych uczniów i pracowników, oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego o odbiorze wychowanka do placówki w dobrym stanie zdrowia bez objawów 

chorobowych COVID- 19, oświadczenie pracownika placówki potwierdzające gotowość do 

pracy w dobrym stanie zdrowia bez objawów chorobowych COVID-19 oraz, że nie przebywał 

na przymusowej kwarantannie.  

Ośrodek zapewniał sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewniał bezpieczne 

korzystanie z pomieszczeń placówki, sprzętów i przedmiotów znajdujących się na jego terenie. 

Płyn do dezynfekcji rąk umieszczony został przy wejściu do budynku, na każdym piętrze 

mieszkalnym oraz w każdej klasie, w miejscu przygotowywania posiłków i w pomieszczeniach 

w których odbywały się zajęcia pozalekcyjne. Zapewniał także środki ochrony osobistej, w tym 

jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne – osłona ust i nosa dla wszystkich wychowanków, 

pracowników w razie zaistnienia takiej potrzeby. Dodatkowo placówka zapewniła: 

- bezdotykowy termometr na każdym z pięter mieszkalnych przy wejściu głównym  

do placówki, 

- stację do dezynfekcji dla szkół z funkcją mierzenia temperatury, 

- plakaty z zasadami prawidłowego mycia, rąk w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych 

oraz instrukcje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem, 

- instrukcje jak prawidłowo należy  założyć i zdjąć rękawiczki oraz maseczki, 

- pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na 
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chorobę zakaźną, zaopatrzenie w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe oraz płyn do 

dezynfekcji rąk przed wejściem do pomieszczenia, 

- kosze na odpady zmieszane z workami, do których wrzucone były środki ochrony osobistej 

jak maseczki, rękawiczki.     

Ponadto do walki z epidemią pozyskano nieodpłatnie 20 litrów płynu do dezynfekcji. 

W każdej z grup wychowawczych przeprowadzono zajęcia dotyczące przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa przeciw COVID-19 oraz na stronie internetowej zamieszczono informacje  

dla rodziców dotyczące szczepieniu uczniów w wieku 12-18 lat przeciwko COVID-19 zgodnie 

z wytycznymi MEiN, GIS i MZ. 

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

 

 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa prowadził sprawy wynikające   

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

w aktach wykonawczych.  

 W 2021 roku pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

dokonywali weryfikacji dokumentów 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 – po złożonym przez 

Starostę Łowickiego wniosku do Sądu o wyznaczenie kuratora spadku po zmarłej stronie 

postępowania, uzyskano postanowienie dotyczące ustanowienia ww. kuratora spadku; sprawa 

nadal jest w toku; 

2) prowadzono prace związane z wykonaniem opracowania: „Koncepcja zasobów wodnych na 

terenie Powiatu Łowickiego – Etap I”; 

3) 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; 

4) w ramach nadzoru prawnego nad działalnością Gminnych Spółek  Wodnych sprawdzono 50 

uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia  Gminnych Spółek Wodnych pod kątem ich 

zgodności z prawem  i statutami GSW. 

 

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

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

opłat i kar za korzystanie ze środowiska; 

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; 
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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 Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi; 

6) sfinansowano zakup nasadzeń zastępczych na wniosek ZSP Nr 2 CKU w  Łowiczu w kwocie 

810,00 zł. 

 

3. W zakresie gospodarowania odpadami 

1) wydano 11 decyzji, w tym: 

a) 2 decyzje udzielające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania 

odpadów, 

b) 4 decyzje zmieniające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, 

c) 1 decyzję zmieniającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania 

odpadów, 

d) 1 decyzję wygaszającą magazynowanie odpadów, 

e) 1 decyzję udzielającą pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania  

i przetwarzania odpadów, 

f) 2 decyzje zmieniające pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania 

odpadów; 

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

środowiska w zakresie wykonywania warunków nałożonych decyzjami Starosty Łowickiego  

z zakresu ustawy o odpadach, tj.: 

- PPH-U MAR-BAS Marcin Olesiński, Oszkowice 13, 99-423 Bielawy – z uwagi na przekroczenie 

określonych w zezwoleniu chwilowych mas magazynowanych odpadów organ wystąpił do 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o podjęcie ewentualnych działań  

w zakresie kompetencji tego organu, 

- KONZBI Zbigniew Konarski, ul. Bolimowska 63, 99-400 Łowicz - brak zaleceń, 

- PH-U JANA Jan Pawlina, Pilaszków 3, 99-400 Łowicz – brak zaleceń, 

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, ul. Przemysłowa 3, 99-400 Łowicz – brak 

zaleceń; 

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

w  Skierniewicach o przeprowadzenie kontroli: 

- KONZBI Zbigniew Konarski, ul. Bolimowska 63, 99-400 Łowicz, 

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

- PPH-U MAR-BAS Marcin Olesiński, Oszkowice 13, 99-423 Bielawy,                     

celem sprawdzenia spełnienia wymagań zawarty w przepisach z zakresu ochrony środowiska przed 

wydaniem zezwolenia; kontrole zostały przeprowadzone przy współudziale pracowników tut. 

Wydziału; 

4) wystąpiono do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu  

o przeprowadzenie kontroli: 

- STS Recykling Sp. z o.o., Bocheń 33, 99-400 Łowicz, 
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celem sprawdzenia spełnia wymagania zawartych w przepisach z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej przed wydaniem zezwolenia; 

5) współpracowano z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu oraz Komendą  

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

Łowickiego w zakresie nielegalnego obrotu oraz składowania odpadów; 

6) przekazano informację Marszałkowi Województwa Łódzkiego w sprawie występowania na 

terenie Powiatu Łowickiego miejsc nielegalnego magazynowania odpadów - niezgodnego  

z warunkami określonymi w decyzjach Starosty; 

7) przekazano informację Najwyższej Izbie Kontroli w Olsztynie w sprawie liczby decyzji Starosty 

Łowickiego udzielających zezwoleń na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne 

poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnieniu terenów niekorzystnie 

przekształconych; 

8) przekazano informację Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi  

w sprawie decyzji Starosty Łowickiego związanych z rekultywacją wyrobiska wydanych dla 

działek położonych w miejscowości Niedźwiada, gmina Łowicz; 

9) przeprowadzono procedurę przygotowania Raportu z wykonania Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019  z perspektywą na lata 2020-2023 za lata 

2018-2019; 

10) przekazano opinię dot. „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łowicz  na lata 2021-2024 

z perspektywą do roku 2028”. 

 

4. W zakresie ochrony atmosfery i ochrony przed hałasem 

1) wydano 6 pozwoleń na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego  

z instalacji; 

2) zweryfikowano i przyjęto sprawozdanie z weryfikacji wielkości emisji dwutlenku węgla (CO2) 

dla instalacji ciepłowni ZEC oraz roczny raport na temat wielkości dwutlenku węgla (CO2); 

3) od 2 podmiotów gospodarczych, którym udzielono pozwolenia zintegrowanego, w związku  

z prowadzoną działalnością gospodarczą, zweryfikowano i przyjęto wyniki pomiarów emisji 

substancji do powietrza z instalacji lub urządzeń i innych danych zbieranych w wyniku 

monitorowania procesów technologicznych; 

4) od 2 podmiotów gospodarczych, którym udzielono pozwolenia zintegrowanego, w związku  

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

przemysłowego; 

5) w związku z pismem mieszkańca Strzelcewa udzielono odpowiedzi na pytania dotyczące 

dopuszczalnych norm emisji hałasu do środowiska; 

6) w związku z pismem WIOŚ w Łodzi Delegatura w Skierniewicach przekazanym zgodnie  

z właściwością do tut. Organu oraz pismem mieszkanki Łowicza wskazującym na możliwe 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji myjni samochodowej na terenie Miasta Łowicza  

w jednym z podmiotów gospodarczych, przeprowadzono postępowanie wyjaśniające; 

7) w związku z pismem mieszkańców miejscowości Bełchów wskazującym na możliwe 

przekraczanie norm dopuszczalnych hałasu w funkcjonowaniu instalacji tartaku na terenie gminy 

Nieborów w jednym z podmiotów gospodarczych, przeprowadzono postępowanie wyjaśniające; 

8) w związku z pismem WIOŚ w Łodzi Delegatura w Skierniewicach przekazanym zgodnie  

z właściwością do tut. Organu, wskazującym na możliwe przekroczenie norm dopuszczalnych 
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hałasu spowodowanego prowadzeniem bazy transportowej na terenie Miasta Łowicza w jednym  

z podmiotów gospodarczych, przeprowadzono postępowanie wyjaśniające; 

9) przyjęto 40 zgłoszeń i zmian zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na 

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

zgłoszenia; 

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 (w tym jedno zintegrowane); 

11) sporządzono i przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi informacje dotyczące 

realizacji programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych; 

12) przekazano informacje do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotyczące realizacji programu 

ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż linii 

kolejowych, po których przejeżdża ponad 30000 pociągów rocznie z terenu Województwa 

Łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie  akustyczne  

tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikiem LDWN i LN; 

13) sporządzono i przekazano informacje do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotyczące 

realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych 

przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg krajowych  

w Województwie Łódzkim, po których przejeżdża ponad 6 mln pojazdów rocznie, których 

eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne, tj. przekroczone zostały 

dopuszczalne poziomy hałasu; 

14) udzielono 1 informacji publicznej o prowadzeniu kontroli (automonitoringu)  

z zakresu emisji hałasu z instalacji; 

15) udzielono 1 informacji publicznej dotyczącej wydanych pozwoleń na wprowadzanie pyłów  

i gazów do powietrza z okresu od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. 

 

5. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych 

1) wydano 172 decyzje umarzające, dotyczące wyłączenia  gruntów z produkcji rolniczej  

w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

lub innej inwestycji; 

2) wydano 6 decyzji zezwalających na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej  

z obowiązkiem naliczenia opłat w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego lub innej inwestycji; 

3) wydano 13 decyzji wyłączających grunty z produkcji rolniczej w związku z realizacją inwestycji 

polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub innej inwestycji bez 

naliczenia opłat; 

4) wydano 7 decyzji naliczających opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej w związku  

z realizacją inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub innej 

inwestycji; 

5) wydano 5 zaświadczeń informujących czy działka została wyłączona z produkcji rolniczej; 

6) wydano 2 informacje dotyczące klasy bonitacyjnej gruntu dla danej działki; 

7) wydano 1 decyzję zmieniającą termin zakończenia rekultywacji dla Kopalni Surowców 

Mineralnych „KOSMIN” w związku z prowadzeniem rekultywacji gruntów pod linią zasilającą 

kopalnię „Czatolin” w gminie Domaniewice; 
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8) wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej kierunek rekultywacji dla GO-

TRAKT w związku z przygotowaniem Planu ruchu zakładu górniczego wyrobiska pogórniczego 

złoża „KALENICE 5” w gminie Łyszkowice; 

9) udzielono 1 informacji publicznej w zakresie klasy bonitacyjnej i pochodzenia gleb (mineralne 

/organiczne), oraz czy dla konkretnych działek i lokalizacji jest niezbędne wyłączenie gruntu  

z produkcji rolniczej w związku z planowaną inwestycją; 

10) udzielono 1 informacji publicznej dotyczącej powierzchni wyłączonych gruntów z produkcji 

rolniczej w latach 2017-2020, ilości decyzji wyłączających grunty rolne z produkcji rolniczej 

wydanych w latach 2017-2020, ilości decyzji umarzających postępowanie w sprawie wydania 

decyzji wyłączających grunty rolne z produkcji rolniczej wydanych w latach 2017-2020, ilości 

przyjętych wniosków w sprawie wydania decyzji wyłączających grunty rolne z produkcji rolniczej 

w latach 2017-2020 oraz występowania źródeł historycznych zanieczyszczeń ziemi; 

11) udzielono 1 informacji o środowisku dotyczącej występowania terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych w związku z budową gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 

6,3 MPA relacji Łyszkowice – Łódź; 

12) udzielono 1 opinii w związku z dostępem do informacji o środowisku dotyczącej ochrony 

gruntów rolnych w związku z planowaną inwestycją - budową gazociągu wysokiego ciśnienia 

DN500 MOP 6,3 MPA relacji Łyszkowice – Łódź; 

13) udzielono 1 informacji o środowisku dotyczącej prowadzenia działalności mogących być 

przyczyną zanieczyszczeń ziemi w związku z planowaną budową obwodnicy Łowicza w ciągu 

dróg krajowych 14, 70 i 92; 

14) wydano 225 postanowień na wniosek samorządów gminnych w sprawie uzgodnienia projektu 

decyzji, w zakresie ochrony gruntów rolnych, na etapie udzielenia decyzji o warunkach zabudowy 

planowanych inwestycji i przedsięwzięć oraz na etapie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego; 

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

Łódzkiego przygotowano sprawozdania za rok 2020:  

- RRW-12 - sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.  

o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków  

z należności, opłat rocznych i innych wymienionych w ustawie, 

- RRW-11 - sprawozdanie z realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji  

i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów. 

 

6. W zakresie geologii 

1) wydano 2 decyzje zatwierdzające dokumentacje hydrogeologiczne zasobowe (ujęcia w gm. 

Zduny), przyjęto 2 zgłoszenia na wykonanie robót wiertniczych na podstawie zatwierdzonego 

projektu robót geologicznych oraz zarejestrowano 2 decyzje Marszałka Województwa Łódzkiego 

zatwierdzające dokumentację hydrogeologiczne (gm. Łowicz i Miasto Łowicz); 

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

podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych za 2020 rok na terenie Powiatu  

Łowickiego”, na wniosek Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu 

Badawczego - Program Hydrogeologia i Środowisko; 
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3) w zakresie geologii złożowej przyjęto decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego udzielającą 

koncesji na eksploatację złóż KALENICE 5; 

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

budynku wielorodzinnego w Mieście Łowicz; 

5) wydano 3 decyzje zatwierdzające projekt robót geologicznych dla wykonania otworów 

wiertniczych (gminy Chąśno, Kocierzew i Nieborów); 

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. 

 

7. W zakresie rybactwa śródlądowego 

1) wydano 114 decyzji dotyczących wydania nowych kart wędkarskich; 

2) wydano 2 duplikaty kart wędkarskich; 

3) wymieniono 1 kartę wędkarską; 

4) dokonano zmiany adresu na 1 karcie wędkarskiej; 

5) zarejestrowano 5 sztuk jednostek pływającego; 

6) nie wykreślono z rejestru Starosty żadnego sprzętu pływającego. 

 

8. Realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną 

Zarząd Powiatu Łowickiego decyzją z dnia 26 lutego 2021 roku zatwierdził „Program 

Edukacji Ekologicznej w Powiecie Łowickim na 2021 rok”. Niżej zamieszczona tabela 

przedstawia ww. Program w całości. Panująca na terenie Polski epidemia wywołana SARS-

CoV-2 uniemożliwiła realizację akcji „Zamień plastik na drzewko”. 
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W 2021 roku Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zorganizował  

3 konkursy ekologiczne.  

Wiosną przeprowadzono dwa z nich - pierwszy dla klas I-III szkół podstawowych  

pt. „Wielkanocny eko - koszyczek”, którego celem było  m. in. propagowanie właściwych 

postaw ekologicznych oraz kultywowanie tradycji wielkanocnych. Do konkursu zgłoszono  

20 koszyczków. Drugi konkurs zorganizowano dla uczniów szkół ponadpodstawowych  

pt. „Pierwsze oznaki wiosny” na wykonanie fotografii przedstawiającej budzącą się do życia 

przyrodę. Celem było rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody i wyrażenie  

tego w formie fotografii. Do konkursu nadesłano 18 fotografii.  

W grudniu 2021 roku zrealizowano konkurs, pt. „Ekologiczna choinka 

Bożonarodzeniowa” w dwóch kategoriach wiekowych - dla uczniów klas IV-VI i VII-VIII 

szkół podstawowych. Regulamin zakładał wykonanie ekologicznej choinki 

Bożonarodzeniowej przy użyciu surowców naturalnych.  Do konkursu zgłoszono 56 choinek. 

Wszyscy nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe.  

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przeprowadził również akcję 

ekologiczną ,,Eko-choinka”. Odbyła się ona w dniu 18 grudnia 2021 r. na parkingu Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu. 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 08.11.2021 r. – 17.11.2021 r. 

L.p. Organizator Tytuł zadania 
Koszt 

[zł] 

1. 

Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej 

Pokoju   

w Łowiczu 

Projekt „Ważne powody 

oszczędzania wody” 
400,00 

2. 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych  

Nr 2 CKZ w Łowiczu 

Konkurs ekologiczny pt. 

„Flora i fauna Ziemi 

Łowickiej” 

397,73 

3. 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie 

Projekt „Łąki kwietne – 

chronimy różnorodność 

biologiczną” 

870,00 

4. 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 

Łowiczu 

Konkurs plastyczny „Woda 

źródłem życia na ziemi” 
500,00 

5. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu 
Konkurs fotograficzny „Co 

w trawie piszczy?” 
400,00 

6. Starostwo Powiatowe w Łowiczu, Wydział OS 

Konkurs ekologiczny pt. 

„Wielkanocny eko - 

koszyczek” 

 

3196,60 
Konkurs fotograficzny pt. 

„Pierwsze oznaki wiosny” 

Konkurs plastyczny pt. 

„Ekologiczna choinka 

Bożonarodzeniowa” 

                                                                                                                                                             

Razem  
5 764,33 
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przeprowadzono rozeznanie cenowe rynku na zakup ciętych świerków o wysokości 170 cm-

240 cm, zabezpieczonych siatką. Informacje opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Zakupiono 500 szt., a w związku z dużym 

zainteresowaniem akcją dokupiono dodatkowo 262 sztuki świerków. Efektem akcji było 

rozdysponowanie łącznie 762 sztuk świerków.  

W ramach edukacji ekologicznej zakupiono 770 szt. książeczek o tematyce związanej  

z ochroną środowiska, które zostały rozdane laureatom konkursów ekologicznych oraz 

uczestnikom akcji „Eko-choinka” za kwotę 5 659,50 zł. 

 

 Środki finansowe na realizację zadań w ramach  programu  edukacji ekologicznej łącznie 

wyniosły 28 425,83 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 193 585,14 zł na wypłatę ekwiwalentów należnych  

32 właścicielom upraw leśnych; 

4) przeprowadzono 12 kontroli sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych 

w 2020r. dot. wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ekwiwalentowych; 

5) sporządzono dla Urzędu Statystycznego sprawozdanie z gospodarki w lasach 

niepaństwowych – L-03; 

6) wydano 426 świadectwa legalności pozyskania drewna z lasów niestanowiących własności 

Skarbu Państwa; 

7) ocechowano 2 850,00 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 

Lp. 
Tytuł 

przedsięwzięcia 
Termin 

Przedmiot 

dofinansowania 
Koszt  [zł] 

1. 

akcja „Zamień 

plastik na 

drzewko”  

maj - 

czerwiec 

drzewa i krzewy 

ozdobne 

 

                    0 zł 

 Dział 900, Rozdział 90019,  

§ 4210 

 

2. 
akcja „Eko - 

choinka” 

 

grudzień 

 
drzewa 

17 002,00 

 Dział 900, Rozdział 90019,  

§ 4210 

Razem      17 002,00 
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zadania z zakresu gospodarki leśnej wydanymi w przypadku braku dokumentacji 

urządzeniowej; 

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

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

9) wydano 5 decyzji o pozyskaniu drewna  niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia  lasu 

lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów; 

10) wydano 3 decyzje ustalające zadania z zakresu gospodarki leśnej  w  lasach dla których nie 

została opracowana dokumentacja urządzeniowa;   

11) wszczęto 812 postępowań administracyjnych dot. określenia zadań z zakresu gospodarki 

leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów opracowanej w 2020 r.;  

12) wydano 653 decyzje określające zadania z zakresu gospodarki leśnej wydawane na 

podstawie inwentaryzacji stanu lasów; 

13) wydano 1 decyzję zmieniającą 0,0775 ha lasu na użytek rolny, obręb Jamno, gmina 

Łowicz; 

14) 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 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; 

15) przeprowadzono 5 kontroli sprawdzających założenie i utrzymanie pasów 

przeciwpożarowych. Obowiązek ten wynika z zapisów zawartych w uproszczonym planie 

urządzenia lasów opracowanym dla obrębu Jamno, Dąbkowice Górne;  

16) wypożyczono Prokuraturze Okręgowej w Łodzi akta spraw dotyczących uznania lub nie 

uznania zastrzeżeń i wniosków do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu 

opracowanego dla obrębu Dzierzgówek, gmina Nieborów oraz  akt sprawy dot. podejrzenia 

dokonania nielegalnego usunięcia drzewostanu z działki położonej w obrębie Dzierzgówek, 

gmina Nieborów;   

17) zatwierdzono uproszczony plan urządzenia lasu z okresem obowiązywania od  

01.01.2021 r. do 31.12.2030 r. sporządzony dla lasu niestanowiącego własności Skarbu 

Państwa, należącego do osób fizycznych, położonego w obrębie Bednary, gmina Nieborów; 

18)  na wniosek 12 podmiotów wydano 12 kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

fragmentów zatwierdzonej dokumentacji urządzeniowej.  

 

10. W zakresie łowiectwa 

1) dokonano rozliczeń czynszów dzierżawnych za dzierżawę obwodów łowieckich pomiędzy 

15 gminami i 6 nadleśnictwami;  

2) na bieżąco służono właścicielom gruntów, instruktażem w zakresie szkód w uprawach 

rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną. 

 

11. W zakresie ochrony przyrody 

1) zweryfikowano dokumentacje 121 spraw – 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 103 decyzje (w tym 3 decyzje częściowo zezwalające – decyzje  pozytywne 

i odmowne, 13 decyzji  odmawiających i 4 decyzje z naliczeniem opłat) na usunięcia drzew  
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i krzewów, rosnących na nieruchomościach, będących własnością gmin, położonych na terenie 

Powiatu Łowickiego – w tym uzgodniono 31 zezwoleń na usunięcie drzew w obrębie pasów 

dróg publicznych z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi; 

2) wydano 3 decyzje dotyczące zmiany obowiązujących decyzji – zezwoleń na usuniecie drzew 

lub krzewów w zakresie terminu wykonania nasadzeń zastępczych i terminów obowiązywania 

decyzji; 

3) 4 sprawy przekazano zgodnie z właściwością stosownie do zapisu art. 65 § 1 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;  

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

wydano decyzje umarzające postępowania z powodu wycofania wniosku przez Wnioskodawcę; 

5) rozpatrywano 5 spraw w zakresie usunięcia drzew stanowiących złomy lub wywroty – 

spisano protokoły z oględzin i wykonano dokumentację fotograficzną;  

6) 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;   

7) przeprowadzono 10 kontroli sprawdzających wykonanie nasadzeń – prawidłowość 

stosowania się do zapisów decyzji Starosty Łowickiego – wszystkie zakończone wynikiem 

pozytywnym; 

8) wydano 8 zaświadczeń o wpisie do prowadzonego przez Starostę rejestru zwierząt 

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

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

Wnioskodawców wniosków). Dokonano na wniosek właścicieli skreślenia 6 sztuk zwierząt 

wpisanych do ww. rejestru.    

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości 

 

 Zadania Starosty w zakresie geodezji i kartografii realizowane przez Wydział 

Geodezji, Kartografii i Nieruchomości wynikają z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo 

Geodezyjne i Kartograficzne. Zgodnie z art. 7d w/w ustawy do tych zadań należy prowadzenie 

dla obszaru Powiatu Łowickiego powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

W roku 2021: 

1) zgłoszono do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 2526 

prac geodezyjnych; 

2) przyjęto do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2494 prace geodezyjne;  

3) prowadzono ewidencję gruntów i budynków; 

4) wprowadzono do operatu ewidencyjnego – 5667 zmiany; 

5) wydano – 2660 wypisów, 875 wyrysów, 1288 map;  

6) udzielono informacji z  rejestru cen i wartości nieruchomości - 29; 

7) prowadzono geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu; 

8) prowadzono gleboznawczą klasyfikację gruntów – wydano 13 decyzji; 

9) tworzono, prowadzono i udostępniano bazy danych;  

10) tworzono, prowadzono i udostępniano standardowe opracowania kartograficzne; 

11) koordynowano usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu – narady 

koordynacyjne odbywały się dwa razy w miesiącu; 
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12) zakładano osnowy szczegółowe; 

13) dokonano ochrony znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych. 

  W 2021 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 nr 165 Wicie,  

gm. Kocierzew – kwota 3500,00 zł; 

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 

4000,00 zł; 

d) projekt ustalenia klasyfikacji gruntów - gm. Bielawy, obręb Oszkowice, działka nr 30 - kwota 

1000,00 zł; 

e) projekt ustalenia klasyfikacji gruntów – gm. Łowicz, obręb Zielkowice, działka 996/1 – 

kwota 1000,00 zł; 

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

2016 przepisów prawnych w gminie Chąśno II etap – 125 000,00 zł. 

 

Informacja dotycząca zadań realizowanych z zakresu gospodarki nieruchomościami  

w roku 2021 

Zadanie  Ilość postępowań/spraw 

 

 

Skarb Państwa  Powiat Łowicki 

Odszkodowania za zajęcie nieruchomości 

pod drogi publiczne 

 

18 5 

Odszkodowania  za linie energetyczne 

 

3 0 

Przekazywanie nieruchomości do 

korzystania w tym dzierżawa, najem 

 

4 14 

Planowanie w komórkach organizacyjnych  

 

25 3 

Podatki i opłaty publiczne 

 

1 3 

Służebności gruntowe, hipoteki, ciężary 

 

1 1 

Wnioski do ksiąg wieczystych 

 

11 3 

Sprzedaż nieruchomości 

 

3 4 

Użyczanie nieruchomości 2 2 

 

Konserwacja i eksploatacja bieżąca 

budynków, lokali, pomieszczeń 

 

0 21 
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Ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste 

gruntów Skarbu Państwa 

 

40 0 

Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste 

 

11 1 

Zwroty nieruchomości 

 

1 0 

Przekształcanie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności 

 

3 0 

Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd 0 

 

1 

Komunalizacja mienia Skarbu Państwa 5 

 

0 

Ochrona roślin, zieleni i zadrzewień 7 

 

5 

Zakup (nabywanie) nieruchomości 0 0 

Fakturowanie dzierżawy, najmu, sprzedaży, 

kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, 

zużycia wody, zużycia sieci komputerowej 

 

48 268 

-Postępowania o ograniczenie sposobu 

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

 

50 

 

 

0 

Postępowanie w sprawie udostępnienia 

nieruchomości (art. 124b u.g.n.) 

 

1 

 

 

0 

Zezwolenia na zakładanie , przeprowadzanie 

i wykonanie na nieruchomości urządzeń 

technicznych 

 

14 7 

Wydanie zaświadczeń  

 

30 0 

Udostępnianie informacji  publicznej 2 

 

4 

Inwentaryzowanie nieruchomości 7 

 

0 

 

Wydział Komunikacji 

Wydział Komunikacji w 2021 r.: 

1) rejestrował pojazdy:  

L.p. Opis procesu Ilość 

1. Ilość wydanych decyzji  o rejestracji pojazdu 9112 

2. Ilość wydanych decyzji o czasowej rejestracji pojazdu 9382 
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3. Ilość wydanych decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu 1324 

4. Ilość przyjętych zawiadomień o zbyciu pojazdu 3789 

5. Ilość wysłanych zawiadomień o przerejestrowaniu pojazdu 3162 

6. Ilość wydanych dowodów rejestracyjnych 9781 

7. Ilość wydanych kart pojazdów 2575 

8. Ilość modyfikacji danych w dowodzie rejestracyjnym 3851 

2) wydawał i zatrzymywał uprawnienia do kierowania pojazdami: 

L.p. Opis procesu Ilość 

1. Ilość wydanych wyprodukowanych praw jazdy 2101 

2. Ilość wydanych międzynarodowych praw jazdy 15 

3. Ilość wydanych profili kandydata na kierowcę 1577 

4. Ilość wydanych decyzji o cofnięciu uprawnień 121 

5. Ilość wprowadzonych ważnych zatrzymań praw jazdy 237 

6. Ilość wydanych decyzji o skierowaniu na badania lekarskie 108 

7. Ilość wydanych decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne 104 

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

prowadził nadzór nad prowadzeniem działalności: 

L.p. Opis procesu Ilość 

1. Zezwolenia i wypisy na wykonywanie zawodu przewoźnika rzeczy  33 

2. 
Zezwolenia i wypisy na wykonywanie zawodu przewoźnika osób 

7 

3. 

Licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie 

pośrednictwa przy przewozie rzeczy (i pośrednictwo przy przewozie 

rzeczy wynikające z licencji na krajowy transport drogowy rzeczy)  

4 

4. 
Kontrola przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywanej 

działalności z wydanym zezwoleniem 
40 

5. 
Kontrola przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywanej 

działalności z wydanym zaświadczeniem na potrzeby własne 
20 

 Prowadził również nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz stacjami kontroli 

pojazdów: przeprowadził kontrole w 6 ośrodkach szkolenia kierowców działających na terenie 

Powiatu Łowickiego i w 17 stacjach kontroli pojazdów. 
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4) przygotowywał wnioski o dofinansowanie oraz sprawował nadzór nad realizacją 

powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej: 

 W 2021 r. Wojewoda Łódzki ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie linii 

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

linie autobusowe: 

- Łowicz – Kocierzew – Konstantynów – 8 kursów dziennie, 

- Łowicz – Oszkowice – 4 kursy dziennie, 

- Łowicz – Zduny – Janinów – 8 kursów dziennie, 

- Łowicz – Kompina – Jeziorko – Łowicz – 4 kursy dziennie, 

- Łowicz – Złaków Kościelny – Brodne Józefów – 6 kursów dziennie. 

 Powiatowe linie autobusowe użyteczności publicznej w 2021 r. obsługiwało  

3 operatorów: PKS Skierniewice, DanBus i Mikrobus. Wartość dofinansowania Wojewody 

Łódzkiego do 1 wozokilometra wynosiła w 2021 r. 3 zł do jednego wozokilometra. 

Statystyki za 2021 rok: 

Liczba przejechanych kilometrów: 357.428,800 wzkm 

Liczba zrealizowanych połączeń: 8636 

Łączny deficyt wszystkich linii: 1.103.471,21 zł 

Rekompensata Powiatu dla operatorów: 171.228,87 zł 

Dopłata Wojewody dla operatorów: 932.242,34 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 2021 r. wpłynęło: 

1) wniosków o pozwolenie na budowę – 751; 

2) wniosków o pozwolenie na rozbiórkę – 55; 

3) zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – 1073; 

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

5) wniosków o samodzielność lokali – 3; 

6) wniosków o wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową  

i wyposażenie techniczne budynku mieszkalnego do dodatku mieszkaniowego – 0; 

7) wniosków o zaopiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 29. 

 

Wydział Architektoniczno-Budowlany w 2021 r. wydał: 

1) decyzji o pozwoleniu na budowę – 708, w tym 11 decyzji o odmowie pozwolenia na budowę; 

2) decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę – 57; 

3) postanowień o odstępstwie od warunków technicznych – 4; 

4) zaświadczenia o samodzielności lokali – 4; 

5) zaświadczenia potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynku 

mieszkalnego do dodatku mieszkaniowego – 0; 

6) postanowienia uzgadniające miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 8; 

7) dzienników budowy – 857. 
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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 uchwale budżetowej na dany rok i 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 potrzeby Powiatu Łowickiego, jako zamawiającego oraz te związane  

z wyłonieniem wykonawców zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiatowe jednostki 

kultury, jeżeli wartość tych zamówień wymagała stosowania ustawy Prawo zamówień 

Publicznych. 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 stanowiących mienie Powiatu. Wydział 

przygotowywał inwestycje poprzez opracowanie lub zlecenie dokumentacji projektowej, 

uzyskanie pozwoleń na budowę lub zgłoszeń robót budowlanych, wyłonienie wykonawców  

i inspektorów nadzoru inwestorskiego, opracowanie projektów umów, monitorowanie 

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 projektów, prowadził inwestycje z wykorzystaniem środków 

zewnętrznych oraz je rozliczał. Wydział współpracował w celu pozyskania finansowania  

z wydziałami Starostwa, powiatowymi jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami 

zewnętrznymi. 

Biuro Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym  

w Łowiczu w 2021 roku realizowało zadania z zakresu: 
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1. Obrony Cywilnej: 

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

na dzień 31 grudnia 2020 r.; 

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

i Spraw Obronnych w zakresie obrony cywilnej na 2022 r., zatwierdzony przez Wojewodę 

Łódzkiego 16.12.2021 r. oraz zatwierdzono plany gminne do 30.12.2021 roku; 

3) potwierdzono stan ewidencyjny środków trwałych sprzętu Obrony Cywilnej (OC) na dzień 

31.12.2021 r.; 

4) w 2021 roku na terenie Powiatu Łowickiego przeprowadzono jeden trening systemu 

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

2021 r. godz. 17.00 -  77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Przesłano sprawozdanie 

z treningu do WCZK w Łodzi; 

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

OC w programie „Arcus”; 

6) wykorzystano dotację celową z ŁUW w Łodzi  na OC – 16 000,00 zł + 3 000,00 zł środków 

własnych na zakup: (agregat oraz dwie sztuki pilarek spalinowych + akcesoria - rozliczenie 

przekazano do ŁUW w Łodzi). 

 

2. Obronności: 

W realizacji zadań określonych w Wytycznych Wojewody Łódzkiego z dnia 08 lutego 

2021 r. do szkolenia obronnego na 2021 rok: 

1) opracowano Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych  

Starostwa Powiatowego w Łowiczu za 2020 r. – 11.02.2021 r.; 

2) opracowano i uzgodniono Plan szkolenia obronnego na 2021 r. Starostwa Powiatowego  

w Łowiczu – 19.03.2021 r. (24-02-2021 r. projekt). Zebrano wszystkie plany szkoleń z gmin  

i przesłano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego; 

3) sporządzono sprawozdanie z realizacji szkolenia obronnego za 2021 rok Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu oraz za pośrednictwem Starostwa również wszystkich gmin  

i przesłano do ŁUW; 

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

Łowickiego;                             

5) uzgodniono Plan Szkolenia Obronnego KP Policji w Łowiczu; 

6) opracowano Powiatowy Plan przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na 2021 r. 

Opracowano umowy w sprawie wynajmu pomieszczeń w Partners Polska Sp. z o.o.  

w Łowiczu przy ulicy Warszawskiej 9a na okoliczność przeprowadzenia kwalifikacji 

wojskowej w 2021 r. oraz ZOZ Łowicz i innymi specjalistami w sprawie wykonania badań 

osób podlegających kwalifikacji wojskowej (okulista, laryngolog, psycholog + psychiatra). 

Przeprowadzono kwalifikację wojskową zgodnie z Wojewódzkim Planem. Zapewniono 

składy osobowe Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osób zakładających ewidencję wojskową. 

Odbyła się w terminie od 07 września do 14 października 2021 r. Do kwalifikacji wojskowej 

stawiło się: 337 mężczyzn rocznika podstawowego (2002), 346 mężczyzn starszych roczników 

oraz 15 kobiet. Sporządzono sprawozdania z wyników kwalifikacji wojskowej i przekazano do 

ŁUW w Łodzi. Dokonano rozliczenia finansowego kwalifikacji wojskowej za 2021 rok; 
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7) w dniu 23.06.2021 r. odbył się trening w zakresie realizacji zadań Stałego Dyżuru. 

Uruchomiono Stałe Dyżury wszystkich jednostek samorządowych w Powiecie Łowickim.  

W dniu 24.11.2021 r. odbył się trening Stałego Dyżuru w ramach ćwiczenia dowódczo-

sztabowego TARCZA 2021 gdzie uruchomiono Stałe Dyżury wszystkich jednostek 

samorządowych w Powiecie Łowickim. 

W dniu 25.11.2021 r. przeprowadzono na terenie Powiatu Łowickiego trening Akcji 

Kurierskiej podczas którego sprawdzono przygotowanie 5 gmin oraz osób funkcyjnych do 

rozwinięcia i przeprowadzenia Akcji Kurierskiej. 

W dniu 19.11.2021 r przeprowadzono szkolenie obronne. Szczegółowa tematyka zajęć 

obejmowała: 

a) rolę i zadania kierującego Akcją Kurierską oraz KP Policji, 

b) praktyczne wykonywanie zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie Akcji 

    Kurierskiej. 

W szkoleniu wzięło udział 18 osób (10 pracowników Starostwa, 5 przedstawicieli gmin,  

1 przedstawiciel WKU, 2 przedstawicieli KPP Policji). 

Starostwo Powiatowe w Łowiczu otrzymało z ŁUW w Łodzi refundację poniesionych kosztów 

tego szkolenia w kwocie 900 zł;  

8) w dniu 07.12.2021 r. zorganizowano spotkanie instruktażowe w sprawie opracowania kart 

realizacji zadań operacyjnych w ramach nowych Planów Operacyjnych Gmin i Powiatu  

z udziałem: 2 przedstawicieli ŁUW w Łodzi, 2 osób ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu 

oraz 9 przedstawicieli gmin. 

 

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 2021. 

 

4. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku:   

Obsługę organizacyjno – techniczną Komisji w 2021 r. prowadziło Biuro Zarządzania 

Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych  Starostwa Powiatowego  w Łowiczu.  

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku, z powodu stanu epidemii COVID – 19, 

odbyło się jedno posiedzenie Komisji.  W związku ze zbliżający się terminem końca realizacji 

zadań objętych Powiatowym Programem Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Łowickim na lata 2019-2021 

„Razem Bezpieczniej”, poproszono poszczególnych wykonawców o przesłanie na piśmie 

propozycji tematów z wypunktowaniem i opisaniem głównych problemów oraz zadań do 

realizacji, które powinny się znaleźć w nowym programie na lata 2022-2024. Zadania 

dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego są zadaniami wymagającymi ciągłego 

doskonalenia i kontynuacji, dlatego też zostały zdiagnozowane  i przyjęte do realizacji  

w ramach ww. Programu. Wynikają one również z opracowanych programów kierunkowych 
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poszczególnych wykonawców (służb, inspekcji, straży, powiatowych jednostek 

organizacyjnych oraz Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami). 

Dotyczą one między innymi:                               

- bezpieczeństwa w szkole, 

- przemocy w rodzinie,                                                         

- bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania, 

- bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

- łagodzenia skutków bezrobocia, 

- zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego, sanitarnego, weterynaryjnego i budowlanego. 

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 2021 służby, inspekcje, straż, powiatowe jednostki organizacyjne oraz Wydział 

Kontroli i Zarządzania Jednostkami przedłożyli informacje, które w sposób wyczerpujący  

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 2021 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 26 stycznia 2022 r., a następnie 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

5. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego: 

W dniu 19.07.2021 roku w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie PZZK 

Komendanta Powiatowej PSP W Łowiczu Arkadiusza Makowskiego oraz Starosty Marcina 

Kosiorka, związane z przejściem nawałnicy na terenie Powiatu Łowickiego z 14 na 15 lipca 

2021 r. w wyniku której odnotowano ponad 600 zdarzeń.  

Szacowano straty, trwało uprzątanie terenu i prace związane z usuwaniem szkód. Gminie 

Zduny i Kiernozi zostały wypożyczone sprzęty z  magazynu Starostwa Powiatowego. Z 17 na 

18 lipca 2021 r. wystąpiły kolejne burze z dużymi opadami deszczu, gdzie ponownie 

największe straty odniosła gmina Kiernozia i doszło do podtopień. Uprzątanie terenu trwało 

około tygodnia.  

W dniu 22.10.2021 r. zatrzymano grupę 41 cudzoziemców  z Iraku (w tym kobiety i dzieci) 

na terenie Powiatu Zgierskiego i przetransportowano ich do KPP w Łowiczu w celu 

przeprowadzenia czynności dochodzeniowo-śledczych. Ze względów logistycznych  

i humanitarnych zaistniała potrzeba uruchomienia obiektu I Liceum Ogólnokształcącego  
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w Łowiczu w celu umieszczenia uchodźców. Odbyło się spotkanie PZZK w celu omówienia 

sposobu przygotowania ww. obiektu. Został zamówiony posiłek dla uchodźców, 

zadysponowana karetka z lekarzem, przywiezione łóżka polowe, śpiwory, karimaty, maty 

dezynfekcyjne oraz zakupione klapki, skarpety i środki higieny osobistej itp. 

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu dniu 15.11.2021 r. odbyło się posiedzenie 

PZZK w którym wzięli udział: Wicestarosta Piotr Malczyk, zastępca Dyrektora Wydziału 

Organizacyjnego Jarosław Burzykowski oraz Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego, 

Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Tomasz Kurczak. Spotkanie odbyło się w celu ustalenia 

kilku kwestii: zagrożeń Powiatu Łowickiego (szczegółowa odpowiedź kierownika Biura ZK, 

OL i SO o zagrożeniach powiatu zawartych w Planie Zarządzania Kryzysowego), 

umiejscowienie i wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego (uzupełnienie 

ewentualnych braków), zakup agregatu o dużej mocy i informacje z gmin, która taki agregat 

posiada, zakupu kamery termowizyjnej dla KP PSP w Łowiczu oraz przekazanie samochodu 

do wybranego OSP z terenu Powiatu Łowickiego, omówienie treningu Akcji Kurierskiej  

i związanego z nim szkolenia, omówienie w jaki sposób Starostwo może przygotować  

na sytuację związaną z pogorszeniem się sytuacji epidemicznej bądź sytuacji związanej  

z uchodźcami.  

 

6. Zarządzanie Kryzysowe: 

1) otrzymano a następnie przekazano informację do gmin o obowiązku usuwania nadmiaru 

śniegu z dachów i innych prac z tym związanych; 

2) dokonywano nadzoru i przesyłano informację na temat zmiany organizacji ruchu na terenie 

Powiatu Łowickiego; 

3) otrzymano pismo z prośbą o sprawdzenie sprzętu, umów/procedur w kontekście 

przygotowań do sezonu zimowego; 

4) przyjęto postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw 

po fałszywym zawiadomieniu drogą e-mail do Starostwa Powiatowego w Łowiczu  

o zagrożeniu w postaci planowanego rozpylenia toksycznego gazu;  

5) przekazano do jednostek samorządowych opinię Departamentu Prawnego Ministerstwa 

Środowiska w sprawie postępowania ze zwierzętami łownymi w szczególnych przypadkach; 

6) w związku z sytuacją epidemiczną na terenie Województwa Łódzkiego z dniem 31 stycznia 

2021 r. przestały funkcjonować dwa izolatoria chorych na COVID-19, którzy byliby kierowani 

na izolację w warunkach domowych bądź szpitalnych;  

7) organizacja szczepień realizowanych w miejscu pobytu pacjenta w ramach Narodowego 

Programu Szczepień  przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 przez wyjazdowe punkty szczepień; 

8) bieżące informowanie o Decyzjach Wojewody wobec Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Łowiczu w związku z zakażeniami COVID-19 oraz związane z tym zakupy: 

- wynajem kabiny toaletowej wraz z wywozem nieczystości od 31 grudnia 2020 r. do  

30 czerwca 2021 r. – 2 570,40 zł, 

- monitoring wizyjny oraz przygotowanie oddziału covidowego – 14 955,00 zł, 

- agregat prądotwórczy – 2 700,00 zł, 

- koncentrator tlenu – 7 139,00 zł; 

9) utworzenie Punktów Szczepień oraz podniesienie wydajności aktualnie funkcjonujących 

punktów szczepień w celu osiągnięcia jeszcze większej liczby sczepień; 
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10) utworzenie i wyposażenie Powszechnego Punktu Szczepień w Powiecie Łowickim  

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz oraz dalsza 

koordynacja z tym związana (zakupy i usługi): 

- umywalki – 5 940,00 zł, 

- sprzęt medyczny – 31 946,24 zł, 

- lodówki turystyczne - 182,10 zł,  

- zegarek – 105,96 zł, 

- worki + kosze – 793,84 zł, 

- opaski – 87,99 zł, 

- przedłużacz + baterie – 222,03 zł, 

- ręczniki – 148,20 zł, 

- środki czystości – 966,93 zł, 

- 3 szt. telefonów – 1 361,61 zł, 

- stojak na ręcznik – 60,00 zł, 

- ładowarka USB – 100,00 zł, 

- środki dezynfekcyjne – 1 461,28 zł, 

- folia – 305,04 zł, 

- automaty do wody – 935,86 zł, 

- stół rehabilitacyjny – 1 301,07 zł, 

- środki czystości 765,43 zł, 

- kubek – 62,00 zł, 

- radiotelefon – 3 000,00 zł, 

- pawilon punktu szczepień – 20 442,60 zł,  

- wysyłka lodówek turystycznych – 17,00 zł, 

- dostarczenie automatów do wody – 24,60 zł, 

- wynajęcie kabiny toaletowej – 2 912,39 zł, 

- zaiks - 717,68 zł, 

- dzierżawa automatów do wody – 49,20 zł, 

- wynajem pawilonu punktu szczepień – 15 336,90 zł; 

11) otrzymano obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie 

Powiatu Łowickiego za 2021 rok oraz bieżące informowanie o przydatności wody do spożycia 

z wodociągów z terenu Powiatu Łowickiego; 

12) otrzymano Komunikat oraz rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu  

w sprawie zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  

na terenie Powiatu Łowickiego;  

13) na bieżąco wykonywano ozonowanie budynków Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 

Zakupione generatory ozonu wypożyczano do powiatowych jednostek organizacyjnych, w celu 

dezynfekcji pomieszczeń; 

14) dokonywano zakupów środków ochrony osobistej na potrzeby Starostwa Powiatowego 

w  Łowiczu; 

15) przekazano od Wojewody Łódzkiego z Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego 

w Łodzi do Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu pompy LWT 250K i Pompy SDMO wraz 

z osprzętem; 
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16) przygotowano informację dla Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na temat stanu 

inwentarzowego oraz aktualnego zapotrzebowania na sprzęt ratowniczy pływający  

w Starostwie Powiatowym w Łowiczu; 

17) w związku z nawałnicami, które przeszły przez teren Powiatu Łowickiego z 14 na 15 lipca 

2021 r. zwrócono się o pomoc do Wojewody Łódzkiego w sprawie wydzielenia sił i środków 

SZ RP (Wojsk Obrony Terytorialnej) do wsparcia administracji publicznej w sytuacji 

kryzysowej; 

18) otrzymano 4 zawiadomienia o zgromadzeniach publicznych; 

19) zakupiono kamerę termowizyjną FLIR K 33 wraz z akcesoriami dla KP PSP w Łowiczu; 

20) przygotowano informację o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzenia stopnia 

alarmowego CRP oraz pismo w sprawie letniego wypoczynku, bezpiecznych wakacji; 

21) przygotowano pismo dotyczące obiektów znajdujących się w obszarze problemowym, 

chrakteryzującym się dużym ryzykiem powodziowym; 

22) uzgodniono Plany Zarządzania Kryzysowego gmin: Bielawy, Kocierzew Południowy, 

Zduny; 

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

Centrum Zarządzania Kryzysowego; 

24) zebrano i przygotowano informację dotyczące oceny stanu przygotowań do sezonu 

zimowego 2021/2022 w Powiecie Łowickim; 

25) rozpoczęto codzienne raportowanie do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego (WCZK) dotyczące wolnych miejsc dla bezdomnych w placówkach na terenie 

Powiatu Łowickiego;  

26) na bieżąco monitorowano stan rzeki Bzury i jej dopływów. 

 

7. W zakresie ochrony ludności: 

1) na bieżąco współdziałano z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Policją,   

Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, a także innymi służbami oraz gminami; 

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

w sytuacjach zagrożeń, a dotyczyły one  m.in: 

a) Ilość informacji dobowych                                                                                          - 364 

(pozytywne – 9), 

b) Ilość informacji dotyczących  miejsc noclegowych dla bezdomnych                        - 131, 

c) Ilość ostrzeżeń meteorologicznych przekazanych do służb i gmin /e-mail/                - 99, 

d) Burze (z silnym wiatrem i deszczem )                                                                         - 40, 

e) Intensywne opady deszczu                                                                                             - 7, 

f) Silny wiatr                                                                                                                    - 36, 

g) Upały                                                                                                                              - 3, 

h) Mgła                                                                                                                               - 2,  

i) Marznący deszcz i oblodzenie                                                                                       - 7, 

j) Przymrozki                                                                                                                     - 4. 

 Dodatkowo ostrzeżenia meteorologiczne otrzymywane od WCZK Wojewody sms-em były 

przesyłane dalej do: Zarządu Powiatu, pracowników gmin realizujących te zadania, wójtów, 

służb, PZDiT w Łowiczu, Muzeum w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi 

Łowickiej. Każdorazowo ostrzeżenia zamieszczane były na stronie internetowej Powiatu 
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Łowickiego, 

k) Podtopienie budynków i piwnic                                                - 51, 

l) Zdarzenia wynikające z wystąpienia silnego wiatru i gwałtownych burz         - ponad 220:   

- uszkodzenie budynków i poszyć dachowych                                                                 - 86. 

(Najwięcej zdarzeń ponad 40 szt. w gminie Kiernozia, w tym najpoważniejsze w miejscowości 

Witusza 46, zawalenie się budynku mieszkalnego  wyniku uderzenia pioruna), 

- podtopienie budynków i piwnic                                 - 50 (Gmina Bielawy i Kiernozia),  

- uszkodzenia linii energetycznych                                                                                 -  993  

27 linii średniego i niskiego napięcia nie odbierało prądu, przyczyny - porwane linie 

energetyczne i połamane słupy (32szt.) przez konary drzew i zerwane dachy. Ponad 10.000 tys. 

odbiorców było bez prądu, 

- nieprzejezdność drogi w wyniku połamanych drzew                                                      - 98, 

Wyniku zdarzeń meteorologicznym związanych z frontem burzowym PCZK wydało: 

- plandek ochronnych                                                                                                         - 61,  

- worków przeciwpowodziowych                                                                                  - 2000, 

- wypożyczono Agregaty prądotwórcze                                                                              – 4, 

m) Wypadki i kolizje drogowe                                                            - 35 szt. (7 ofiar śmiertelnych); 

n) Inne zdarzenia:                                                                                   

- Dzikie zwierzęta  ( Dzik – 5, Łoś - 4, Sarna - 15, Psy - 10)                                            - 34,                                                                          

- Kolizje z pociągiem                                                                                                           - 1, 

- Poszukiwanie zaginionego człowieka                                                                                - 2, 

- Samobójstwo                                                                                                                      - 1, 

- Próba samobójcza                                                                                                               - 1,                                                    

- Uszkodzenie znaków drogowych, infrastruktury drogowej                                             - 17, 

- Pomoc przy zgonach osób (lekarz, karta zgonu)                                                              - 27,  

- Topielec                                                                                                                              - 2, 

- Owady                                                                                       - 24, 

- Brak wody pitnej lub uszkodzenie wodociągów                                                                - 5. 

          

Do poważniejszych zdarzeń kryzysowych można zaliczyć:  

1) w związku z potwierdzeniem wystąpienia epidemii COVID-19, PCZK w Łowiczu podjęło 

działania zakupowe maseczek i kombinezonów ochronnych, które systematycznie były 

przekazywane dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu; 

2) według danych Ministerstwa Zdrowia w Powiecie Łowickim odnotowano od 01 stycznia do 

31 grudnia 2021 r. (info . z www.gov.pl): 

- liczbę potwierdzonych zakażeń na COVID -19                                                         - 6.332 szt., 

- liczba zgonów z potwierdzonym zakażeniem                                                              - 188 szt., 

- ogólna liczba osób zaszczepionych                                                         - 44 750 szt./57,66 %. 

 

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: 

1) prowadzenie kancelarii niejawnej; 

http://www.gov.pl/
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2) 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; 

3) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych; 

4) przygotowywanie upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli 

„zastrzeżone”. 

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

1) sporządzono 8 decyzji zezwalających na sprowadzenie zwłok/szczątków z zagranicy; 

2) przyjęto zgłoszenie o 27 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 – zadanie finansowane przez Powiat Łowicki. 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu zajmował się  

w 2021 roku: 

1) wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia; 

2) wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia; 

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 2021 roku zostało przyjętych łącznie 1082 wniosków, w tym:  

 - o  ustalenie niepełnosprawności (dla osób przed 16 rokiem życia)                                 -  161, 

 -  o ustalenie stopnia niepełnosprawności (dla osób po 16 roku życia)                             -  912, 

 -  o wskazaniach do ulg i uprawnień                                                                                      -  9. 

1) Ogółem  w 2021 r. wydanych orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia 

było 149, w tym: 

a) orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych                                                      -    146, 

b) orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych                                                 -        3, 

c) orzeczeń o odmowie ustalenia niepełnosprawności                                                     -        0. 

2) Ogółem w ubiegłym roku wydanych orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia było 854,  

w tym: 

a) orzeczeń o stopniu niepełnosprawności                                                                       -     812, 

b) orzeczeń o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności                                            -       28, 

c) orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności                                        -       14. 

3) Ogółem wydanych orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień było 9.                                               

Liczba wydanych orzeczeń po raz pierwszy  wg stopnia niepełnosprawności to 356,w tym  
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a)  stopnień znaczny                                                                                            93  orzeczenia; 

b) stopnień umiarkowany                                                                                    127 orzeczeń; 

c) stopień lekki                                                                                                    136 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   - 195, w tym: 

a) legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń  

o niepełnosprawności                                                                                                       -        23, 

b) legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń  o  stopniu 

niepełnosprawności                                                                                                         -      169, 

c) legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń  

o  wskazaniach do ulg i uprawnień                                                                                     -        3. 

5) Karty parkingowe wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki uprawnionej 

do korzystania z karty parkingowej. W 2021 r. przyjęto ogółem 163 wniosków o wydanie karty 

parkingowej, wydano 155 kart parkingowych, w tym 4 dla uprawnionych placówek.  

  Ze względu na obowiązujący od marca 2020 r.  stan pandemii, w związku z zagrożeniem 

epidemicznym COVID - 19,  posiedzenia składów orzekających w PZON w Łowiczu w roku 

2021 odbywały  w trybie zaocznym tj. bez obecności osoby zainteresowanej na posiedzeniu 

komisji  (według procedur określonych w § 2.1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej  z dnia 26 marca 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

orzekania  o niepełnosprawności  i stopniu niepełnosprawności). Istotny wpływ na ilość 

złożonych  w 2021 r. wniosków o  wydanie  orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu 

niepełnosprawności, o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, o wydanie karty 

parkingowej  miał fakt przedłużenia w/w decyzji  z mocy prawa. Wiele osób  nie występowało 

w 2021 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 COVID – 19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

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 siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu. W 2021 r.  udzielonych zostało 435 porad ustnych (telefoniczne, 

osobiście) oraz 66 informacji pisemnych (część drogą elektroniczną). W 2021 r. udzielono 

pomocy konsumentom w napisaniu pism (pisma reklamacyjne, odstąpienie od umowy, 

uchylenie się od czynności cywilnoprawnych) w 8 sprawach. 

  Największą grupę konsumentów zgłaszających się po poradę stanowiły osoby w średnim 

wieku i starsze. 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. 
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2. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 

konsumentów. 

  W 2021 r. skierowano 44 wystąpień do przedsiębiorców, tj. 9 – urządzenia gospodarstwa 

domowego, urządzenia elektroniczne i sprzęt komputerowy; 8  – meble, artykuły wyposażenia 

wnętrz i utrzymania domu; 2 – ubezpieczenia; 1 – kosmetyki, środki czyszczące  

i konserwujące; 1- artykuły rekreacyjne, zabawki i artykuły dla dzieci; 8- odzież, obuwie; 1 – 

usługi pocztowe i kurierskie; 6– inne sprzedaż; 1- inne usługi; 2 – samochody i środki 

transportu osobistego; 1 -  konserwacja i naprawa pojazdów i innych środków transportu; 1 – 

sektor energetyczny i wodny; 2 – turystyka i rekreacja; 1 – usługi transportowe. 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 2021 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 2021 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Łowiczu skierował również do UOKiK 

9 zawiadomień dotyczących podejrzenia stosowania przez przedsiębiorców nieuczciwych 

praktyk rynkowych i działań mogących naruszać zbiorowe interesy konsumentów. 

  Ponadto współpracował z Komendą Powiatową Policji 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. 

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

postępowań. 

  W 2021 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 i innych pism procesowych - 2 pisma, tj. pozew 

oraz sprzeciw od nakazu zapłaty, udzielano porad ogólnych, dotyczących postępowań przed 

sądem.  

5. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 

  Działania edukacyjne w 2021 r. podejmowane były za pośrednictwem prasy lokalnej oraz 

rozszerzone poradnictwo indywidualne i indywidualne udostępnianie materiałów dot. ochrony 

konsumentów w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 

Audytor Wewnętrzny 

  Audytor Wewnętrzny w 2021 roku zrealizował dwa zadania zapewniające: 

a) prawidłowość wykorzystania dotacji (realizacja, rozliczenie, sprawozdawczość) przez 

Muzeum w Łowiczu; 

b) stosowanie się do instrukcji kancelaryjnej – archiwizacja dokumentów w Wydziale 

Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 
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Z przeprowadzonego w 2021 r. audytu, audytor wewnętrzny sporządził sprawozdania oraz 

sporządził plan audytu na 2022 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 - 118 upoważnień w zakresie o ochronie danych osobowych. 

  Przeprowadzone zostały kontrole mające na celu ocenę zgodności przetwarzania danych 

osobowych z przyjętymi w Starostwie Powiatowym w Łowiczu zasadami ochrony danych 

osobowych 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.  

W okresie od października do grudnia 2021 roku w Starostwie Powiatowym w  Łowiczu 

przeprowadzono 9 sprawdzeń przestrzegania zasady czystego biurka oraz zasad prawidłowego 

ustawienia monitora. Sprawdzenia przeprowadzone zostały w Wydziałach: Finansowym 

Architektoniczno-Budowlanym, Geodezji, Kartografii i Nieruchomości, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Kontroli i Zarządzania Jednostkami, Organizacyjnym, Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Komunikacji oraz Biurze Zarządzania Kryzysowego. 

Sprawdzeniu poddano prawidłowe ustawienie monitora, jak również, czy dokumenty 

zawierające dane osobowe, zgodnie z zapisami § 29 ust 1 Polityki Ochrony Danych Osobowych 

stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2018 Starosty Łowickiego z dnia 23 maja 2018 

roku w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Starostwie 

Powiatowym w Łowiczu oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Starostwie 

Powiatowym w Łowiczu, były właściwie zabezpieczone.  

 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. 

 Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej określone zostały zadania w zakresie pomocy rodzinom zastępczym, rodzaje 

świadczeń, zasady i tryb ich udzielania oraz zasady i cele działania rodzin zastępczych. 

 Pomoc udzielana jest także rodzinom zastępczym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej. 

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki  

i wychowania przez rodziców. Piecza zastępcza zapewnia pracę z rodziną umożliwiającą 

powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe dążenie do przysposobienia dziecka,  

a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka - opiekę i wychowanie  

w środowisku zastępczym. Piecza zastępcza zapewnia przygotowanie dziecka do godnego, 

samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie  

z zasadami etyki, nawiązywanie i podtrzymywanie bliskich, osobistych i społecznie 
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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.  

 Na podstawie Obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10.03.2021 r. 

w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu 

rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej ogłoszonym w dniu 

17.03.2021 r. w Monitorze Polskim, poz. 282, od dnia 01.06.2021 r. wysokość pomocy wynosi: 

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

746,00 zł miesięcznie, 

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

nie mniej niż 1 131,00 zł miesięcznie, 

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

spokrewnionej/niezawodowej/zawodowej wynosi nie mniej niż 227,00 zł miesięcznie.  

Świadczenia finansowe wypłacane rodzinom zastępczym i pełnoletnim wychowankom 

rodzin zastępczych w 2021 roku 

1) W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. PCPR w Łowiczu wypłaciło 89 rodzinom 

zastępczym świadczenie finansowe na pokrycie kosztów utrzymania 130 dzieci umieszczonych 

w rodzinach zastępczych:  

a) spokrewnionych w wysokości 694,00 zł /746,00 zł miesięcznie na dziecko, 

b) niezawodowych, zawodowych w wysokości 1052,00 zł/1131,00 zł miesięcznie na dziecko, 

c) 10 rodzin zastępczych otrzymywało dodatek z tytułu opieki nad 12 niepełnosprawnych 

dzieci w wysokości 211,00 zł/227,00 zł miesięcznie na dziecko. 

Łącznie wydatkowana kwota na w/w rodziny wynosiła 1 083 643,36 zł, 

d) 29 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 29 300,00 zł, 
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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 8 416,28 zł. 

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

zastępczych na łączną kwotę 75 389,10 zł w tym:  

a) dla 17 wychowanków na kontynuowanie nauki na kwotę 41 746,10 zł (po 526,00 zł/mc/  

i od 01.06.2021 r. w wysokości po 566,00zł/mc), 

b) dla 4 wychowanków na usamodzielnienie w wysokości 28 794,00 zł, 

c) dla  3  wychowanków na zagospodarowanie w wysokości 4 849,00 zł. 

3) PCPR w Łowiczu wypłaciło 4 rodzinom zastępczym zawodowym, w których przebywa 

powyżej 3 dzieci środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym w wysokości 40 200,00 zł. 

Świadczenia finansowe wypłacane pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-

wychowawczych. 

1) W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. sprawowano opiekę nad 6 wychowankami 

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

pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę 

30 742,00 zł w tym:   

a) kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków na kwotę 6 939,00 zł,  

b) na usamodzielnienie dla 1 wychowanka na kwotę 17 517,00 zł, 

c) na zagospodarowanie dla 1 wychowanka na kwotę 1 763,00 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 7 rodzinom zawodowym, w których przebywało  

24 dzieci, miesięczne wynagrodzenia z tytułu świadczonej opieki i wychowania na łączną 

kwotę 230 908,34 zł i pochodnymi od wynagrodzenia; 

2) PCPR w Łowiczu wypłaciło wynagrodzenia dla 4 osób, które pełniły funkcję osób do 

pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinach 

zawodowych, w których przebywa powyżej 3 dzieci na łączną kwotę 47 348,00 zł  

z pochodnymi od wynagrodzenia; 

3) PCPR w Łowiczu wypłaciło wynagrodzenia 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 4 500,00 zł i pochodnymi od wynagrodzenia. 

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: 
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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. 

PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wystawiło noty księgowe dla 

następujących gmin o zwrot kosztów za pobyt dzieci: 

a) Gmina Zduny –         3 420,98 zł; 

b) Gmina Kocierzew –   9 039,00 zł; 

c) Gmina Łyszkowice –  11 630,24 zł; 

d) Gmina  Łowicz –      20 369,01 zł; 

e) GOPS Nieborów –   21 838,45 zł; 

f) Gmina Bielawy –     13 921,14 zł; 

g) Gmina Chąśno -                   937,86 zł; 

h) MOPS Łowicz –    269 129,12 zł. 

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

kwotę 350 285,80 zł. 

Odpłatności za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Na podstawie Uchwały Nr XXV/180/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24.06.2020 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wydało: 

a) 137 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) 4 decyzje w sprawie ustalenia w całości opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 

e) 1 decyzję w sprawie ustalenia w części opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 

f) 2 decyzje zmieniające decyzje ustalające opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 

g) 1 decyzję wygaszającą ustalająca opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 

h) 1 decyzję uchylającą opłatę za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej z powodu 

opuszczenia przez dziecko pieczy zastępczej. 

Przekazywanie do biura informacji gospodarczych informacji o powstaniu zaległości  

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

i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

1) PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przekazało dane dotyczące 

nowych dłużników: 
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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 31.12.2021 r. w rejestrach BIG umieszczone zostały dane 13 dłużników 

zalegających z opłatą za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w tym: 

a) 9 dłużników zalegających z opłatą za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, 

b) 4 dłużników zalegających z opłatą za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w rodzinnej 

pieczy zastępczej. 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. PCPR w Łowiczu wystawiło 5 pozwów  

o alimenty w stosunku do 9 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 

400,00 zł do 560,00 zł/ m-c. 

PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 rodzinnej pieczy zastępczej.  

W związku z zasądzonymi alimentami na dzień 31.12.2021 r.: 

a) 18 rodziców biologicznych płaciło zasądzone alimenty regularnie, 

b) 11 rodziców biologicznych płaciło nieregularne alimenty lub spłaca zaległe alimenty, 

c) 8 rodziców biologicznych wzywanych jest pisemnie do uregulowania zasądzonych 

alimentów, 

d) w stosunku do 60 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 38 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. na terenie innych powiatów (na podstawie 

podpisanych porozumień pomiędzy powiatami) w 10 rodzinach zastępczych, w których było 

umieszczonych 11 dzieci, Powiat Łowicki refundował świadczenie finansowe na pokrycie 

kosztów utrzymania dzieci. 

Świadczenia wypłacane były na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych: 



71 

 

a) spokrewnionej w wysokości 694,00 zł, a od 01.06.2021 r. po 746,00 zł miesięcznie na 

dziecko, 

b) niezawodowej w wysokości 1 052,00 zł, a od 01.06.2021 r. po 1131,00 zł miesięcznie na 

dziecko. 

Wydatek wynosił 120 837,58 zł. 

Świadczenia finansowe wypłacane rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Łowickiego,  

w których przebywają dzieci z terenów innych powiatów. 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. na terenie Powiatu Łowickiego (na podstawie 

podpisanych porozumień pomiędzy powiatami) w 16 rodzinach zastępczych, w których było 

umieszczonych 21 dzieci z terenu innych powiatów, powiaty refundowały świadczenia 

finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci. 

Świadczenia wypłacane były na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych: 

a) spokrewnionej w wysokości 694,00 zł a od 01.06.2021 r. po 746,00 zł miesięcznie na 

dziecko, 

b) niezawodowej w wysokości 1 052,00 zł a od 01.06.2021r. po 1131,00 zł miesięcznie na 

dziecko. 

Środki finansowe wynosiły 277 227,86 zł. 

Wydatki ponoszone przez gminę ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem w rodzinnej pieczy zastępczej. 

PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wystawiło dyspozycje dla 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu w celu wystawienia not księgowych dla MOPS  

w Łowiczu o zwrot kosztów za pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej. 

 Łącznie gmina poniosła wydatek za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  

w wysokości 9 345,81 zł. 

 

Finansowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  

 W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. na terenie innych powiatów ( na podstawie 

podpisanych porozumień) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 8 dzieci  

z terenu Powiatu Łowickiego. 

 Koszt pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

kształtował się na poziomie od 4 388,51 zł mc za dziecko do 6 134,78 zł miesięcznie na dziecko. 

Łącznie wydatkowana kwota wynosiła 430 016,13 zł. 

Wydatki ponoszone przez gminę ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wystawiało dyspozycje dla 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu w celu wystawiana not księgowych dla gminy Chąśno oraz 

MOPS Łowicz o zwrot kosztów za pobyt 2 dzieci.  

Łącznie gminy poniosły wydatki za pobyt dzieci przebywających w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 54 835,50 zł. 
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Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających  

w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

PCPR w Łowiczu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. złożyło do Komornika 

Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu 1 wniosek egzekucyjny w sprawie 

wyegzekwowania zaległych i bieżących alimentów od 1 rodzica biologicznego dziecka 

przebywającego w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

W związku z zasądzonymi alimentami w latach poprzednich od rodziców biologicznych 

na rzecz dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na dzień 31.12.2021 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. 

Umieszczanie w domach pomocy społecznej 

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej 

opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie 

funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie 

usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Decyzję 

o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy 

społecznej lub Starosta Powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W przypadku 

regionalnych domów pomocy społecznej decyzje wydaje marszałek województwa,  

z zastrzeżeniem ust. 5 art. 58. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w imieniu Starosty Łowickiego 

wydawało decyzje o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej dla osób psychicznie 

przewlekle chorych „Borówek” im. Krystyny Bochenek w Borówku. 

 W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wydano 26 decyzji administracyjnych 

dotyczących DPS w Borówku, w tym:  

a) 12 decyzji  w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej, 

b) 7  decyzji wygaszających  prawo do pobytu w domu pomocy społecznej  w związku  

ze śmiercią mieszkańca, 

c) 7 decyzji zmieniających w sprawie zmiany wysokości odpłatności za pobyt w domu pomocy 

społecznej dla osób umieszczonych przed 2004 r. (tzw. stare zasady) po waloryzacji ich 

dochodów. 

System wspierania osób niepełnosprawnych w 2021 roku. 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w 2021 roku 

przekazał na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych dla Powiatu Łowickiego środki finansowe w wysokości 2 271 229,00 zł 

w tym: na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań kwotę w wysokości 56 781,00 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wpłynęło 

66 wniosków na dofinansowanie likwidacji wszystkich barier, tj.: architektonicznych, 

technicznych i w komunikowaniu się, w tym: 

a) 16 wniosków na likwidację barier architektonicznych, 

b) 27 wniosków na likwidację barier technicznych, 

c) 23 wniosków na likwidację barier w komunikowaniu się. 

Pozytywnie rozpatrzono 61 wniosków, z czego 3 osoby zrezygnowały z dalszej realizacji 

zadania.  

W 2021 roku zawarto 58 umów z osobami niepełnosprawnymi, z czego 1 osoba 

zrezygnowała z dalszej realizacji oraz 1 osoba zmarła.  

Wypłacono dofinansowanie dla 56 osób na kwotę 259 878,00 zł: 

a) na bariery w komunikowaniu się dla 21 osób                                      32 153,00 zł, 

b) na bariery architektoniczne dla 11 osób                     111 923,00 zł, 

c) na bariery techniczne dla 24 osób   115 802,00 zł, 

w tym: 

a) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (7 osób)                                     12 928,00 zł. 

b) dla mieszkańców wsi (25 osób)       121 406,00 zł, 

c) dla kobiet (30 kobiet)        125 680,00 zł. 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 

 W 2021 roku zawarto 1 umowę na wycieczkę integracyjno-turystyczną do Sarbinowa dla 

3 osób niepełnosprawnych i 3 opiekunów z Powiatu Łowickiego na kwotę 4 921,00 zł  

ze Stowarzyszeniem Rodziców Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”. 

Wypłacono kwotę 4 840,00 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 31.12.2021 r. na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych wpłynęło 397 wniosków, w tym: 

a) 393 wnioski na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne środki pomocnicze, 

b) 4 wnioski na sprzęt rehabilitacyjny. 

  Przyznano dofinansowanie dla 374 osób niepełnosprawnych, z czego 3 osoby 

niepełnosprawne zrezygnowały.  

Wypłacono dofinansowanie dla 371 osób na kwotę 524 548,00 zł, w tym: 

a) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (36 osób)                   87 073,00 zł, 

b) dla mieszkańców wsi (236 osób)                               337 596,00 zł, 

c) dla kobiet (211 osób)                       249 111,00 zł. 
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Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych. 

Dofinansowanie w 2021 roku przedstawiało się następująco: 

Stopień niepełnosprawności Kwota dofinansowania 

Znaczny 1 310,00 zł. 

Umiarkowany 1 179,00 zł. 

Lekki 1 092,00 zł. 

Opiekun 873,00 zł. 

ZPCH 873,00 zł. 

 

 W 2021r. o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON ubiegało 

się 186 osób w tym 47 opiekunów. Przyznano dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym dla 153 osób niepełnosprawnym wraz z opiekunami.  

Wypłacono dofinansowanie dla 134 osób na łączną kwotę 148 986,00 zł, w tym: 

a) dorosłe osoby niepełnosprawne (82 osoby + 22 opiekunów)             116 241,00 zł, 

b) dzieci i młodzież niepełnosprawna (15 osób + 15 opiekunów)               32 745,00 zł. 

Do końca roku z przyznanego dofinansowania zrezygnowało 19 osób. 

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Na terenie Powiatu Łowickiego funkcjonują dwa warsztaty:  

a) Warsztat Terapii Zajęciowej w Parmie 37, gm. Łowicz,  

b) Warsztat Terapii Zajęciowej w Urzeczu, gm. Zduny.  

Kwota środków wydatkowanych dla 60 uczestników w 2021 roku na pokrycie kosztów 

działalności dwóch warsztatów wyniosła 1 446 400,00 zł, w tym: 

a) 90 % dofinasowanie ze środków PFRON                                           -1 301 760,00 zł, 

b) 10 % środki własne powiatu                                                                 - 144 640,00 zł. 

Informacja o funkcjonowaniu Puntu Interwencji Kryzysowej w Łowiczu za rok 2021. 

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.  

o pomocy społecznej, a mianowicie:  

a) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, 

b) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 

c) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach. 

Ponadto Punkt Interwencji Kryzysowej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia  

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Przedmiotowe zadania realizowane były poprzez dyżury specjalistów – psychologa, 

terapeutę rodziny (od 01.07.2021 r.) i specjalisty pracy socjalnej. Specjaliści pełnili dyżury od 

dnia 5 stycznia 2021 r. Dodatkowo rodziny zastępcze w ramach projektu „Rodzina  
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z przyszłością” objęte były wsparciem pedagoga. W związku z zagrożeniem COVID-19 dyżury 

były pełnione z zachowaniem warunków sanitarnych 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.  

Ze względu na klientów zgłaszających dyskomfort związany z zagrożeniem COVID-19  

w roku 2021 r. Punkt Interwencji Kryzysowej był czynny przez cały rok, bez przerwy 

urlopowej. Dodatkowo w ramach PIK wprowadzono dla mieszkańców Powiatu Łowickiego 

możliwość korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej w związku z poczuciem 

dyskomfortu w codziennym funkcjonowaniu w sytuacji pandemii COVID-19. Osoby  

te korzystały przeważnie z wsparcia prowadzonego przez telefon ze względu na obawę 

zakażenia wirusem. Problemy, jakie zgłaszali dotyczyły przeważnie obniżonego samopoczucia 

w związku z izolacją oraz obawą przed zachorowaniem. Wśród klientów zgłaszających 

dyskomfort związany z zagrożeniem COVID-19 przeważały osoby nastoletnie. Szczególnie 

trudno znosiły izolację od rówieśników.  

Informacja o możliwości skorzystania z wsparcia specjalistów PIK była dostępna na 

stronie internetowej PCPR w Łowiczu. Zapisy prowadzone były przez sekretariat  

w godzinach urzędowania Centrum. W razie potrzeby specjaliści umawiali klientów na kolejne 

wizyty. Od kilku lat w PIK nie jest zatrudniany prawnik ze względu na małe zainteresowanie 

pomocą prawną wynikającą z możliwości korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej  

i obywatelskiej. Zrezygnowano z zatrudniania mediatora w sprawach rodzinnych ze względu 

na brak zainteresowania tą formą pomocy oraz zagrożenie COVID-19 uniemożliwiające 

prowadzenie mediacji.  

W okresie sprawozdawczym ogółem udzielono 296 porad dla 280 osób, w tym: 

a) pracownik socjalny/terapeuta rodziny – 54 porady dla 60 osób, 

b) psycholog – 242 porady dla 220 osób. 

Wizyty pierwszorazowe – 71. 

Ze wsparcia specjalistów skorzystało: 72 dzieci, w tym:  

a) pracownik socjalny/terapeuta rodziny – 8 wizyt, 

b) psycholog – 64 wizyty. 

Jedna osoba mogła wielokrotnie korzystać ze specjalistycznego wsparcia. 

W okresie sprawozdawczym wszczęto 2 procedury „Niebieskiej karty”. Sprawy 

przekazano do zespołów interdyscyplinarnych odpowiednich ze względu na miejsce 

zamieszania klienta. 
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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 w 2021 r. przeważały osoby  

z problemami rodzinnymi i małżeńskimi, opiekuńczo-wychowawczymi, emocjonalnymi, 

dotyczącymi sprawowania władzy rodzicielskiej, itp.  

Pracownicy PCPR w Łowiczu sukcesywnie w 2021 r. podnosili kwalifikacje w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jeden z pracowników uczestniczył w szkoleniu  

nt.: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łowiczu. Kolejnych dwóch pracowników uczestniczyło w szkoleniu 

„Profesjonalna obsługa trudnego klienta oraz asertywność w pracy” organizowanym przez 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.  

Po rocznej przerwie związanej z zagrożeniem COVID-19 w roku 2021 wznowiono 

realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Program 

prowadzony był według metody Duluth w Zakładzie Karnym w Łowiczu, ponieważ nie było 

kandydatów do udziału w programie w systemie wolnościowym (brak zgłoszeń  

z poszczególnych gmin). Do programu przystąpiło 11 osadzonych. Program ukończyło  

6 mężczyzn.  

Okres prowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego - 27.09.2021 r. - 04.12.2021 r. 

Liczba godzin Programu w przeliczeniu na 1 uczestnika: 72 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2021 oraz zestawienie potrzeb w zakresie 

systemu pieczy zastępczej na rok 2022 (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 pracownik socjalny zatrudniony  

na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu (zastępstwo). 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, 
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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, pomoc w załatwianiu spraw 

urzędowych, itp.).  

Stan pieczy zastępczej w Powiecie Łowickim  

Na dzień 31.12.2021 r. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej sprawował opiekę nad  

77 rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 112 dzieci. 

Liczba rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na 

terenie Powiatu Łowickiego na dzień 31.12.2021 r. 

Ilość rodzin zastępczych ogółem 77 

Ilość dzieci w rodzinach zastępczych 112 

Liczba rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  

na terenie Powiatu Łowickiego na dzień 31.12.2021 r. z podziałem na rodzaje rodzin 

zastępczych 

Rodzaj rodziny Ilość Ilość umieszczonych dzieci 

Niezawodowe 17 23 

Zawodowe 7 25 

Spokrewnione 53 64 

Ogółem 77 112 

Liczba rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie 

Powiatu Łowickiego w latach 2015-2021 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ilość rodzin zastępczych, 

w tym: 
93 91 81 74 74 69 77 

Ilość dzieci w rodzinach 

zastępczych 
131 128 108 94 97 97 112 
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Liczba rodzin zastępczych na terenie Powiatu Łowickiego z podziałem na rodzaje rodzin 

w latach 2015-2021 

Typ rodziny/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Spokrewnione 59 59 54 51 49 49 53 

Niezawodowe 30 28 24 20 19 14 17 

Zawodowe 4 4 3 3 6 6 7 

Razem rodzin 

zastępczych 
93 91 81 74 74 69 77 

Liczba dzieci w Powiecie Łowickim w rodzinach zastępczych w latach 2015-2021 

Typ rodziny/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Spokrewnione 78 79 67 58 59 59 64 

Niezawodowe 37 34 29 24 22 19 23 

Zawodowe 16 15 12 12 16 19 25 

Razem dzieci  

w rodzinach 

zastępczych 

131 128 108 94 97 97 112 

Liczba pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z terenu Powiatu Łowickiego  

w latach 2015-2021 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ilość 24 26 25 27 27 26 17 

 

W 2021 r. rozwiązanych zostało 10 rodzin zastępczych, w tym 9 rodzin spokrewnionych  

i 1 niezawodowa.  
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, 

d) przeniesienie dzieci do innej rodziny zastępczej - 2. 
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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 2021 r. w ramach limitu utworzono 1 rodzinę zastępczą zawodową.  

Realizacja zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

1. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu systematycznie prowadziło nabór 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej 

niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Informacja o naborze zamieszczona 

była na stronie internetowej PCPR. Prowadzono kampanię dotyczącą promocji rodzicielstwa 

zastępczego – ogłoszenia prasowe, audycje radiowe, ogłoszenia na stronie internetowej  

i w mediach społecznościowych.  

2. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych 

zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków  

i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej. 

Kwalifikowanie kandydatów na rodziny 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 19 nowych rodzin 

zastępczych, w tym: rodzin zastępczych spokrewnionych – 14, niezawodowych - 5.  

Jedna rodzina zastępcza niezawodowa została przekształcona na rodzinę zastępczą 

zawodową po odbyciu wymaganego szkolenia. 

3. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka.  

Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej prowadzone 

były według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka.  

W okresie sprawozdawczym przeszkolono 12 osób (11 rodzin). 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1 szkolenie dla kandydatów na rodziny 

zastępcze niezawodowe (7 osób – 3 małżeństwa i 1 osoba samotna). Szkolenie prowadzone 

było programem PDIDE Rodzinna Piecza Zastępcza w wymiarze 55 godz. i 10 godz. praktyk.  

Po ukończeniu szkolenia powstały 2 rodziny zastępcze niezawodowe. W przypadku jednej 

rodziny sąd rodzinny powierzył tylko bieżącą pieczę nad dzieckiem. Osoba samotna nie podjęła 

decyzji o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej. Dla jednej rodziny zorganizowano szkolenie 

uzupełniające na pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej (15 godz.). 
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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 2021 r. w ramach projektu „Rodzina z przyszłością” przeprowadzono dla rodzin 

zastępczych następujące szkolenia: 

a) „Nowe media, a cyberchoroby. Profilaktyka uzależnień behawioralnych”, (Łowicz, 

01.10.2021 r.) – 6 godz., 

b) „Wychowanie bez porażek”, 5-6 czerwca 2021r. - SOLPARK KLESZCZÓW,  

ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów,  

c) „Jak się nie wypalić opiekując się dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej”, 12 godz. 

dydaktycznych (dwa dni szkoleniowe) – Geovita Zakopane, Wierchowa 4, 34-500 Zakopane - 

25-28.11.2021 r.  

6. Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,  

w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych. 

W ramach projektu „Rodzina z przyszłością” zorganizowano grupę wsparcia prowadzoną 

przez psychologa zatrudnionego w PCPR w Łowiczu. W grupie wsparcia uczestniczyło  

8 rodzin zastępczych.  

W okresie sprawozdawczym żadna z rodzin zastępczych nie złożyła wniosku o czasowe 

nie sprawowanie opieki w związku z wypoczynkiem (art. 69 ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej). W przypadku jednej rodziny dzieci zostały przeniesione  

do rodziny pomocowej ze względu na trudności w sprawowaniu opieki. 

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 
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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). 

Ponadto w ramach projektu „Rodzina razem. Powiat łowicki dla rodziny” (konkurs 

„SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2021” organizowany przez Województwo Łódzkie 

dzieci z rodzin zastępczych korzystały z: 

a) biofeedback (5 dzieci), 

b) hipoterapii (6 dzieci), 

c) masaży terapeutycznych (12 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.  

Ocena sytuacji dziecka przeprowadzana była w miarę potrzeb, jednak w przypadku dzieci 

w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co 3 miesiące, a w przypadku dzieci starszych nie rzadziej 

niż co 6 miesięcy. W okresach zwiększonego zagrożenia COVID-19 oceny były dokonywane 

zdalnie.   

W 2021 r. dokonano 171 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 19 ocen, wszystkie wydane opinie były pozytywne.  
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W 2021 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 szkoleniu: „Nowe media, a cyberchoroby. Profilaktyka uzależnień 

behawioralnych”, (Łowicz, 01.10.2021 r.) – 6 godz. 

 Jeden z koordynatorów i pracownik socjalny uczestniczyli w szkoleniu z zakresu języka 

migowego. 

11. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. 

 W 2021 r. do Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego zgłoszono 5 dzieci. 

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 nie wpłynął żaden wniosek o zorganizowanie opieki  

w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.  

13. Realizacja założeń w zakresie zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy 

zastępczej (art. 182 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). 

1) dążenie do zwiększenia liczby rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych w celu 

ograniczenia liczby dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej – promocja 

rodzicielstwa zastępczego - przekazywanie informacji do mediów, promowanie rodzicielstwa 

zastępczego poprzez organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, informowanie 

potencjalnych kandydatów przez pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej; 

2) utworzenie rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia opiekuńczego – nie 

utworzono ze względu na brak kandydatów; 

3) utworzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej –  

w okresie sprawozdawczym nie utworzono mieszkań chronionych; 

4) zwiększenie liczby koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – ze zwiększono 

zatrudnienia ze względu na brak środków finansowych. 

Realizacja projektów przy udziale finansowania zewnętrznego: 

1. Projekt „Rodzina razem. Powiat łowicki dla rodziny – konkurs organizowany przez 

Marszałka Województwa „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2021”. 

W 2021 r. PCPR w Łowiczu otrzymało dofinansowanie w kwocie 41 200,00 zł  

w ramach konkursu „Samorząd przyjazny rodzinie 2021”.  Projekt realizowany był w okresie 

od 20 lipca do 31 grudnia 2021 r. Obejmował wsparcie dla dzieci umieszczonych w rodzinnej 

pieczy zastępczej w postaci: 

1) masaży terapeutycznych – II grupy po 6 dzieci. 

Każde dziecko otrzymało pakiet 11 masaży x 1 godz.   
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Łącznie wykonano 132 masaże. 

Koszt dojazdu na masaż pokrywali opiekunowie zastępczy; 

2) hipoterapii – 6 dzieci raz na tydzień x 30 minut. 

Każde dziecko otrzymało możliwość skorzystania z 20 jazd konnych po 30 minut.     

20 tygodni x 1 jazda x 6 dzieci = 120 jazd.  

Koszt dojazdu pokrywali opiekunowie zastępczy;  

3) terapii biofeedbeck – I grupa 5 dzieci 15.08-15.12.2021 r. 

Każde dziecko otrzymało możliwość skorzystania z 20 zabiegów biofeedback w wymiarze  

1 godz. Łącznie wykonano 100 zabiegów.  

Okazją do wspólnej zabawy było wyjazdowe spotkanie integracyjne, do udziału, w którym 

zaproszono poza rodzinami zastępczymi również rodziny będące pod opieką Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Łowiczu. Spotkanie zorganizowano w dniu 18 września 2021 r., w „Stajni  

u kowala” w Nieborowie. Działanie miało na celu poprawę relacji i więzi wewnątrzrodzinnych, 

integrację rodzin ze środowiskiem oraz podniesienie umiejętności organizowania wolnego 

czasu i aktywizację członków rodziny do podejmowania wspólnych działań. W kilku 

przypadkach wspólnie bawili się rodzice zastępczy, dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy 

zastępczej oraz rodzice biologiczni. Rodziny nie ponosiły żadnych kosztów udziału                       

w spotkaniu integracyjnym. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu skierował do udziału w spotkaniu 

integracyjnym 22 osoby, PCPR Łowicz – 80 osób. 

Ze względu na deszczową pogodę nie wszyscy zdecydowali się na udział, szczególnie  

w kontekście opieki nad małymi dziećmi. Ostatecznie w spotkaniu integracyjnym wzięło 

udział: 16 osób (MOPS Łowicz), 74 osoby – PCPR w Łowiczu. Łącznie – 90 osób. Obsługę 

organizacyjną zapewnili pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (PCPR  

w Łowiczu). 

2. Projekt współfinansowany ze środków europejskich „Kooperacje 3 D”. 

PCPR w Łowiczu otrzymał statuetkę i podziękowanie za aktywny udział w projekcie 

„Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, 

realizowanym 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 był ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem 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. 

Realizacja projektu została przedłużona do końca 2022 r. Udział w projekcie daje 

możliwość uzyskania nowych umiejętności i metod pracy z klientem. Organizowane są 

spotkania konsultacyjne i szkolenia interdyscyplinarne. 

Projekt realizowany jest na podstawie porozumienia pomiędzy Regionalnym Centrum 

Polityki Społecznej w Łodzi i partnerami: gmina Miasto Łowicz i Powiat Łowicki.  
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3. Projekt „Rodzina z przyszłością” współfinansowany ze środków europejskich 

Okres realizacji projektu – 01.03.2019 r. – 31.12.2021 r. 

Wartość projektu – 1 878 264,00 zł 

Dofinansowanie  – 1 596 511,00 zł  

Wkład własny  -  281 753,00 zł (świadczenia na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych). 

Projekt został zrealizowany pod względem finansowym w 97,67%. 

Realizacja projektu przebiegała z niewielkimi zmianami wynikającymi z zagrożenia COVID-

19. W okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. zrealizowano:  

Zadanie 1 - w zakresie usług psychologicznych: 

Kontynuowano wsparcie psychologa zatrudnionego na 1 etat. Zakupiono testy 

diagnostyczne. Psycholog sukcesywnie podnosił kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach. 

Zadanie 2 - w zakresie rozwoju usług szkoleniowych zorganizowano: 

1) jednodniowy warsztat szkoleniowy „Nowe media, a cyberchoroby. Profilaktyka uzależnień 

behawioralnych”, (Łowicz, 01.10.2021 r.) – 6 godz. dydaktycznych. W szkoleniu uczestniczyło 

15 rodzin zastępczych, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny, 

psycholog PCPR w Łowiczu; 

2) wyjazdowe szkolenie z animatorem dla 27 osób (5-6 czerwca 2021 r. - SOLPARK 

KLESZCZÓW, ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów). W trakcie wyjazdu rodziny zastępcze 

uczestniczyły w warsztatach szkoleniowych nt.: „Wychowanie bez porażek”. 

Zadanie 3 - w zakresie usług terapeutycznych: 

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, przy  

ul. Pijarskiej 1; 

2) prowadzona była indywidualna terapia logopedyczna. Uczestniczyło w niej  

10 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. 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, przy ul. Pijarskiej 1.  

Zadanie 4 - w zakresie rozwoju usług pedagogicznych: 

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) Kontynuowano wsparcie pedagoga – umowa cywilnoprawna. Pedagog wspierał rodziny 

zastępcze dyżurując w PIK w wymiarze 3 godz. w każdym tygodniu.  

Zadanie 5 - w zakresie wsparcia rodziny: 

Zorganizowano „Dzień rodzicielstwa zastępczego”. Wszystkie rodziny otrzymały 

okolicznościowe dyplomy oraz upominki. 
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Zadanie 6 - w zakresie prowadzenia grupy wsparcia: 

Od miesiąca września 2019 r. prowadzona jest grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. 

Spotkania odbywały się raz na dwa tygodnie. Grupę prowadzi psycholog zatrudniony  

w PCPR w Łowiczu.  

Zadanie 7 - w zakresie świadczenia usług socjalnych: 

1) zorganizowano wyjazd profilaktyczno-edukacyjny dla (6 dni) dla 19 osób – młodzież  

z rodzin zastępczych. Wyjazd odbywał się w terminie 15-20.08.2021 r. w Przesiece.  
W trakcie wyjazdu młodzież uczestniczyła w programie profilaktycznym „Stop uzależnieniom” 

– (12 godzin/grupa); 

2) zorganizowano 9 dniowy wyjazd socjoterapeutyczny (9 dni) dla 20 dzieci umieszczonych  

w rodzinach zastępczych. Wyjazd odbywał się w terminie 22-30.08.2021 r. w Mrzeżynie.  

W trakcie wyjazdu dzieci uczestniczyły w programie profilaktyczno-socjoterapeutycznym  

(20 godzin/grupa); 

3) zorganizowano 4 dniowy wyjazd integracyjno-szkoleniowego dla 41 osób (16 osób 

tworzących rodziny zastępcze, 24 dzieci, 1 opiekun grupy – pracownik PCPR w Łowiczu) do 

Zakopanego. Wyjazd odbywał się w terminie 25-28 listopada 2021r. w ośrodku Geovita 

Zakopane, ul. Wierchowa 4, 34-500 Zakopane. W trakcie wyjazdu rodziny zastępcze 

uczestniczyły w szkoleniu na temat wypalenia zawodowego. Zorganizowano też panel 

dyskusyjny na temat rodzinnej pieczy zastępczej do udziału, w którym zaproszono dyrekcję  

i pracowników PCPR w Zakopanem oraz przedstawicieli rodzin zastępczych; 

4) kontynuowano wsparcie 3 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej (AOON) 

wspierających rodziny zastępcze zajmujące się dziećmi z niepełnosprawnościami. Każdy  

z asystentów wspierał rodzinę zastępczą w wymiarze 30 godzin w miesiącu. Okresowo 

wsparcie prowadzone było zdalnie ze względu na zagrożenie COVID-19; 

5) zakupiono sprzęt ochrony osobistej dla personelu projektu – maseczki, rękawiczki, płyn do 

dezynfekcji; 

6) prowadzono pracę socjalną z rodzinami zastępczymi. Wypłacono dodatki dla pracowników 

socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;  

7) z okazji świąt Bożego Narodzenia przygotowano 79 paczek bytowych dla rodzin 

zastępczych i 111 upominków dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych; 

8) dokonano refundacji zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych; 

9) dokonano refundacji zakupu strojów sportowych dla dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych. 

Zadanie 8 - w zakresie realizacji wkładu własnego - świadczenia na dzieci umieszczone  

w rodzinach zastępczych:  

Wkład własny w postaci świadczeń na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 

ponoszony był na bieżąco. 
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Zadanie 9 - w zakresie usług edukacyjnych: 

Kontynuowano zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne - prowadzenie korepetycji  

z języka angielskiego i matematyki. Zajęcia z dziećmi prowadzono do 31.05.2021 r. w miejscu 

zamieszkania dziecka. Okresowo zajęcia były prowadzone zdalnie ze względu na COVID-19.  

4. Projekt współfinansowany ze środków europejskich „Łowickie Centrum Wsparcia 

Społecznego” – 2019-2021. 

Realizowany przez PCPR w Łowiczu w partnerstwie z SWS „Ja-Ty-My” 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 r. – 30.09.2021 r. 

Wartość projektu – 3 204 489,95 zł, 

Dofinansowanie –2 883 589,95 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków UE: 

 2 723 816,46 zł. 

Projekt został zrealizowany pod względem finansowym w 93,57 %. 

Realizacja projektu przebiegała z niewielkimi zmianami wynikającymi z zagrożenia COVID-

19. Wsparciem w projekcie od początku objętych zostało 181 osób niesamodzielnych ze 

względu na niepełnosprawność (91K i 90M) oraz 40 osób z otoczenia osób niesamodzielnych  

ze względu na niepełnosprawność (29K i 11M). Zgodnie z regulaminem uczestnictwa  

w projekcie pierwszeństwo uczestnictwa miały osoby, które posiadały orzeczenie o znacznym 

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną  

i ruchową oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby chore psychicznie i osoby  

z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie miały 

osoby niesamodzielne, których dochód nie przekraczał 150% właściwego kryterium 

dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

W okresie od 01.07.2019 r. – 30.09.2021 r. zrealizowano:  

Zadanie 1 - Stworzenie Indywidualnych Ścieżek Wsparcia i Praca Socjalna 

Pracownicy socjalni przez cały okres trwania projektu świadczyli pracę socjalną na rzecz 

uczestników projektu. W ramach zadania utworzone zostały Indywidualne Ścieżki Wsparcia 

dla każdego Uczestnika Projektu. 

Zadanie 2 - Rozwój Usług Opiekuńczych w Miejscu Zamieszkania  

Podczas trwania projektu ze wsparcia w postaci usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania skorzystało łącznie 48UP (31K/17M). Usługa opiekuńcza 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 wolontariuszy. 

Zadanie 3 - Rozwój Usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej  

Podczas trwania projektu ze wsparcia w postaci AOON skorzystało łącznie 48UP 

(26/22M). Usługa ta była świadczona przez 10 Asystentów Osobistych Osoby 

Niepełnosprawnej. Każdy z nich miał pod opieką 2 osoby niepełnosprawne. Pracę asystentów 

wspierana była przez wolontariuszy. Zakres świadczonych usług oraz czas ich trwania został 
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określony w zawieranych pomiędzy SWS „Ja-Ty-My”, osobą niepełnosprawną oraz AOON 

kontraktach trójstronnych. 

Zadanie 4 - Poradnictwo Specjalistyczne dla Osób Niesamodzielnych oraz Otoczenia 

Podczas trwania projektu ze wsparcia w postaci poradnictwa psychologicznego skorzystało 

łącznie 57 UP (30K/27M) oraz 28 osób z otoczenia (21K i 7M). Psycholog został zatrudniony 

na umowę o pracę. Z poradnictwa prawnego skorzystało łącznie 11 UP (6K5M) oraz 12 osób 

z otoczenia (8K i 4 M). Wsparcie psychologiczne i prawnicze udzielane było w punkcie 

poradnictwa prawnego przy ul. Powstańców 1863r 12 w Łowiczu oraz w miejscu zamieszkania 

Uczestnika Projektu.  

Zadanie 5 - Rozwój Usług w formie wypożyczalni sprzętu wspomagającego  

i pielęgnacyjnego wraz z jego zakupem 

W ramach realizacji zadania 5- Rozwój usług w formie wypożyczalni sprzętu 

wspomagającego i pielęgnacyjnego wraz z jego zakupem został zakupiony sprzęt do 

wypożyczalni: 

- łóżko z podnośnikiem/wyciągiem regulowane elektrycznie - 10 szt., 

- materac przeciwodleżynowy z pompką – 10 szt., 

- stolik do łóżka - 6 szt., 

- chodzik trzykołowy – 5 szt., 

- balkonik czterokołowy / chodzik czterokołowy z siedziskiem – 5 szt., 

- balkonik pachowy wysoki czterokołowy – 5 szt., 

- balkonik trzyfunkcyjny – 5 szt., 

- wózek inwalidzki - 10 szt., 

- krzesło toaletowe - 5 szt., 

- pompki do opon – 10 szt., 

- aparat do masażu uciskowego sekwencyjnego, dwukanałowego MK 400 L, wyposażonego  

w mankiety na kończyny, pas biodrowy- 2 sztuki., 

- kule ortopedyczne, łokciowe – 20 sztuk (10 kompletów). 

Uczestnicy Projektu od grudnia 2019 r. mogli wypożyczać sprzęt wspomagający  

i pielęgnacyjny, który ułatwiał im codzienne funkcjonowanie. Podczas realizacji projektu  

z usług w postaci wypożyczenia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego skorzystało  

51 uczestników projektu (31K i 20M). 

Zadanie 6 – Rozwój Specjalistycznych Usług dla Osób z Niepełnosprawnościami- 

Zapewnienie posiłków 

Wsparcie w postaci przygotowania i dostarczania posiłków rozpoczęło się 01.10.2019 r.  

i objęto nim osoby z niepełnosprawnością, które nie były w stanie samodzielnie lub z pomocą 

innej osoby przygotowywać ciepłe posiłki. Posiłki dowożone były 6 dni w tygodniu,  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przy czym w sobotę dowożone były posiłki 

na niedzielę. Uczestnicy Projektu, których dochód przekraczał 150% kryterium dochodowego 

ustawy o pomocy społecznej wnosili opłatę za posiłki w kwocie 5zł/jeden posiłek.  Opłaty OP 

są wkładem własnym SWS „ Ja-Ty-My”. W czasie realizacji projektu z wsparcia skorzystało 

łącznie 115 UP (62K, 53M). Wydano 27 767 szt. posiłków. 



88 

 

Zadanie 7 – Rozwój Specjalistycznych Usług dla Osób z Niepełnosprawnościami- 

Zapewnienie transportu/przewozy specjalne. 

Usługa przewozu osób niepełnosprawnych skierowana była do osób, 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 5 dni w tygodniu w godz. 7:00-18:00. Uczestnicy 

Projektu, którzy korzystali z usługi przewozu specjalnego wnosili opłaty 0,25 zł/km jeżeli 

przekraczali 150% kryterium dochodowego. W czasie realizacji projektu ze wsparcia w postaci 

transportu skorzystało łącznie 69 UP (36K/ 33M). 

5. Projekt współfinansowany ze środków europejskich „Łowickie Centrum Usług 

Środowiskowych”– 2021-2023. 

Projekt realizowany jest w przez Powiat Łowicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Łowiczu w partnerstwie z Gminą Zduny, Fundacją MiKa oraz Fundacją ESPA w ramach 

Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 na podstawie 

umowy nr RPLD.09.02.01-10-B005/21-00 z dnia 18 listopada 2021 r. zawartej pomiędzy 

Województwem Łódzkim w imieniu, którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  

a Powiatem Łowickim.  

Łączna wartość projektu wynosi: 5 232 211,54 zł, łączna kwota dofinansowania:  

4 447 461,54 zł. Okres realizacji projektu – 01.11.2021 r. – 30.06.2023 r. 

Głównym celem projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” jest zwiększenie 

dostępności do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym i rodzinnym  

w Powiecie Łowickim w formie: wsparcia w postaci rozwoju usług socjalnych, usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania z teleopieką, usług Asystenta Osobistego osoby 

Niepełnosprawnej, usług specjalistycznych w formie transportu osób niesamodzielnych, usług 

terapii ruchem-treningu funkcjonalnego wraz z poradnictwem psychologa dla osób 

niesamodzielnych oraz otoczenia, wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, 

usług zapewnienia posiłków, prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej-

świetlicy środowiskowej dla dzieci umieszczonych w Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz dla 

dzieci zagrożonych umieszczeniem w Rodzinnej Pieczy Zastępczej- zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym oraz rozwoju sąsiedzkich usług opiekuńczych w Gminie Zduny. 

Działania nakierowane będą na świadczenie usług lokalnie w warunkach domowych. 

Realizowane działania przyczynią się do zwiększenia dostępności usług społecznych dla 238 

mieszkańców Powiatu Łowickiego (138 osób potrzebujących wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu i 60 dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. oraz 40 osób  

z otoczenia). Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu Osi Priorytetowej IX: 

Poprawa dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne  

w Powiecie Łowickim. 

W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa o dofinansowanie projektu, oraz 

zatrudnionych zostało dwóch pracowników socjalnych do zadania nr 1- Rozwój Usług 

Socjalnych. 
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6. Program „Aktywny Samorząd”  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu od kilku lat jest realizatorem programu 

„Aktywny Samorząd”. W 2021 r. otrzymało w pierwszej transzy środków z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 204 992,33 zł w tym: 

a) na realizację Modułu I kwotę: 151 730,79 zł, 

b) na realizację Modułu II kwotę: 40 750,27 zł, 

c) na obsługę realizacji programu, jego promocję oraz ewaluację kwotę: 12 511,27 zł. 

  W dniu 23.12.2021 roku PCPR w Łowiczu otrzymał drugą transzę środków na kwotę: 

52 735,53 zł w tym: 

a) na realizację Modułu I kwotę: 35 069,20 zł, 

b) na realizację Modułu II kwotę: 14 447,73 zł, 

c) na obsługę realizacji programu, jego promocję oraz ewaluację kwotę: 3 218,60 zł. 

Moduł I 

 Obejmuje zadania z zakresu likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną  

i zawodową. Został on podzielony na 4 obszary w tym: 

1) obszar A - likwidacja bariery transportowej: poprzez zakup i montaż oprzyrządowania do 

posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy; 

2) obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym 

poprzez: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, 

dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 

elektronicznego i oprogramowania, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 

sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu; 

3) obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego  

o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy, co najmniej na III poziomie 

jakości, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), pomoc 

w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego 

do wózka ręcznego; 

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 

osoby zależnej. 

W ramach Modułu I wpłynęło 18 wniosków:  

a) 15 wniosków zostało rozpatrzony pozytywnie, podpisano umowy na kwotę 186,799,99 zł, 

b) 1 wniosek został wycofany,  

c) 2 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie. 

Zostało wypłacone dofinansowanie w wysokości: 66 699,99 zł. 

Moduł II 

Obejmuje zadania związane z finansowaniem pomocy w uzyskaniu wykształcenia na 

poziomie wyższym. 

W ramach Modułu II wpłynęło 17 wniosków, z czego 17 wnioskodawców otrzymało 

dofinansowanie, zostały podpisane umowy. Dla 15 wniosków zostało wypłacone 
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dofinansowanie w wysokości 9 574,00 zł, pozostałe wnioski będą miały wypłacone 

dofinansowanie w 2022 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, co jest zgodne 

z decyzją Wojewody Łódzkiego, zezwalającą na jego prowadzenie. 

Miesięczny koszt utrzymania jednej osoby w DPS w 2021 roku został ustalony na kwotę 

4.200,00 zł. Koszt ten został wyliczony w oparciu o bieżące wydatki poniesione w 2020 roku 

i liczbę osobodni osób przebywających w tym czasie w placówce. Sposób wyliczenia tego 

kosztu jest określony w art. 6 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej. 

 

Możliwości zakwaterowania i warunki mieszkaniowe dla osób kierowanych do DPS 

(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 2021 rok 

Plan wydatków DPS w 2021 r. został zawarty w kwocie 6.988 908,00 zł. Źródła 

finansowania zaplanowanych wydatków to: 

1) dotacja wojewódzka w wysokości 1.834.072,00 zł, dofinansowująca na początku roku  

40 mieszkańców, a na koniec roku 38 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 5.154.836.00 zł. 

Plan dochodów DPS „Borówek” w 2021 r. został ustalony na kwotę 4 266.006 zł i został 

wykonany w wysokości 4.549.955,85 zł, co stanowi 107 % zaplanowanego wykonania. 

Głównym źródłem dochodu były opłaty za pobyt osób w placówce – 4.538.864,04 zł. W kwocie 

tej zostały uwzględnione zwroty pieniężne, przysługujące mieszkańcom za ich nieobecne dni 

w DPS – 16.943,04 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 -1.685,81 zł, zwroty zwrotów z lat ubiegłych – 3.400,00 zł. 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych 

 W dniu 23.02.2021 r. DPS „Borówek” złożył wniosek do Regionalnego Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi  o uzyskanie grantu w ramach projektu „Łódzkie pomaga” – działanie 2.8 

Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym POWER 2014 – 2020,  

II edycja grantów.  
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Celem projektu było łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej 

negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. 

Zaplanowane wsparcie miało na celu ochronę życia pensjonariuszy i pracowników DPS, 

poprzez ograniczenie skutków COVID-19. W II edycji programu nacisk został położony na 

działania w zakresie doposażenia Domów Pomocy Społecznej w trzech obszarach (według 

złożonego wniosku): 

1) Zakup sprzętu i wyposażenia w celu łagodzenia skutków pandemii COVID-19 oraz 

przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom: 

- dozownik ścienny na środek do dezynfekcji rąk                                                szt. 10, 

- tabliczka informacyjna "przy wejściu zdezynfekuj ręce"                                      szt. 10, 

- dozownik mydła w płynie                                                                                        szt. 8,  

- pojemnik na ręczniki                                                                                      szt. 5, 

- kosz na odpady z pokrywą uchylną                                                                          szt. 4, 

- łóżko z pilotem, wysięgnikiem i materacem w pokrowcu nieprzemakalnym        szt. 1, 

- fotel rozkładany                                                                                                       szt. 1,  

- stołek medyczny                                                                                                      szt. 2,  

- szafka przyłóżkowa z regulowanym blatem                                                            szt. 1,  

- defibrylator zewnętrzny                                                                                           szt. 3,  

- wózek hotelowy do przewożenia czystej pościeli                                                  szt. 2,  

- prześcieradła z tkaniny nieprzemakalnej                                                                szt. 10. 

 

2) Środki ochrony indywidualnej w celu ochrony zdrowia personelu i pensjonariuszy 

DPS.  

Zakup 89 pakietów dla pracowników DPS obejmujących: 

- rękawice jednorazowe lateksowe i  nitrylowe, 

- maseczki ochronne,  

- maseczki medyczne, 

- maseczki FFP2, FFP3,   

- kombinezony ochronne jednorazowe – włókninowe,  

- kombinezony ochronne jednorazowe – barierowe, 

- fartuchy ochronne jednorazowe – włókninowe,  

- płyn do dezynfekcji powierzchni,   

- płyn do dezynfekcji rąk,   

- ochraniacze na obuwie wysokie niejałowe jednorazowe,  

- czepki ochronne,  

- gogle ochronne. 

3) Testy na COVID-19  

Wniosek opiewał  na kwotę 110.400,00 zł.  

W dniu 05 maja 2021 r. do RCPS w Łodzi  zostało skierowane zawiadomienie, że DPS 

„Borówek” dokonał wszystkich zakupów przewidzianych co do asortymentu jak również ilości 

zgłoszonych we Wniosku o udzielenie grantu. Z uwagi na okoliczność, że zakupy udało się 
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wykonać w cenach niższych jak przewidziano w kalkulacji, zaoszczędzoną kwotę 

przeznaczono na zakup:  

Obszar 1. Zakup sprzętu i wyposażenia: automat szorująco - zbierający do mycia podłóg  

i posadzek, zasilany sieciowo – szt. 1 + komplet szczotek, wyciskarki do wózków do sprzątania 

– szt. 6 , pralka – szt. 1, suszarka – szt. 1. 

Powyższe rozszerzenie zakupów spowodowało pełniejsze osiągniecie celów 

realizowanego Grantu otrzymanego na wsparcie w walce z epidemią COVID-19. W czasie 

pandemii COVID-19 zwiększona została dbałość o komfort higieniczny i sanitarny.  

Obszar 2. Zakup środków ochrony indywidualnej  

W celu zapewnienia optymalnej ochrony zdrowia pracownikom DPS, pakiety środków 

ochrony indywidualnej rozszerzono o zakup mydła antybakteryjnego i ręczników papierowych. 

Obszar 3. Testy na COVID -19  - 100 sztuk (łącznie 400 szt.) 

Łączna kwota dokonanych zakupów wyniosła 109.358,89 zł. 

Pismem z dnia 9 lipca 2021 r. RCPS w Łodzi poinformował, że sprawozdanie końcowe  

z rozliczenia grantu w ramach Umowy nr 19/ŁP/POWR/2021 zostało przyjęte i w zakresie 

wynikającym ze złożonych dokumentów zaakceptowane przez Regionalne Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi. 

W dniu 26 maja 2021 r. Powiat Łowicki zawarł umowę z Wojewodą Łódzkim 

przedmiotem której było dofinansowanie przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID -19, zwanego dalej ,,Funduszem’’, zadania własne Beneficjenta, mieszczącego się  

w ramach wyznaczonych przez art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej, zwanego dalej 

,,Zadaniem’’. 

Na okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., Wojewoda przyznał środki 

z Funduszu w ramach działu 852 rozdziału 85202 §2700 w wysokości 45.000 zł, w ramach 

dofinansowania zadania własnego. 

Wydatki w poszczególnych paragrafach planu wydatków zostały zrealizowane następująco: 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników               – 25 000 zł.  

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                     –   4 000 zł.  

§ 4120 Składki na FP                                                        –      500 zł.  

§ 4780 Składki na FEP                                                      –      300 zł.  

Działalność terapeutyczno-opiekuńcza 

W Domu Pomocy Społecznej” Borówek” im. Krystyny Bochenek na dzień 31.12.2021 

roku zakwaterowanych było 121 mieszkańców, u których zdiagnozowano: 

Rodzaj zaburzeń Liczba mieszkańców 

choroba psychiczna 82 

upośledzenie umysłowe 36 

zaburzenia emocjonalne 3 
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Osoby przebywające w Domu wymagały całodobowej opieki i wsparcia osób drugich 

w określonym stopniu intensywności, który w roku minionym przedstawiał się następująco: 

Stopień samodzielności Liczba mieszkańców 

minimalny 37 

umiarkowany 49 

znaczny 33 

intensywny 2 

Świadczeniem usług zajmowało się 51 pracowników działu Terapeutyczno-Opiekuńczego, 

zatrudnionych na niżej wymienionych stanowiskach: 

Stanowisko Liczba pracowników Liczba kobiet Liczba mężczyzn 

pielęgniarka 4 4 - 

ratownik medyczny 2 2 - 

opiekunki (-owie) 30 23 7 

pokojowe (-i) 15 15 - 

Razem 51 44 7 

Personel w swych działaniach pomagał podopiecznym w gospodarowaniu posiadanymi 

przez nich środkami finansowymi. Dokonywał zakupów na prośbę samych zainteresowanych, 

zgodnie z upoważnieniami opiekunów prawnych bądź pełniąc funkcję kuratora ustanowionego 

przez sąd rodzinny: 

Sposób gospodarowania środkami finansowymi Liczba mieszkańców 

samodzielnie  42 

opiekun prawny 35 

kurator 44 

Praca socjalna 

W sekcji pracowników socjalnych zatrudnione są dwie osoby  w pełnym wymiarze czasu 

pracy, które swoimi codziennymi działaniami obejmowali mieszkańców Domu Pomocy 

Społecznej – zależnie od ich indywidualnych potrzeb – poczynając od formalności związanych 

z przyjęciem nowych osób do DPS, poprzez pomoc w adaptacji i załatwianiu spraw 

urzędowych, rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, prowadzeniu korespondencji, 

utrzymaniu kontaktów z rodziną, integrację ze środowiskiem, aż do czynności dotyczących 

skreślenia z listy Mieszkańców DPS. 

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku:  

− 6 osób zmarło, 

− 9 osób zostało przyjętych do DPS-u;  

− dla 2 osób skompletowano dokumenty niezbędne do wydania orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności i złożono je w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

w Łowiczu; 
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− dla 3 osób 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 2 osób wyrobiono dowody osobiste z powodu utraty terminu ważności; 

− wobec 2 osób DPS „Borówek” wystąpił do Sądu Rejonowego w Łowiczu z wnioskiem  

o przeprowadzenie badania psychiatrycznego, oraz o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego 

bez zgody uczestnika; 

− do Prokuratury Rejonowej w Łowiczu został złożony wniosek o możliwości  popełnienia 

przestępstwa przez mieszkańca placówki; 

− na 57 posiedzeniach Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego ustalono lub zweryfikowano 

stopień samodzielności bądź opieki, cele wsparcia i sposoby ich realizacji dla 111 

mieszkańców. 

Pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady środowiskowe oraz aktualizację wywiadów 

środowiskowych; przeprowadzili 105 aktualizacji wywiadów środowiskowych - na wniosek 

ośrodków  pomocy społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.  

Na wniosek Sądu opiniowali prawidłowość wywiązywania się opiekuna prawnego  z pełnionej 

funkcji  wobec podopiecznego przebywającego w Domu Pomocy Społecznej „Borówek”. 

Przeprowadzono procedurę wypłaty depozytów pieniężnych pozostawionych na kontach 

depozytowych   po śmierci 5 mieszkańców  na rzecz spadkobierców w tym jeden depozyt 

wypłacono  w  1/3 (pozostali spadkobiercy nie podjęli swoich części).   

Terapia zajęciowa 

W ramach zajęć z zakresu Świetlicy i Terapii Zajęciowej mieszkańcy DPS-u 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, terenów wokół 

budynków 

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 między ludzkich, 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. 

 

Zajęcia plastyczne i rękodzielnicze w których udział brało około 50 osób: 

- malarstwo  i rysunek – malowanie i rysowanie przy użyciu różnych technik i materiałów, 

- wykonanie prac plastycznych i rękodzielniczych przy wykorzystaniu materiałów 

plastycznych i z recyklingu, 
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- przygotowanie dekoracji okolicznościowych przy użyciu różnych materiałów plastycznych, 

darów natury i przedmiotów z recyklingu, 

- wykonanie kartek okolicznościowych i świątecznych, 

- odnawianie starych szuflad, 

- oprawianie obrazów, 

- poznanie i nauka nowych technik plastycznych, 

- przygotowanie prac konkursowych. 

Zajęcia krawieckie, w których udział brały 4 osoby: 

- szydełkowanie i dziewiarstwo – nauka splotów i wykonanie prac, 

- szycie ręcznie i na maszynie do szycia różnych maskotek, toreb, pledów itp. 

Zajęcia kulturalno – edukacyjne w których udział brało około 30 osób: 

- przeglądanie i czytanie czasopism, albumów i książek, 

- nauka korzystania z komputera i internetu, 

- układanie puzzli i układanek, 

- rozwiązywanie krzyżówek i zagadek, 

- przygotowanie przedstawienia, 

- oglądanie programów i filmów. 

Muzykoterapia: 

- słuchanie muzyki, 

- śpiewanie piosenek i nauka nowych tekstów, 

- nauka tańca i prostych układów tanecznych, 

- zajęcia uspakajające i wyciszające – słuchanie muzyki relaksacyjnej. 

Zajęcia rekreacyjne i sportowe w których uczestniczyło 45-50 osób: 

- spacery wokół terenu DPS-u, 

- gry na świeżym powietrzu, 

- ogniska, 

- zabawy taneczne. 

Działalność biblioteki: 

- wypożyczanie książek, 

- przeglądanie prasy codziennej, 

- wyjazdy po książki do Gminnej Biblioteki w Bielawach. 

Indywidualna praca terapeutyczna: 

- nauka pisania, 

- ćwiczenia matematyczne, 

- pomoc w korespondencji, 

- rozmowy, 

- dostarczanie prasy do pokojów, 

- pomoc w codziennych czynnościach. 

Działalność sklepiku: 

- zaopatrzenie w artykuły według potrzeb mieszkańców, 

- umożliwieni dokonywania samodzielnych zakupów, 

- rozwijanie umiejętności samodzielnego gospodarowania środkami finansowymi. 
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Spotkania okolicznościowe, przedstawienia w których uczestniczyło 10-50 osób: 

- obchody różnych dni jak Walentynki, Ostatki, Tłusty Czwartek, Dzień Kobiet, Dzień Matki, 

Andrzejki, Halloween, Dzień Wojska Polskiego, Wszystkich Świętych oraz świąt 

Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, 

- obchody urodzin i imienin mieszkańców, 

- ognisko, 

- pożegnanie Ks. Ludwika Wnukowicza Kapelana Domu Pomocy Społecznej, 

- Bal Jesieni, 

- przygotowanie przedstawienia z okazji Bożego Narodzenia. 

Konkursy i wycieczki: 

- udział w I Wirtualnym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych zorganizowanym  przez Dom 

Pomocy Społecznej w Dabrowie ( zajęcie II miejsca), 

- udział w XV edycji Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób 

Niepełnosprawnych „Nie zamieniaj serca w twardy głaz…” organizowanej przez 

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Niezapominajka” 

we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Głownie, 

- Udział w III Przeglądzie Tradycji Bożonarodzeniowych organizowanym przez Polskie 

Stowarzyszenie Ludzi Chorych na Padaczkę Odział Łódzki w Ozorkowie, 

- Wycieczka Mieszkańców do Skansenu Ziemi Łowickiej w Maurzycach. 

4. Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

Informacja z działalności ZOZ w Łowiczu 

1) ZOZ w Łowiczu w 2021 roku prowadził w sposób ciągły i na bieżąco przetargi w zakresie 

dostaw, usług i zakupów; 

2) ZOZ w Łowiczu realizował konkursy oraz zawierał umowy na podstawie art. 26 ust. 4 

ustawy z dnia 15.04.2011 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 w Łowiczu na finansowanie kosztów kształcenia 

ustawicznego pracowników i pracodawców; 

5) ZOZ w Łowiczu występował z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu  

o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych; 

6) ZOZ w Łowiczu 25.02.2021 r. złożył ofertę do konkursu ogłoszonego przez Urząd 

Marszałkowski w Łodzi w celu zawarcia umowy  na 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, ubiegających się o przyjęcie do placówki 

dydaktycznej i posiadających skierowanie na badania wydane przez placówkę dydaktyczną.  

W dniu16 kwietnia 2021 r. została podpisana umowa na realizację tych świadczeń; 
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7) Od 1 grudnia 2021 r. ZOZ w Łowiczu realizuje świadczenia zdrowotne w Poradni 

Diabetologicznej, Poradni Urologicznej i Poradni Onkologicznej w ramach kontraktu z NFZ. 

Od września 2020 r. Poradnia diabetologiczna, realizowała świadczenia medyczne w formie 

komercyjnej, natomiast od 16 marca 2021 r. funkcjonowała Poradnia onkologiczna na zasadach 

komercyjnych i od 1 kwietnia 2021 r. funkcjonowała Poradnia urologiczna na zasadach 

komercyjnych; 

8) Od 1 października 2021 r. ZOZ w Łowiczu realizuje świadczenia zdrowotne w Przychodni 

Zdrowia w Sobocie w ramach NFZ; 

9) 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 2020 r. w drodze zapytania ofertowego, ZOZ  

w Łowiczu wyłonił koordynatora i menadżera projektu. W 2021 r. w drodze przetargu 

nieograniczonego (unijnego) wyłoniono firmy, z którymi ZOZ zawarł umowy na realizację 

projektu: w dniu 10 sierpnia 2021 r. z firmą Web-Profit Maciej Kuźlik, Piekary Śląskie, na 

dostawę sprzętu komputerowego, w dniu 15 lipca 2021 r. z konsorcjum firm: Konsultant IT  

Sp. z o. o.  z Poznania i Konsultant Komputer Sp. z o. o. z Poznania na oprogramowanie 

systemu szpitalnego – strona www szpitala, w dniu 15 lipca 2021 r. z  konsorcjum firm: 

Konsultant IT Sp. z o. o.  z Poznania i Konsultant Komputer Sp. z o. o. z Poznania na 

programowanie systemu szpitalnego – oprogramowanie systemowe i narzędziowe, 

elektroniczna dokumentacja medyczna, szkolenia; 

10) Od 24 marca 2021 r. do 24 maja 2021 r., w oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem 

kardiologicznym funkcjonował odcinek COVID-19 zapewniający 14 łóżek izolacyjnych dla 

pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz 20 łóżek dla pacjentów  

z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 i 2 łóżka intensywnej terapii, z kardiomonitorem 

oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej dla pacjentów  

z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Od 25 maja 2021 r. ZOZ w Łowiczu, decyzją 

Wojewody Łódzkiego z dnia 13 maja 2021 r. zapewniał 5 łóżek izolacyjnych. 

  Decyzją Wojewody Łódzkiego od 1 listopada 2021 r. w ZOZ w Łowiczu utworzony został 

odcinek COVID-19, gdzie zapewniono 5 łóżek izolacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem 

zakażenia SARS-CoV-2 oraz 7 łóżek obserwacyjno-zakaźnych dla pacjentów z potwierdzonym 

zakażeniem SARS-CoV-2, a od 4 listopada 2021 r. 20 łóżek obserwacyjno-zakaźnych dla 

pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 oraz 1 łóżko intensywnej terapii  

z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej dla 

pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Odcinek COVID-19 funkcjonował do  

28 lutego 2022 r. Decyzją Wojewody Łódzkiego od 1 marca 2022 r. do odwołania ZOZ  

w Łowiczu realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 poprzez zapewnienie 5 łóżek izolacyjnych dla 

pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2; 

11) Od 15 maja 2021 r. zgodnie z wytycznymi NFZ realizowane były w oddziale fizjoterapii  

i rehabilitacji świadczenia dotyczące rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 
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w ramach realizacji świadczeń w oddziale rehabilitacji stacjonarnej tj. szpitalnej; 

12) Na parterze w budynku administracji powstała centralna rejestracja, która od 1 listopada 

2021 r. obsługiwała pacjentów Poradni Kardiologicznej, Poradni Ortopedycznej, Poradni 

Chirurgicznej, Poradni Geriatrycznej, Poradni Urologicznej, Poradni Diabetologicznej, Poradni 

Onkologicznej I Poradni “K”; 

13) W Laboratorium Centralnym ZOZ w Łowiczu od września 2021 r. wykonywane były testy 

na obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR; 

14) Do 31 maja 2021 r. w ZOZ w Łowiczu funkcjonował mobilny zespół wymazowy; 

15) Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu znajduje się na liście tzw. szpitali węzłowych 

wyznaczonych do realizacji szczepień przeciw COVID-19 i od 27 grudnia 2020 r. realizował 

plan szczepień. W ZOZ w Łowiczu przy ul. Ułańskiej 28 do 31 grudnia 2021 r. działały   

2 punkty szczepień. Od 26 kwietnia 2021 r. uruchomiony został punkt szczepień z siedzibą  

w Łowiczu przy ul. Blich 10, gdzie znajdowały się 4 stanowiska do szczepień. Od 15 sierpnia 

2021 r. ze względu na mniejszą liczbę szczepień z powodu braku chętnych, zlikwidowany 

został punkt szczepień przy ul. Blich 10. Szczepienia wykonywane były tylko w siedzibie ZOZ 

przy ul. Ułańskiej 28 w 2 gabinetach, także w godzinach popołudniowych i wieczornych. Do 

12 stycznia 2022 r. wykonano 53757 szczepień; 

16) ZOZ w Łowiczu uczestniczył w pracach Zrzeszenia Szpitali Miejskich i Powiatowych 

Województwa Łódzkiego. 

Szczegółowa informacja finansowa i na temat funkcjonowania Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu w 2021 roku 

 Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych z NFZ na 2021 r. 

wykonano w 115,18% w stosunku do planu na 2021 r. Ogółem zaplanowano  

42 000 000,00 zł przychodów. Wyfakturowano łącznie przychodów na kwotę 48 375 354,60 zł. 

 Inne przychody medyczne, jak diagnostyka laboratoryjna, obrazowa oraz leczenie 

ambulatoryjne, specjalistyczne i badanie uczniów wykonano w wysokości 1 766 972,99 zł,  

co stanowiło 70,68% planu w wysokości 2 500 000,00 zł. 

Inne przychody niemedyczne wyniosły 211 065,08 zł i były niższe od zaplanowanych  

o kwotę 118 934,92 zł, co stanowiło 63,96% planu. 

Pozostałe przychody operacyjne wynosiły 1 271 177,50 zł. 

Pozostałe przychody finansowe wyniosły 2 828,03 zł i były wyższe od zaplanowanych  

o kwotę 7 171,97 zł. 

Plan kosztów działalności operacyjnej w wysokości 51 446 000,00 zł został wykonany  

w kwocie 52 948 494,12 zł, co stanowi 102,92% planu. 

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 42 282,81 zł i stanowiły 70,47% kosztów ujętych  

w planie na 2021 r. Natomiast koszty finansowe wyniosły 32 927,94 zł. 

W wyniku realizacji działalności, na podstawie Planu na 2021 rok, osiągnięto ujemny wynik 

finansowy w wysokości - 1 410 464,67 zł. Wysokość straty netto przekraczała koszty 

amortyzacji o kwotę 144 401,96 zł. Amortyzacja wyniosła 1 266 062,71 zł. 

 

W 2021 r.  w ZOZ w Łowiczu przeprowadzono 9 kontroli zewnętrznych, w tym: 

1) przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, kontrola 

przeprowadzona w dniu 17.03.2021 r. w budynku oddziału fizjoterapii i rehabilitacji w zakresie 
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przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola sprawdzająca realizację decyzji 

administracyjnej Komendanta Powiatowej PSP w Łowiczu znak PZ-5580/23-1/ZŻ/12 z dnia 

29.11.2012 r. W wyniku konrtoli stwierdzono: a) brak projektu awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego uzgodnionego z rzeczoznawcą ds zabezpieczeń przeciwpożarowych, b) brak 

dokumentacji dot. badania stanu technicznego i konserwacji awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego, c) nie wykonano w budynku oddziału fizjoterapii i rehabilitacji obudowanej 

klatki schodowej wyposażonej w urządzenie  służące do usuwania dymu   lub zapobiegające 

zadymieniu; 

2) przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Łowiczu, kontrola przeprowadzona  

w dniu 24.05.2021 r. Kontrola sanitarna urządzenia wodociągowego, czystości bieżącej, stanu 

sanitarno-porządkowego, stanu sanitarno -  technicznego urządzenia wodociągowego, zaplecza 

i terenu wokół SUW, przestrzegania zakazu palenia tytoniu na terenie obiektu - nie stwierdzono 

nieprawidłowości; 

3) przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Łowiczu, kontrola przeprowadzona 

w dniach od 13.07.2021 r. do 20.07.2021 r. w zakresie oceny bieżącego stanu sanitarno-  

technicznego pomieszczeń, czystości bieżącej, zabezpieczenia p/epidemicznego, zagadnienia 

szczepień ochronnych, zagadnienia zakażeń szpitalnych, z zakresu higieny komunalnej: 

postępowanie z odpadami, bielizną, zwłokami - nie stwierdzono nieprawidłowości; 

4) przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Łowiczu, kontrola przeprowadzona 

w dniu 21.07.2021 r. w oddziale fizjoterapii i rehabilitacji w zakresie oceny bieżącego stanu 

sanitarno – technicznego pomieszczeń, czystości bieżącej, zabezpieczenia p/epidemicznego, 

przestrzegania wymagań w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, postępowania 

z odpadami, bielizną, przestrzegania zakazu palenia tytoniu - nie stwierdzono 

nieprawidłowości; 

5) przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Łodzi, kontrola przeprowadzona w dniach od 

26.06.2021 r. do 11.08.2021 r. w zakresie: a) Organizacja procesu udzielania świadczeń,  

b) Realizacja świadczeń z zakresu geriatrii, c) Efekty opieki geriatrycznej dla pacjentów - nie 

stwierdzono nieprawidłowości; 

6) przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu, kontrola przeprowadzona  

w dniu 1.07.2021 r. w zakresie przestrzegania określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  

w związku z wystąpieniem stanu epidemii zawartych w RRM z dnia 21.12.2020 r. W sprawie 

ustanowienia określonych  ograniczeń, nakazów i zakazów  związku z wystąpieniem epidemii 

- nie stwierdzono nieprawidłowości; 

7) przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu, kontrola przeprowadzona  

w dniu 1.07.2021 r. Kontrola sanitarna zakładu – kuchenki oddziałowe - nie stwierdzono 

nieprawidłowości; 

8) przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze  w Łodzi, 

kontrola przeprowadzona w dniach od 5.07.2021 r. do 22.07.2021 r. Kontrola badań 

profilaktycznych polegająca na ocenie prawidłowości: trybu, zakresu i jakości opieki 

profilaktycznej nad pracującymi w oparciu o kontrolę dokumentacji badań lekarskich 

kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

oraz doktorantów do celów przewidzianych w RMZ z 26 sierpnia 2019 r. W wyniku kontroli 

ustalono: a) w części przypadków zakresy konsultacji specjalistycznych i badań 
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diagnostycznych były niezgodne z załącznikiem nr 1 do RMZiOS z dnia 30.05.1996 r.  

w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych 

w Kodeksie pracy, b) brak uzasadnienia poszerzenia zakresu badań i/lub konsultacji 

specjalistycznych w 15 przypadkach. Zalecono : zakres kontroli specjalistycznych oraz badań 

diagnostycznych powinien być zgodny z załącznikiem nr 1 do RMZiOS z dnia 30.05.1996 r.  

w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych 

w Kodeksie pracy. W przypadku poszerzenia tego zakresu poza zakres wynikający ze 

wskazówek metodycznych do badań profilaktycznych należy to zaznaczyć w odpowiednim 

miejscu karty badania profilaktycznego oraz podać uzasadnienie. W ciągu 30 dni od daty 

otrzymania protokołu powiadomić o wykonaniu zaleceń. Pismem z dnia 27.01.2022 r. ZOZ  

w Łowiczu powiadomił Wicemarszałka Województwa Łódzkiego  o wykonaniu zaleceń 

pokontrolnych, natomiast wyjaśnienia do  Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum 

Profilaktyczno – Leczniczego  w Łodzi złożyli lekarze realizujący  świadczenia w ZOZ  

w Łowiczu w tym zakresie; 

 9) przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa w Łodzi, kontrola 

przeprowadzona w dniach od 25.10.2021 r. do 7.11.2021 r. w zakresie: ocena pracowni 

serologii/immunologii transfuzjologicznej pod kątem organizacji pracy, stosowanych metod  

i procedur oraz wyposażenia i warunków pracy. Kontrola przeprowadzona została w sposób 

zdalny w formie ankiety -  nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

  W ZOZ w Łowiczu w 2021 r. przeprowadzono również następujące kontrole 

wewnętrzne, zgodnie z Planem kontroli wewnętrznej na 2021 r. oraz kontrole doraźne: 

1) kontrola dokumentów osób i podmiotów leczniczych realizujących świadczenia zdrowotne 

na podstawie umów cywilnoprawnych, w których określony jest termin ważności,  

w szczególności polis OC i orzeczeń lekarskich. Kontrolę przeprowadzono w okresie od  

2 do 23 listopada 2021 r. Stwierdzono następujące nieprawidłowości: a) brak aktualnych polis 

- wykaz wraz z terminami ważności polis stanowi załącznik do protokołu, b) stwierdzono brak 

aktualnych orzeczeń lekarskich ale w związku z trwającą epidemia COVID-19, na podstawie  

art. 31 m Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, 

okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca  

2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Stwierdzono, że ważność orzeczeń lekarskich 

osób i podmiotów leczniczych, które realizują świadczenia zdrowotne, upływa po dniu 7 marca 

2020 r. W związku z nieprawidłowościami, jakie wykazała kontrola wydano zalecenia  

i w Planie kontroli wewnętrznej na 2022 r. zaplanowana jest kontrola sprawdzająca; 

2) przestrzeganie praw pacjenta w zakresie przechowywania rzeczy wartościowych  

w depozycie - sprawdzenie wykonania zaleceń po kontroli sprawdzającej przeprowadzonej  

w dniu 15.12.2020 r. Kontrolę przeprowadzono w dniu 30 grudnia 2021 r. –   wydano zalecenie  

podjęcia dalszych działań w celu ustalenia spadkobierców zmarłych pacjentów i wydania 

depozytu spadkobiercom lub w przypadku braku spadkobierców przekazanie depozytu na rzecz 
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Skarbu Państwa; 

3) w zakresie 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) 

od godz. 8:00 do 14:00. Kontrolę przeprowadzono w dniu 30 grudnia 2021 r. w Pracowni usg  

i NPL – nie stwierdzono nieprawidłowości; 

4) kontrola wyposażenia karetek transportowych i sprawności sprzętu medycznego oraz 

obowiązku noszenia przez pracowników identyfikatorów. Kontrolę przeprowadzono w dniach 

od 1 do 2 grudnia 2021r. Stwierdzono nieprawidłowości, wydano zalecenia i w związku  

z nieprawidłowościami odbędzie się kontrola sprawdzająca. 

Darowizny, dotacje, dofinansowania dla ZOZ w Łowiczu w 2021 roku 

Wykaz sprzętu medycznego i wyposażenia zakupionego przez jednostki zewnętrzne  

w 2021 r. dla ZOZ w Łowiczu: 

L.P.  Nazwa sprzętu lub aparatury 

medycznej 

Ilość Przeznaczenie Wartość w 

złotych 

Podmiot  

przekazujący 

 

1 Zestaw laparoskopowy 

 

 

1 Blok operacyjny 139 968,00 Darowizna 

Gmina Łowicz 
 

2 Cykloergometr 

 

1 Oddział Rehabilitacji  

w Stanisławowie 

8 236,00 Darowizna 

Gmina Łowicz 
 

3 Tomograf komputerowy 

  

 

1 Pracownia Tomografi 

Komputerowej 

2 453 976,00 Darowizna  

z Rządowej 

Agencji Rezerw 

Strategicznych 

 

4 Komputer 

 

7 Rejestracja Poradni,Punkt 

szczepień,Poradnia 

Diabetologiczna,Lekarz 

zakładowy,Informatycy 

19 600,00 Starostwo 

Powiatowe 
 

5 Monitor 

 

7 Rejestracja Poradni,Punkt 

szczepień,Poradnia 

Diabetologiczna,Lekarz 

zakładowy,Informatycy 

3 500,00 Starostwo 

Powiatowe 
 

6 Drukarka 4 Oddzaił 

chirurgiczny,Rejestracja 

poradni 

3 200,00 Starostwo 

Powiatowe 
 

7 Urządzenie wielofunkcyjne 3 Rejestracja poradni, 

Informatycy,Oddział 

Rehabilitacji  

w Stanisławowie 

3 000,00 Starostwo 

Powiatowe 
 

8 Niszczarka 1 Rejestracja Poradni 1 700,00 Starostwo 

Powiatowe 
 

9 Oprogramowanie Ofice 1 Informatycy 8 000,00 Starostwo 

Powiatowe 
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10 Szafa 6 Administracja 3 244,96 Firma 

DIGESTA 
 

11 Regał 2 Administracja 448,50 Firma 

DIGESTA 
 

12 Kontenerek 3 Administracja 707,99 Firma 

DIGESTA 
 

13 Pulsoksymetr 2 oddział chirurgiczny 8 532,00 Wielka 

Orkiestra 

Świątecznej 

Pomocy Owsiak 

 

 

14 Stół do rehabilitacji i masażu 1 Izba przyjęć 4 370,00 Gmina 

Domaniewice 
 

Łączna wartość aparatury i sprzętu medycznego oraz 

sprzętu informatycznego i mebli 

 2 658 483,30  

  ZOZ w Łowiczu pozyskał w 2021 r. darowizny produktów leczniczych od producentów 

leków na kwotę 34.133,52 zł. 

  W związku z epidemią COVID-19, ZOZ w Łowiczu otrzymał w 2021 r. darowizny 

pieniężne   i darowizny środków ochrony indywidualnej: od Województwa Łódzkiego środki 

ochrony osobistej – maski, półmaski, rękawice, kombinezony, fartuchy o łącznej wartości  

293 800,14 zł, od firmy VOCAPP Sp. z o. o. z Warszawy środki pieniężne w kwocie  

2 484,12 zł, od P. Marka Bryły, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPHU 

STEVEN z Goleńska środki pieniężne w kwocie 1 000,00 zł, od osób fizycznych środki 

pieniężne na kwotę 2 027,00 zł, od firmy Grupa Maspex Sp. z o. o. produkty spożywcze  

o wartości 4 013,94 zł, od Gminy Kiernozia 1158 szt. fartuchów chirurgicznych foliowanych  

i 650 par ochraniaczy na obuwie na łączna kwotę 5 000,30 zł, od Gminy Kocierzew Południowy 

środki ochrony osobistej: 800 szt. fartuchów chirurgicznych filiowanych, 200 szt. fartuchów 

sterylnych i 200 szt. pościeli na łączną kwotę 4 691,52 zł, od Gminy Łyszkowice 900 szt. 

pościeli o wartości 4 957,20 zł, od MOPS w Łowiczu środki ochrony osobistej- maseczki, 

rękawiczki, płyny do dezynfekcji, gogle ochronne, fartuchy o łącznej wartości 4 404,57 zł, od 

firmy PPH BRATEX z Popowa 327 szt. fartruchów włókninowych o wartości 3 418,78 zł,  

z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych ZOZ w Łowiczu otrzymał środki ochrony 

indywidualnej (fartuchy, maski, osłony na buty, rękawice) o wartości szacunkowej  

307 147,15 zł. 

  ZOZ w Łowiczu otrzymał również sprzęt medyczny z Rządowej Agencji Rezerw 

Strategicznych - urządzenie do wysokoprzepływowej terapii tlenowe Hi-Flow, od Gminy 

Zduny  spirometr Minispir New oraz FlowMir turbiny jednorazowe z ustnikiem o wartości  

3 733,32 zł,  Starostwo Powiatowe w Łowiczu sfinansowało oprogramowanie do 

cykloergometru o wartości 14 970,00 zł. 

 



103 

 

Wykaz nowej aparatury i sprzętu medycznego zakupionego przez Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu w 2021 r.: 
L.P.  Nazwa sprzętu lub aparatury 

medycznej 

Ilość Przeznaczenie Wartość w 

złotych 

Forma nabycia 

1 Holter ABPM rejestrator 3 Poradnia kardiologiczna 15 000,00 zakup ze środków 

własnych 

2 Zestaw do terapii Sonicator 740 1 Zakład Rehabilitacji 

Leczniczej 

5 355,00 zakup ze środków 

własnych 

3 Bieżnia 1 Zakład Rehabilitacji 

Leczniczej 

29 100,00 zakup ze środków 

własnych 

4 Aparat Fisiotek 1 Zakład Rehabilitacji 

Leczniczej 

13 120,00 zakup ze środków 

własnych 

5 Aparat do wspomagania oddychania 

CEPAP 

1 Oddział gin-poł-neonat 34 992,00 zakup ze środków 

własnych 

6 Zestaw do rektoskopii 

 

1 Poradnia chirurgiczna 8 139,44 zakup ze środków 

własnych 

7  Cieplarka Mini 1 Pracownia CT 4 366,50 zakup ze środków 

własnych 

8  Aparat do oznaczeń PCR 

 

1 Laboratorium 118 800,00 zakup ze środków 

własnych 

9 Lampa bakteriobójcza 

 

2 Oddział 

wewnętrzny,oddział 

chirurgiczny 

3 960,00 zakup ze środków 

własnych 

10 Laryngoskop 

 

3 Oddział 

chirurgiczny,oddział 

wewnętrzny,Pracownia 

endoskopii 

2 970,00 zakup ze środków 

własnych 

11 Ssak próżniowy naszynowy 

 

5 OIT 5 184,00 zakup ze środków 

własnych 

12 Koncentrator tlenu 1 Oddział Rehabilitacji w 

Stanisławowie 

1 100,00 zakup ze środków 

własnych 

13 Waga podłogowa 

 

1 Poradnia Geriatryczna 885,00 zakup ze środków 

własnych 

14 Wózek wielofunkcyjny 1 Pracownia Endoskopii 2 084,00 zakup ze środków 

własnych 
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15 Wózek do Ekg 2 POZ Sobota,Izba przyjęć 1 274,40 część zakupu ze 

środków własnych 

 

 Łączna wartość aparatury i sprzętu medycznego 246 330,34 

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 

Stół transportowy, leżanki medyczne, biurka, kontenerki  biurowe, wózki 

inwalidzkie, regały, szafy, wózki toaletowe, fotele, szafy metalowe, 

stanowiska do pobierania krwi, stoliki, szafy kartoteczne.    

37 452,67 

2. Informatyczne 
Drukarki, monitory, komputery,  urządzenia wielofunkcyjne, laptop, 

niszczarki , czytniki z podstawką, kasa SENTO, telewizor itp.. 

66 839,69 

3. Gospodarczo-

techniczne 

Aparaty telefoniczne komórkowe, pompa CO,  sprzęt AGD ( chłodziarko -

zamrażalki, pralki automatyczne, kuchenki gaz.-elekt. z osprzętem) 

10 978,71 

Łączna wartość wartość   115 271,07   zł 

 Wykonane prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii: 

1) naprawa i odnowienie części sal chorych i sanitariatów oddziału chirurgicznego – naprawa 

ubytków, malowanie ścian, drzwi i ościeżnic; 

2) naprawa centrali wentylacyjnej Bloku Operacyjnego;   

3) naprawa drzwi automatycznych wejściowych do szpitala; 

4) wymiana podłóg w budynku administracyjno - biurowym – demontaż starej wykładziny, 

naprawa podłoża, ułożenie nowej podłogi, oblistwowanie; 

5) naprawa drzwi, ścian i posadzek w pomieszczeniach kuchni – skucie uszkodzonych płytek 

glazury i terakoty, położenie nowych, zafugowanie, obrobienie futryn i pomalowanie łącznie  

z drzwiami; 

6) wymiana kabla zasilającego tomograf komputerowy – demontaż starego, montaż nowego  

o odpowiednim przekroju; 

7) wykonanie remontu części pomieszczeń III piętra w celu ich adaptacji na Pracownię 

Endoskopii – wstawienie drzwi, ścianek z płyty GK i pomalowanie; 

8) naprawa centrali wentylacyjnej oddziału ginekologiczno - położniczo - neonatologicznego– 

naprawa sterownika; 

9) naprawa centrali wentylacyjnej oddziału anestezjologii i intensywnej terapii – wymiana 

czujnika i ustawienie parametrów; 

10) naprawa schodów zewnętrznych, naprawa murku z cegieł, ościeżnic drzwiowych oddziału 

wewnętrznego i ginekologiczno - położniczo – neonatologicznego – skucie starych 

odparzonych płytek, położenie nowych, pomurowanie murku, zamocowanie ościeżnic, 

obrobienie; 
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11) remont instalacji elektrycznej I i II piętra budynku administracyjno- biurowego wraz  

z wymianą lamp, sufitów, drzwi i malowaniem ścian; 

12) wymiana części gniazd tlenowych oddziału chirurgicznego -  demontaż uszkodzonych  

i montaż nowych gniazd wraz ze sprawdzeniem szczelności instalacji; 

13) naprawa instalacji kanalizacji w magazynie aptecznym – wymiana uszkodzonego trójnika; 

14) naprawa dachu nad oddziałem ginekologiczno - położniczo - neonatologicznym i salą 

wybudzeń Pracowni Endoskopii – naniesienie na papę warstwy uszczelniającej; 

15) odnowienie zalanych pomieszczeń oddziału ginekologiczno - położniczo - 

neonatologicznego i sali endoskopii – skrobanie odpryśniętej farby, gipsowanie, malowanie.                                                                           

 

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 2021 roku podjęła następujące uchwały: 

- Uchwałę Nr I/1/2021 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie 

rozszerzenia działalności ZOZ w Łowiczu, 

- Uchwałę Nr I/2/2021 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie 

zaopiniowania ograniczenia i rozszerzenia działalności ZOZ w Łowiczu, 

- Uchwałę Nr I/3/2021 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie 

zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym ZOZ w Łowiczu, 

- Uchwałę Nr I/4/2021 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie 

opinii dotyczącej zakupu i przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez 

ZOZ w Łowiczu, 

- Uchwałę Nr II/5/2021 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie 

opinii dotyczącej zbycia środka trwałego przez ZOZ w Łowiczu, 

- Uchwałę Nr II/6/2021 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 1 kwietnia 2021 r.  w sprawie 

opinii dotyczącej zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego przez ZOZ w Łowiczu, 

- Uchwałę Nr III/7/2021 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 13 września 2021 r.   

w sprawie zaopiniowania rozszerzenia działalności ZOZ w Łowiczu, 

- Uchwałę Nr III/8/2021 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 13 września 2021 r.   

w sprawie zaopiniowania  zmian w Regulaminie Organizacyjnym ZOZ w Łowiczu, 

- Uchwałę Nr III/9/2021 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 13 września 2021 r.   

w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z Planu finansowego, w tym Planu 

inwestycyjnego ZOZ w Łowiczu na 2020 rok, 

- Uchwałę Nr III/10/2021 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 13 września 2021 r.  

w sprawie zaopiniowania Planu finansowego, w tym Planu inwestycyjnego ZOZ w Łowiczu 

na 2021 rok, 

- Uchwałę Nr III/11/2021 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 13 września 2021 r.  

w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania finansowego ZOZ w Łowiczu za 2020 rok, 

- Uchwałę Nr III/12/2021 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia 13 września 2021 r.  
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w sprawie opinii dotyczącej zaciągnięcia kredytu bankowego przez ZOZ w Łowiczu, 

- Uchwałę Nr III/13/2021 Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu z dnia  13 września 2021 r.  

w sprawie opinii dotyczącej zakupu i przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu 

medycznego przez ZOZ w Łowiczu. 

 

5. Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu 

 Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną Powiatu Łowickiego wchodzącą             

w skład powiatowej administracji zespolonej Powiatu Łowickiego, funkcjonującą w formie 

jednostki budżetowej. Siedzibą PUP w Łowiczu jest miasto Łowicz. Zakres właściwości 

terytorialnej PUP w Łowiczu obejmuje obszar Powiatu Łowickiego. 

 Przy realizacji zadań PUP w Łowiczu współdziała i współpracuje ze Starostwem 

Powiatowym w Łowiczu i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, z innymi urzędami 

pracy, organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego, 

MRiPS, 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 2021 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Łowiczu wynosiła 1449 osób. W porównaniu do końca roku 2020 nastąpił spadek  

o 366 osób.  

 Stopa bezrobocia w Powiecie Łowickim na koniec 2021 r. wynosiła 4,5% (przy 5,6%                

w Województwie Łódzkim oraz 5,4% w kraju). W porównaniu do 2020 r. stopa bezrobocia 

zmniejszyła się: na poziomie powiatu o 1,0%, województwa o 0,6%, natomiast w kraju o 0,8%. 

 Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Urzędzie zarejestrowane były 163 osoby bezrobotne              

z prawem do zasiłku. W porównaniu do 31 grudnia 2020 r. nastąpił spadek o 109 osób 

 w grupie pobierających zasiłek. Udział osób bezrobotnych z prawem do zasiłku stanowił 

11,25%  w ogólnej liczbie bezrobotnych. 

 Na koniec 2021 roku w PUP w Łowiczu zarejestrowanych było 699 kobiet. Liczba 

ta w stosunku do 2020 roku zmniejszyła się o 162 osoby. Tylko 163 kobiety  posiadały prawo 

do zasiłku. Udział bezrobotnych kobiet z prawem do zasiłku wynosił 23,32% w ogólnej liczbie 

bezrobotnych kobiet. Na koniec 2021 r. w urzędzie zarejestrowane były 104 osoby  

niepełnosprawne, w tym 39 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 2021 r. stanowili 53,00%. W porównaniu do końca 2020 roku udział 

osób zamieszkujących tereny wiejskie wśród osób bezrobotnych zmniejszył się o 1,0%. 

      Największy napływ osób bezrobotnych w 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy               

w Łowiczu odnotowano w miesiącach: grudzień, październik, maj, luty. Najwyższy odpływ 

osób bezrobotnych  odnotowano w miesiącach: wrzesień, maj, kwiecień, czerwiec. 

  Rozpatrując bezrobotnych według kryterium wieku zauważono, że największą grupę 

stanowiły osoby w wieku 35-44 lata (22,7% wszystkich bezrobotnych) oraz  w wieku 25-34 

lata (22,1% ogółu bezrobotnych). Wśród bezrobotnych  osoby młode w wieku od 18 lat do 34 

roku życia stanowiły 35,0% ogółu zarejestrowanych.  
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    Analiza struktury osób bezrobotnych według wieku w porównaniu do 2020 roku wskazuje, 

że największy procentowy wzrost w strukturze bezrobotnych nastąpił w grupie wiekowej 45-

54 lata – wzrost  o 1,8%  oraz w  grupie wiekowej 35-44 lata – wzrost o 1,0%. Natomiast 

zmniejszył się udział osób bezrobotnych w grupie wiekowej 18-24 lata i 25-34 lata – spadek   

o 1,4%.  

      W Powiecie Łowickim w strukturze bezrobotnych dominowały osoby z wykształceniem  

zasadniczym zawodowym i stanowiły 28,6% ogółu zarejestrowanych. Osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym i poniżej stanowiły 24,3% wszystkich osób w ewidencji. Bezrobotni  

z wykształceniem zasadniczym zawodowym i niższym to 766 osób,  co stanowiło 52,9% 

wszystkich zarejestrowanych. W 2021 r. odnotowano w porównaniu  do 2020 r. procentowy 

wzrost udziału bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (o 0,7%), 

wyższym (o 0,5%), zasadniczym zawodowym  (o 0,2%) oraz  z wykształceniem gimnazjalnym 

i poniżej (o 0,1%). Zmniejszył się procentowy udział osób bezrobotnych z wykształceniem 

policealnym i średnim zawodowym  (o 1,5%).  

  Dominującą kategorią osób bezrobotnych według stażu pracy w Powiecie Łowickim na 

koniec 2021 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 (810 osób) – 55,9%. Na koniec grudnia 2021 roku odnotowano największy 

procentowy wzrost w porównaniu do 2020 roku  w grupie bezrobotnych ze stażem pracy od 10 

do 20 lat - o 1,2%, a największy spadek w grupie powyżej 30 lat stażu pracy  – o 1,0% oraz  

w grupie osób bez stażu pracy – o 0,8%. 

 Analizując okres pozostawania bez pracy osób bezrobotnych zauważono, że najwięcej 

spośród nich – 30,6% pozostaje w ewidencji powyżej 24 miesięcy. Druga najliczniejsza grupa 

to pozostający bez pracy od 12 do 24 miesięcy – 19,8%, a pozostający bez pracy od 1 do 3 

miesięcy to 17,1% ogółu zarejestrowanych. Ponad połowa osób bezrobotnych (50,4%) 

pozostaje bez pracy powyżej 12 miesięcy i dłużej. Osoby te zagrożone są długotrwałym 

bezrobociem. Na koniec grudnia 2021 r. w porównaniu  do grudnia  2020 r. nastąpił procentowy 

wzrost udziału osób bezrobotnych pozostających bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy –  

o 4,5%, pozostających bez pracy od 12 do 24 miesięcy – o 3,1%, wzrost o 1,2%    w grupie 

osób pozostających bez pracy do 1 miesiąca. W 2021 r. o 5,5%  spadł udział osób bezrobotnych 

pozostających bez pracy od 6 do 12 miesięcy oraz o 3,3% osób pozostających bez pracy od 3 

do 6 miesięcy w porównaniu do 2021 r.  

        W porównaniu  do końca 2020 r. na dzień 31 grudnia 2021 r. nastąpił spadek procentowy  

o 1,0% osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi, spadek  o 3,7% wśród bezrobotnych 

pobierających zasiłek, a także spadek procentowy wśród osób bezrobotnych do 25 roku życia 

– o 1,3% oraz wśród bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego – spadek o 1,2%.  

Odnotowano natomiast większy udział procentowy w porównaniu do 2020 roku w strukturze 

zarejestrowanych: osób długotrwale bezrobotnych – o 7,3%,  bezrobotnych bez kwalifikacji 

zawodowych –  o 1,6%, bezrobotnych osób niepełnosprawnych – o 1,6%, bezrobotnych, którzy 

po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia – o 0,9%, bezrobotnych  kobiet 

– o 0,8%, bezrobotnych bez wykształcenia średniego – o 0,3%. 

        Osoby długotrwale bezrobotne stanowią 58,9% ogółu zarejestrowanych, osoby 

bezrobotne bez wykształcenia średniego to ponad połowa - 52,9% wszystkich 

zarejestrowanych, a osoby nie posiadające żadnych kwalifikacji zawodowych, to więcej niż 
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jedna trzecia osób bezrobotnych – 36,9%. Ponadto mieszkańcy wsi stanowią 53,0% ogółu 

zarejestrowanych, a prawie co trzecia osoba bezrobotna jest w wieku powyżej 50 roku życia – 

31,5%. 

        Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu w 2021 r. dysponował 1757 ofertami pracy (w tym: 

453 to subsydiowane oferty pracy, a 1304 to oferty pracy niesubsydiowanej). Pośrednicy pracy 

w ramach realizacji ofert pracy, w szczególności w zakresie doboru odpowiednich kandydatów, 

wydali 610 skierowań do pracy, w tym 136 na oferty pracy niesubsydiowanej, a 474 na oferty 

pracy subsydiowanej.  

 W PUP w Łowiczu liczba wolnych miejsc pracy  w 2021 roku wzrosła w porównaniu do 

2020 roku o 354 oferty, tj. o 25,2%. Na jedno wolne miejsce pracy w 2021 r. w tutejszym 

Urzędzie przypadało 10 osób bezrobotnych.  

  

W 2021 r. najwięcej ofert pracy zgłoszono w następujących zawodach: 

 

Lp. 

 

Nazwa  zawodu 

 

Kod zawodu 

Oferty pracy 

zgłoszone          

w  2021 roku 

1 pakowacz ręczny 932101 363 

2 pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle 932990 140 

3 pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 932911 130 

4 
pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej nie 

sklasyfikowane 
962990 97 

5 mechanik samochodów osobowych 723105 80 

6 technik prac biurowych 411004 66 

7 robotnik gospodarczy 515303 53 

8 sprzedawca 522301 34 

9 stolarz 752205 33 

10 magazynier 432103 30 

11 pomocniczy robotnik budowlany 931301 28 

12 szwaczka maszynowa 815301 27 

13 kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych) 834401 22 

14 operator obrabiarek sterowanych numerycznie 722308 22 

15 operator maszyn do produkcji wyrobów drewnianych 752302 18 

16 kelner 513101 16 

17 lakiernik proszkowy 713202 16 

18 pomoc kuchenna 941201 16 

19 doradca klienta 524902 16 

20 kucharz      512001                  10 

 Najczęściej zgłaszane oferty w 2021 r. to oferty nie wymagające wysokich kwalifikacji 

zawodowych.  
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        W strukturze osób bezrobotnych na koniec 2021r. najwięcej zarejestrowanych  

odnotowano  w kategorii „bez zawodu”, tj. 39,75% ogółu bezrobotnych. Liczną grupę stanowią 

osoby  w zawodzie „sprzedawcy”,  osoby posiadające zawód „technik ekonomista”, pakowacz 

ręczny, pomocniczy robotnik budowlany, dziewiarz, kucharz. 

        Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu, 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 2021 r. 

w PUP w Łowiczu  28 osób bezrobotnych skierowano na szkolenia zawodowe indywidualne, 

jedna osoba skorzystała z finansowania kosztów egzaminów oraz jedna osoba skorzystała  

z  dofinansowania studiów podyplomowych.  Spośród 28 osób, które  zakończyły szkolenie,         

24 osoby podjęły  zatrudnienie. 

  Zadania z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej były realizowane w PUP  

w Łowiczu przez  doradców zawodowych. 

     Odbiorcami usług świadczonych przez doradców zawodowych były: 

a) osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, 

b) osoby poszukujące pracy, 

c) pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem  pracowników o określonych predyspozycjach 

psychofizycznych, czy oczekujący pomocy w selekcji zawodowej kandydatów do pracy, 

d) młodzież ucząca się. 

 Udzielono 299 porad indywidualnych (w tym 128 – 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, zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych, 

f) rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, 

g) rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, 

h) określenia predyspozycji i preferencji zawodowych do udziału w szkoleniu zawodowym, 

stażu zawodowym, pracach interwencyjnych, robotach publicznych oraz  rozpoczęcia własnej 

działalności gospodarczej. 

 W 2021 r. ze względu na pandemię COVID-19 nie realizowano  poradnictwa grupowego.  

 Z informacji indywidualnej skorzystało 940 osób (w tym 446 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, 
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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 na terenie szkół 10 spotkań  

z młodzieżą uczącą się. W spotkaniach wzięło udział 219 osób (w tym 50 kobiet). Tematyka 

spotkań dotyczyła następujących zagadnień: 

a) „Absolwent na rynek pracy – od rejestracji do aktywizacji”, 

b) Analiza sytuacji na rynku pracy w naszym regionie, oraz zapoznanie z ofertą form wsparcia  

dla osób młodych jak również bezrobotnych, 

c) „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) szkołami ponadpodstawowymi Powiatu Łowickiego, 

j) uczelniami wyższymi i szkołami policealnymi, 

k) Biblioteką Pedagogiczną w Skierniewicach - filią w Łowiczu. 

      Od 01.01.2018 r. znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy wprowadziła nowe rozwiązanie  umożliwiające zatrudnienie w Polsce cudzoziemców. 

Podmiot powierzający wykonywanie pracy może zatrudnić cudzoziemców: obywateli 

Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji 

Rosyjskiej lub Ukrainy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia  

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

        W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. w PUP złożono 2431 wniosków o wydanie 

zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców, 2 wnioski dotyczyły obywateli Białorusi,  

2 – obywateli Rosji, a pozostałe, czyli 2426 wnioski - obywateli Ukrainy. Najczęściej wnioski 

o wydanie zezwolenia na pracę dotyczyły pracy w rolnictwie.  
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 W  2021 r. w PUP zarejestrowano 1637 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania 

pracy cudzoziemcom. W porównaniu do 2020 r. liczba wydanych oświadczeń zmniejszyła się 

o 142. Zgłaszano głównie oświadczenia dotyczące obywateli: Ukraina – 1474, Gruzja –108, 

Białoruś - 37, Mołdawia - 12, Rosja – 6. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło pracy w branży 

spożywczej, w tym m.in. : Firma Bracia Urbanek – 331 oraz Firma Global – 455.  

  W 2021 roku wydano 638 informacji Starosty dla 93 podmiotów gospodarczych  

w branżach:  

a) przemysł przetwórczy przy produkcji i w magazynach, 

b) czynności pomocnicze przy produkcji spożywczej, 

c) konfekcjonowanie wskazanych produktów, 

d) kucharza, 

e) sprzedawcy. 

 W 2021 r. PUP w Łowiczu wydał również negatywne informacje Starosty dla 13 

podmiotów gospodarczych ze względu na figurujących w ewidencji tutejszego Urzędu polskich 

obywateli spełniających wymagania pracodawców. 

 W 2021 roku zrefundowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych koszty wyposażenia  jednego stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,  

a wartość zrefundowanego stanowiska wyniosła 30 000,00 zł. 

  W 2021 r. zrefundowano koszty wynagrodzenia jednego repatrianta w kwocie  

2 250,00 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. O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszystkie 

podmioty definiowane jako pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. każda jednostka organizacyjna, chociażby nie 

posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego 

pracownika. 

 Limit środków na działania przewidziane w KFS w 2021 r. wyniósł 280 000,00 zł. 

Wydatkowano  - 267 046,20 zł.  Zawarto 32 umowy. 

Działania w  ramach  realizacji  Tarcz   Antykryzysowych 

 W celu przeciwdziałania skutkom epidemii COVID -19 Powiatowy Urząd Pracy  

w Łowiczu realizował instrumenty pomocowe dla przedsiębiorców w oparciu o przepisy 

ustawy  z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych:  
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Tarcza Antykryzysowa - art. 15zzb – 15 zze2 i art. 15zze4 i 15zze5  w liczbach  

 (stan na 31.12.2021r.) 

Kategoria 

  

Liczba 

wniosków 

złożonych 

Liczba 

wniosków 

zrealizowanych  

Liczba osób na którą 

wypłacono wsparcie - 

ogółem 

Kwota wypłat 

Ogółem 

w zł 

art. 15 zzb Dofinansowanie 

kosztów wynagrodzeń i składek 

ZUS 

45 45 156* 613.349,71 

art. 15 zzc Dofinansowanie 

kosztów jednoosobowej 

działalności gospodarczej  

102 102 82* 382.200,00 

art. 15 zzd MIKROPOŻYCZKI 71 71 33 165.000,00 

art. 15 zze Dofinansowanie 

kosztów wynagrodzeń i ZUS  

w NGO 

6 6 71* 180.792,59 

art. 15 zze4 Dotacje  180 180 180 900.000,00 

art. 15 zze5 Dotacje (Rozporz.) 943 943 898 4.490.000,00 

RAZEM 1347 1347 1420 6.731.342,30 

*we wskazanej liczbie osoby, którym wypłacono wsparcie mogą występować wielokrotnie (tzn. 

maksymalnie 3 razy) ze względu na formę wsparcia. 

Powiatowy Urząd  Pracy w Łowiczu w 2021 roku w ramach realizacji Tarcz 

Antykryzysowych wypłacił  6 731.342,30 zł na wsparcie 1420 osób. Wyżej wymienione środki 

pochodziły z Funduszu Pracy. 

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 
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L 358,161/ 

1.506,989 

328,233/ 

1.401,675 

 1,470/ 

0,441 

12,037/ 

33,211 

20,362/ 

71,270 

16,421 2 467 24 931 30/336,54 

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 29,383 13,833 

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 44,381 3,249 

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  550,106 522,278 27,828 

Wykaz dróg powiatowych z podziałem na stan nawierzchni 

Lp. Stan 

nawierzchni 

(kategoria) 

Ilość odc. 

dróg 

2020/2021 

Długość dróg 

w km 

2020/2021 

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  12 161,87 1.441,34 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 2021 

Zużycie materiałów Naprawa (m2) 

Remont masą na 

zimno 

10,85 ton 448 m2 

Naprawa emulsją 

asfaltową i grysem 

Emulsja – 40,64 ton 

Grys – 280,15 ton 

12665 m2 

Montaż i naprawa 

oznakowania 

Rura 2 cale – 488,5 mb (107 szt) 

Rura 1,5 cala – 52,5 mb (15 szt) 

Razem – 541 mb (122 szt) 

Tarcze znaków – 105 szt 

Mieszanka 

piaskowo-solna 

(zimowe 

utrzymanie dróg) 

590 ton wg kart drogowych 

Naprawa poboczy, 

wyrw odsiewką 

torową i 

destruktem 

Odsiewka torowa – 444 ton 

Destrukt – 229 ton 

Razem – 673 tony 

Ok. 3100 m2 

Naprawa mostu 

Kompina 

Tarcica iglasta – 2,5 m3 20 m2 

Malowanie 

oznakowania 

poziomego 

Farba – 396 kg 790 m2 

Zakładanie 

przepustów, rury 

itd 

Fi400 – 70,5 mb 

Fi300 – 27 mb 

12 Przepustów 

Kopanie i 

odmulanie rowów 

- 4235 mb 

Pielęgnacja drzew - 410 szt 

Wycinka 

zakrzaczenia 

- 3900 m2 

Sprzątanie pasa 

drogowego 

- 10000 m2 

Naprawa chodnika - 20 m2 

Wykaszanie 

poboczy przy 

mostach, 

barierkach, 

znakach itd. 

-  

43000 m2 

Zamiatanie ulic 

zamiatarką 

- 12 km 

Koszenie poboczy 

kosiarkami 

bijakowymi 

- 1270 km 

 



115 

 

Utrzymanie obiektów mostowych: 

1) czyszczenie płyt mostu – 420 m²; naprawa poszycia mostu 16 m²; 

2) naprawa i malowanie barier na 4 obiektach; 

3) postępowanie polegające na realizacji inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi i budowa mostu  

w ciągu drogi nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 2721E w m. Kompina”. 

W ramach organizacji ruchu w 2021 roku PZDiT w Łowiczu realizowało: 

1) rozpatrzono 510 spraw dot. organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych;                 

2) rozpatrzono i zatwierdzono 244 projekty organizacji ruchu w tym 28 projektów stałej 

organizacji ruchu i 216 projektów czasowej zmiany organizacji ruchu; wydano 9 opinii; 

3) rozpatrzono i wydano 13 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) odtworzono przejścia dla pieszych; 

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 2021 roku PZDiT w Łowiczu zajmowało się również:  

1) usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – wiatry i opady deszczu;  

2) usunięciem odłamanych gałęzi;  

3) wyrywaniem i uprzątaniem korzeni pni z poboczy;  

4) udrażnianiem studzienek kanalizacyjnych;  

5) uzupełnianiem poboczy kruszywem;  

6) frezowaniem poboczy;  

7) likwidacją zastoisk wodnych; 

8) interwencyjnym udrażnianiem rowów;  

9) naprawą barier energochłonnych oraz poszyciem mostów;  

10) sprzątaniem mostów;  

11) montażem słupków i łańcuchów przy chodniku;  

12) naprawą chodników;  

13) zbieraniem śmieci z pasa drogowego;  

14) okresową kontrolą roczną stanu technicznego dróg powiatowych;  

15) przeglądem rozszerzonym 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 powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu; 

20) przygotowywaniem tytułów wykonawczych do komorników sądowych;  
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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 517 decyzji z zakresu zarządzania pasem drogowym dróg powiatowych; 

2) przeprowadzono 16 postępowań z zakresu wykorzystania dróg powiatowych w sposób 

szczególny (pielgrzymki, rajdy rowerowe, imprezy masowe);  

3) uzgodniono w formie postanowień 76 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji 

lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

4) wydano 1 zezwolenie na korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej przy drogach 

powiatowych; 

5) przeprowadzono 40 postępowań z zakresu szkód na drogach powiatowych; 

6) sporządzono i podpisano 9 porozumień z osobami prywatnymi na usunięcie drzew  

z pasów drogowych; 

7) złożono 42 wnioski do Urzędów Gmin o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew 

z pasów drogowych. 

Zimowe utrzymanie dróg 

 Usuwanie śliskości jezdni w sezonie zimowym 2021/2022 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 1000 t, w momencie rozpoczęcia sezonu 

2021/2022. 

 PZDiT w Łowiczu w 2021 roku dysponował sprzętem służącym do zimowego utrzymania 

dróg: 

a) Samochód Star 266+ pług + piaskarka, 

b) Samochód Star 266+ pług+ piaskarka, 

c) Samochód Star 200+ pług + piaskarka, 

d) Samochód Jelcz+ pług + piaskarka, 

e) Samochód Renault + pług + piaskarka, 

f) Samochód Renault Midlum+ plug + piaskarka, 

g) Ciągnik Casse Maxxum 125 +pług, 

h) Ciągnik Ursus 5314 + pług, 

i) Ciągnik Zetor +pług + kosz Motyl do posypywania chodników, 

j) Koparko-ładowarka JCB, 

k) 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. 
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7. Muzeum w Łowiczu 

 Muzeum w Łowiczu, zwane dalej „Muzeum” działa w szczególności na podstawie ustawy 

z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

 Muzeum jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury 

prowadzoną 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 2021 roku przeprowadziło konserwację następujących eksponatów:                       

1) przeprowadzono konserwację 4 eksponatów z ramach projektu „Konserwacja powozów  

z kolekcji Muzeum w Łowiczu” dofinansowanego z MKDNiS; 

2) w ramach kwartalnych przeglądów konserwatorskich przeprowadzonych przez 

dyplomowanego konserwatora dzieł, opracowano program konserwatorski powozów  

w związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie w ramach programów MKDNiS 

(Konserwacja powozów z kolekcji Muzeum w Łowiczu etap II). Opracowano również plan 

działań z wiązanych z konserwacją i naprawami uli w mini skansenie przy Muzeum. 

Monitorowano stan zachowania obiektów kubaturowych w skansenach oraz eksponatów 

ruchomych zgromadzonych na ekspozycjach i w magazynach zbiorów;                                         

3) we własnym zakresie przeprowadzono prace polegające na oczyszczeniu, zabezpieczeniu, 

odnowieniu, przygotowaniu do ekspozycji i działań edukacyjnych następujących eksponatów  

i obiektów z inwentarza stałego i pomocniczego. Prace dotyczyły następujących obiektów:  

- książki – 11 szt., darowizna ks. M. Zakrzewskiego, 

- barometr i półka ozdobna, darowizna ks. M. Zakrzewskiego, 

- grafika – Napoleon I, 

- lampy naftowe – 2 szt., darowizna ks. M. Zakrzewskiego, 

- dokument z teki A. Weksteina, 

- plakaty Solidarności 2 szt., 

- dokumenty dotyczące A. Chmielińskiej z darowizny P. Antoniewicza., 

- narzędzia stolarskie i rolnicze (siekiera, sierpy, kosa), 

- sprzęty i meble do zagrody zielarki (stół, krzesło, zydel, miednica), 

- rzeźby do szopki bożonarodzeniowej z darowizny ks. J. Dobrodzieja, 

- kufer i lampa naftowa, 

- konserwacje w kościele:  podłoga i podest (część ołtarzowa), belki i podest przenośny 

(zakrystia), 

- reperacja i konserwacja drzwi wejściowych do piwnicy w IV skrzydle Muzeum, 

- konserwacja elementów metalowych kapliczki ze św. Janem Nepomucenem (mini skansen), 
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- pocztówki do wystawy H. Pięty, 

- fotografia z 1910 r. Księżacy w Warszawie, 

- obraz MB/Chrystus z l. 50-tych XX w., 

- obraz M. Kępki – T. Kościuszko. 

 

W 2021 roku Muzeum w Łowiczu prowadziło działalność edukacyjną: 

1) oprowadzono ogółem 80 grup wycieczkowych (w tym 1 bezpłatnie – muzealnicy z Litwy)/ 

por. 2020 r.– 31, 2019 r. – 162, 2018 r. – 189), w tym: 

- po Muzeum w Łowiczu / mini skansenie 20 grup,  

- po Skansenie w Maurzycach 60 grup (w tym 1 bezpłatnie – muzealnicy z Litwy);  

2) przeprowadzono ogółem 37 lekcji i warsztatów muzealnych (por. 2020 – 17, 2019 – 246, 

2018 – 343) dla dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu historii, kultury i sztuki ludowej.  

Ogółem w płatnych lekcjach i warsztatach wzięło udział 389 osób. 

Z powodu obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią zaplanowano przeniesienie części 

działań edukacyjnych do sieci internetowej. Opublikowano następujące posty warsztatowe on-

line:  

- warsztaty na ferie zimowe (opublikowano na stronie Muzeum i facebook materiały 

edukacyjne z zakresu upowszechniana kultury ludowej - do pobrania),  

- warsztaty  - walentynkowe serce,  

- warsztaty z okazji Dnia Kobiet - brosza z filcu, 

- warsztaty wielkanocne – zrealizowano film warsztatowy z udziałem twórczyni ludowej 

pokazującej jak samodzielnie wykonać palmę wielkanocną. Film powstał dzięki współpracy  

z Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, 

- warsztaty świąteczne – wielkanocny baranek, 

- warsztaty z okazji Dnia Ziemi – kwiaty, 

- warsztaty na Święto Niepodległości – kokardy narodowe, 

- przeprowadzono lekcję on-line dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Oprócz w/w ogółem w skali roku w mediach społecznościowych Muzeum (facebook, 

instagram, youtube) ukazało się 159 postów na tematy wystawiennicze, edukacyjne, 

popularyzatorskie, które odnotowały 124 275 odbiorców.  Na stronie internetowej ukazało się 

40 postów, odnotowano 32 905 odbiorów.  

Stacjonarnie, 5 grudnia 2021, odbyły się Rodzinne Warsztaty Bożonarodzeniowe, podczas 

których uczestnicy wykonali ozdoby choinkowe inspirowane łowicką sztuką ludową. 

Ponadto bezpłatnie zrealizowano 9 warsztatów dla dzieci i dorosłych w ramach projektu 

„Modne – Łowickie” dofinansowanego z MKDNiS, w których udział wzięło ogółem 150 osób. 

W ramach wspomnianego projektu odbył się również wykład online dla studentów ASP; 

3) przeprowadzono praktyki muzealne dla 4 studentów (z kierunku Architektura Przestrzeni 

Informacyjnych  na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu 

Warszawskiego, Turystyki i Rekreacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu 

Łódzkiego, Konserwacji Drewna Zabytkowego SGGW w Warszawie).  

Ponadto Muzeum jest stałym miejscem objazdów naukowych i zabytkoznawczych studentów 

historii sztuki – roku gościło studentów Uniwersytetu Łódzkiego (17.06.2021 r.) oraz 

Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu (11.06.2021 r.), Uniwersytetu A. Mickiewicza  

w Poznaniu (28.10.2021 r.). 
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W Muzeum w Łowiczu odbyły się również następujące uroczystości/wydarzenia: 

Wydarzenia - imprezy własne w Muzeum w Łowiczu: 

1) rozstrzygnięcie konkursu na kartkę świąteczno-noworoczną „Niech Wom się darzy”. 

Konkurs ogłoszony w grudniu 2020 r. przeznaczony był dla dzieci i dorosłych, wpłynęło 

ogółem 17 prac, nagrody przyznano w 4 kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły 

ponadpodstawowe, dorośli-amatorzy;  

2) Noc Muzeów 15 maja 2021 r. W programie znalazły się: zwiedzanie 3 wystaw czasowych: 

„Nie tylko Frasobliwy… Wizerunki Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej województwa 

łódzkiego”,  „Tadeusz Kościuszko – rocznica wizyty w 1790 r.” oraz „Aniela Chmielińska 

(1868 – 1936) w 85. rocznicę śmierci – prezentacja daru z archiwum rodzinnego”. Na 

dziedzińcu Muzeum odbył się pokaz wyposażenia wojskowego przygotowany przez 

Stowarzyszenie Historyczne im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.  

W kaplicy barokowej zaprezentowano projekcję spektaklu „Chopin w Łowiczu”. Frekwencja 

w tym dniu wyniosła 208 osób; 

3) Sobótki w Skansenie w Maurzycach 20 czerwca 2021 r. Turyści odwiedzający tego dnia 

skansen mogli poznać tradycje i obyczaje związane ze świętem, wziąć udział w warsztatach 

florystycznych, wykonać własny wianek z roślin i uczestniczyć w ceremonii puszczania 

wianków na wodę. Na warsztatach zielarskich można było zdobyć wiedzę na temat 

pozyskiwania i przetwarzania ziół, uczestniczyć w warsztatach bibułkarskich, wikliniarskich  

i piekarniczych. Udostępniono też nową ekspozycję – Dom Zielarki. Zorganizowano dwa 

konkursy z nagrodami: „Najpiękniejszy wianek”, „Poszukiwanie kwiatu paproci”.  

W wydarzeniu wzięło udział 750 uczestników. Wydarzenie zrealizowano dzięki 

dofinansowaniu z NCK; 

4) ,,Niedziela w Skansenie w Maurzycach” – 18 lipca 2021 r. – w programie znalazły się: żniwa  

z „Retro Łowiczanką” (pokaz obrzędu żniwnego oraz pojazdów i sprzętu rolniczego z kolekcji 

stowarzyszenia Retro Łowiczanka), ponadto warsztaty zielarskie „Ale ziółko” oraz 

oprowadzanie po skansenie. W wydarzeniu wzięło udział 441uczestników;  

5) „Święto Matki Boskiej Zielnej w Skansenie w Maurzycach” 15 sierpnia 2020 r. W programie 

znalazły się warsztaty (florystyczne – wykonywanie zielek, bibułkarskie, wycinankarskie), gra 

terenowa z nagrodami, msz św. z poświęceniem zielek, otwarcie wystawy „Wśród łąk i pól – 

motywy roślinne w wycinance łowickiej”, pokaz rzemiosła i rękodzieła w wykonaniu 

uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z Zespołu Szkół i Placówek 

Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu oraz występ zespołu folkowego 

WoWaKin. Wydarzenie zrealizowano dzięki dofinansowaniu z NCK. W wydarzeniu wzięło 

udział 950 uczestników;  

6) XIX edycja Europejskich Dni Dziedzictwa 19 września 2021 r. pod hasłem Smaki 

Dziedzictwa – Smaki Regionu Łowickiego. W programie znalazły się warsztaty mielenia zboża 

w żarnach kamiennych, pieczenia chleba, ciastek i podpłomyków, o tradycjach kulinarnych  

w Łowickiem, wystawy: „O wiatrakach i młynarstwie” oraz „Cztery pory roku w Skansenie  

w Maurzycach”. Ogółem z oferty EDD skorzystało 175 uczestników;  

7) ogłoszono II edycję konkursu plastycznego „Niech wom sie darzy”, którego tematem była 

kartka świąteczno-noworoczna. Skierowany był do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych 

(amatorów), mieszkańców Powiatu Łowickiego i Skierniewickiego, a także osób spoza regionu 

zainteresowanych folklorem łowickim. Celem konkursu jest zachęcenie do pogłębiania wiedzy 
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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 3 grudnia 2021 r.; 

8. Szopka Bożonarodzeniowa plenerowa (pod arkadami Muzeum), przygotowana przez 

pracowników Muzeum. 

Wydarzenia współorganizowane: 

- współorganizacja z Powiatową Biblioteką Publiczną i Centrum Kultury, Turystyki i Promocji 

Ziemi Łowickiej X Narodowego Czytania (Moralność Pani Dulskiej) – 5 września 2021 r.,  

- Muzeum objęło patronatem II edycję konkursu plastycznego dla dzieci pn. Mazowieckie 

Dziwowisko – Inspiracja zorganizowanego przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Inspiracja 

w Warszawie, 

- pomoc w organizacji III Ogólnopolskiego Rajdu Pieszego „Szlakiem Bitwy Nad Bzurą 1939 

im. Gen. Dyw. Tadeusza Kutrzeby, zorganizowanym przez  Wojskowe Koło PTTK przy Klubie 

25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim (18 września 2021 r.), 

- udział Muzeum w ogólnopolskiej akcji „Weekend seniora z kulturą”, zorganizowanej przez 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 2-3 października 2021 r., 

- udział w organizacji Zlotu Citroenów XM – ekspozycja zabytkowych pojazdów na dziedzińcu 

muzeum, 18 września 2021 r., 

- współorganizacja z Łódzkim Domem Kultury (w ramach projektu pn. Dlaczego ten dom tak 

wygląda? Architektura pod lupą dla najmłodszych – II edycja) „Detalowego spaceru 

architektonicznego po Łowiczu” w dniu 19 października 2021 r. W wydarzeniu wzięło udział 

10 osób, 

- współorganizacja łowickich obchodów 40 rocznicy stanu wojennego w Polsce, montaż 

wystawy okolicznościowej „Pocztówki i stemple poczty podziemnej ze zbiorów Henryka 

Marczaka), 11 grudnia 2021 r. 

 

Muzeum współpracowało również z mediami i innymi instytucjami kultury: 

1) udzielano informacji, wywiadów na temat regionu, 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, 

Powiatowe Życie Kutna, Kalejdoskop, Łódzkie.pl, W Nowej Roli, portalom internetowym: 

lowicz24.eu, lowiczanin.info, lowicz.naszemiasto.pl, wiano.eu, skierniewice24.pl, 

regionkultury.pl, elc.24, elc.24, e-kutno.pl; 

2) udostępniano zbiory muzealne /informacje – ankiety o charakterze analitycznym  

i sprawozdawczym - 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 itp. m.in. następującym 

instytucjom: 

- NIMOZ, 

- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,  

- Fundacja Rozwoju Edukacji Głuchych, 

- Firma odzieżowa Devono, 
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- Agencja AG Event, 

- Stowarzyszenie Polskiej Kultury im. Z. Krasińskiego w Białej Cerkwi na Ukrainie, 

- Dorota Koziara Studio / Firma odzieżowa Tatuum, 

- filmujemy.org, 

- Stowarzyszenie Twórców Ludowych, 

- Klub Fotograficzny w Piasecznie, 

- patrycjaczudak.pl/ biuro podróży Cicerone, 

- Urząd Miejski w Łowiczu,   

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Łowiczu – realizacja filmu o regionie łowickim/ projekt o gwarze/ 

nagranie piosenki w mini skansenie, 

- Z Archiwum Podróżnika – nagranie w skansenie w Maurzycach, 

- Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi – nagrania promocyjne w Muzeum, 

- Telewizja Kutno – nagranie w skansenie w Maurzycach do programu City Break, 

- Urząd Marszałkowski w Łodzi – nagranie w skansenie w Maurzycach do programu Top 

miejsc w Łódzkie; udostępnienie zdjęć, 

- Łowicki Ośrodek Kultury – nagrania w skansenach do projektu Dialekt Księstwa Łowickiego, 

- M. Burzyńska-Keller – nagranie dla TVP Historia nt. społeczności żydowskiej w Łowiczu, 

- Nowy Łowiczanin (nagranie w aranżacji wiejskiej szkoły w skansenie w Maurzycach), 

- blog voyagerka.com (nagranie w skansenie w Maurzycach do Turystycznych Mistrzostw 

Blogerów), 

- Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym (nagranie do projektu Polska Folklorem 

Malowana), 

- Łączy Nas Łowicz – sesja zdjęciowa do Łowickiego Repozytorium Fotograficznego, 

- Polskie Radio, nagranie w Skansenie w Maurzycach, 28.04.2021 r., 

- Dziecięcy Zespół Ludowy Kocierzewiacy – nagranie w skansenie w Maurzycach, 

- TVP Info – nagranie w Muzeum do programu „W kontrze”, 26.06.2021 r., 

- Radio Victoria – nagranie w Skansenie w Maurzycach, 8 lipca 2021 r., 

- Wizyta Premiera Morawieckiego – Promocja Nowego Ładu – Muzeum/dziedziniec, 

10.07.2021 r., 

- PTTK o/Łowicz – spacer przewodnicki w mini skansenie, 

- TVP Info – nagranie na wystawie etnograficznej, 25.06.2021 r., 

- Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, nagranie 23.10.2021 r., 

- Regionalna Informacja Kulturalna ŁDK, 

- Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., 

- www.dominikanie.pl, 

- Instytut Archeologii UŁ, 

- Polskie Towarzystwo Kulturalne M. Kopernik w Zagrzebiu, 

- Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 

- Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, 

- IGO-ART. – film promocyjny dla Województwa Łódzkiego, 3-10.10.2021 r., 

- TVP3 Warszawa – nagrania promujące Mazowsze, 

- Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Boczki Chełmońskie, 

- Muzeum Regionalne w Kutnie, 

- 2 osobom prywatnym;  

http://www.dominikanie.pl/
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3) opracowano 45 kwerend dla instytucji i osób prywatnych, m in. dla: 

- Muzeum Mazowieckie w Płocku, 

- Muzeum Miasta Zgierza, 

- Instytut Sztuki PAN / 2 kwerendy, 

- Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 

- Muzeum Narodowe w Krakowie Dział Rzemiosła Artystycznego, 

- Muzeum w Nieborowie, 

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Łowiczu, 

- Muzeum Warszawskiej Pragi,  

- Muzeum Narodowe w Warszawie, 

- Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie, 

- Muzeum Zamek Górków w Szamotułach, 

- Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa / 2 kwerendy, 

- Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 

- Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy Nad Bzurą w Sochaczewie, 

- Stowarzyszenie Rodzin i Sympatyków Żołnierzy 72 PP, 

- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 

- Uniwersytet w Białymstoku, 

- Muzeum Narodowe w Poznaniu, 

- Fundacja Trzy Trąby Izabelli Radziwiłł-Kastory, 

- Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

- Fundacja „Genealogia Polaków”, 

- Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 

- 21 kwerend dla osób prywatnych; 

4) udostępnienie obiektów: 

-  w celach wystawienniczych: z działu art.-historycznego 1 na wystawę w Muzeum  

w Piotrkowie Trybunalskim, 5 z działu dokumentacji i 13 z inwentarza pomocniczego Centrum 

Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej na wystawę w Galerii Browarna;  

12 z inwentarza pomocniczego na wystawę „Modne – Łowickie” w Akademii Sztuk Pięknych 

w Łodzi; 2 z inwentarza pomocniczego Restauracji Polonia, 

- w celach badawczych: 1 z działu dokumentacji Archiwum Państwowemu w Warszawie 

Oddział w Łowiczu; 

5) Muzeum uczestniczyło w projekcie Statystyka Muzeów oraz Skutki Pandemii COVID-19 – 

udostępniając informacje do projektu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 

którego celem jest stworzenie bazy kompleksowej wiedzy na temat muzealnictwa w Polsce;  

6) Muzeum złożyło wnioski: o przyznanie Marii Stachnal Nagrody im. Oskara Kolberga ,,Za 

zasługi dla kultury ludowej” oraz o pośmiertne przyznanie Henrykowi Burzyńskiemu nagrody 

,,Gwiozdo Łowicko”. 

W 2021 roku w Muzeum w Łowiczu miały miejsce wystawy czasowe: 

1) od 14 marca do 13 czerwca 2021 r. wystawa „Nie tylko Frasobliwy… Wizerunki 

Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej Województwa Łódzkiego”, 

współorganizowana z Łódzkim Domem Kultury.  Ekspozycja prac rzeźbiarskich, malarskich 

i wycinankarskich, których autorami są współcześni artyści z terenu Województwa Łódzkiego. 

Dzieła ukazywały najważniejsze zdarzenia z życia Chrystusa, począwszy od Narodzin  



123 

 

i Dzieciństwa, poprzez publiczną działalność, Mękę i Zmartwychwstanie, aż po 

Wniebowstąpienie. Ponadto na youtube, stronie i facebook Muzeum opublikowano film 

umożliwiający zapoznanie się z wystawą on-line. Film powstał dzięki współpracy z Centrum 

Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej; 

2)  od 11 kwietnia do 13 czerwca 2021 r. wystawa „Tadeusz Kościuszko. Rocznica wizyty 

w Łowiczu w 1790 r.”. Na ekspozycję składały się eksponaty ze zbiorów Muzeum  

w Łowiczu, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Muzeum 

Niepodległości w Warszawie, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz kolekcji 

prywatnych. Ponadto na youtube, stronie i facebook muzeum opublikowano film 

umożliwiający zapoznanie się z wystawą on-line. Film powstał dzięki współpracy z Centrum 

Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej; 

3)  od 15 maja do 31 października 2021 r. wystawa „Aniela Chmielińska (1868 – 1936) w 85 

rocznicę śmierci”. Zaprezentowano niepublikowane wcześniej fotografie, cenzury, świadectwa 

szkolne oraz dokumenty pochodzące z archiwum rodzinnego, a przekazane do zbiorów 

Muzeum. Do wystawy opracowano folder;  

4) od 26 czerwca do 29 sierpnia 2021 r. wystawa „FASCYNACJE. Tkanina i malarstwo Ewy 

Szostak”, absolwentki Technikum Włókienniczego w Żyrardowie oraz „Schola Posnaniensis” 

Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu. Artystka jest członkiem Związku Polskich 

Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Marynistów Polskich. Projektuje i tworzy gobeliny, 

ponadto maluje w technice olejnej i na jedwabiu. Prace malarskie stanowiły uzupełnienie 

dekoracyjnych tkanin; 

5) od 15 do 31 sierpnia 2021 r. wystawa „Wśród łąk i pól. Motywy roślinne w wycinance 

łowickiej". Wystawa prezentowana w budynku plebanii, była jednym z elementów "Święta 

Matki Boskiej Zielnej w Skansenie w Maurzycach". Pokazano wybrane wycinanki z bogatej 

kolekcji Muzeum w Łowiczu, skupiając się na charakterystycznych dla tej dziedziny sztuki 

motywach roślinnych;  

6) od 3 września do 10 października 2021 r. wystawa „Dwuświaty. Malarstwo i grafika Wandy 

Leokadii Kołaczyńskiej i Doroty Barbary Pietrzkowicz”; dwóch łowickich artystek, w których 

twórczości zderza się realizm z fantazją. W. L. Kołaczyńska maluje pejzaże i martwe natury  

w technice olejnej. D. Pietrzkowicz fascynuje świat zwierząt, które są tematem przewodnim jej 

sztuki, wyrażonej w malarstwie olejnym, akrylowym i w małych grafikach; 

7) od 19 września do 3 października 2021 r. wystawa fotograficzna „Cztery pory roku  

w Skansenie w Maurzycach”, ukazująca widoki skansenu na przestrzeni ostatnich lat (zdjęcia 

z archiwum Muzeum w Łowiczu). Wystawa prezentowana w budynku plebani w Skansenie  

w Maurzycach, towarzyszyła obchodom Europejskich Dni Dziedzictwa;  

8) od 1 października do 31 października 2021 r. wystawa „Cztery pory roku”, prezentująca 

malarstwo słuchaczy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ogółem pokazano 50 prac 

25 seniorów działających w dwóch grupach plastycznych - „Nowa Fala” działająca od 

2013/2014 oraz „Fascynacja” założona w 2017 r. Pokazane prace nawiązywały do twórczości 

Józefa Chełmońskiego, mistrza polskiego pejzażu, który stał się patronem obu grup; 

9) od 17 października do 28 listopada 2021 r. wystawa „Od Warszawy do Łowicza” 

prezentująca pocztówki ze zbiorów Henryka Pięty, zmarłego w 2020 r. kolekcjonera, który 

zgromadził zbiór liczący ponad kilka tysięcy pocztówek, z których większość  ilustrując 
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Łowicz i Ziemię Łowicką, architekturę, zabytki oraz barwne stroje ludowe, począwszy od 

końca XIX w. Do wystawy wydrukowano folder opracowany przez pracowników Muzeum; 

10) od 12 do 28 listopada 2021 r. wystawa prac malarskich Marianny Łopatki i Danuty 

Mielczarskiej, uczestniczek zajęć plastycznych z grupy „Nowa Fala” prowadzonych na 

Łowickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku; 

11) od 5 grudnia 2021 r. do 16 stycznia 2022 r. „Pierwszy mecz. Wystawa w 100. rocznicę 

rozegrania pierwszego meczu przez reprezentację Polski w piłce nożnej”. Wystawa 

przypominającą o pierwszym meczu rozegranym przez reprezentację Polski przeciwko 

Węgrom 18 grudnia 1921 r., ukazująca dzieje kadry, przedmioty związane z piłką nożną, m.in. 

stroje reprezentacji Polski, proporce meczowe. Wystawa zorganizowana z inicjatywy 

stowarzyszenia RETRO LIGA;  

12) od 12 do 31 grudnia 2021 r. wystawa "Pocztówki i stemple poczty podziemnej ze zbiorów 

Henryka Marczaka". Ekspozycja towarzyszyła łowickim obchodom 40. Rocznicy Stanu 

Wojennego w Polsce, prezentując stemple i pieczątki wykonane przez internowanych działaczy 

"Solidarności", odbijane na grypsach, kopertach lub kartach;  

13) od 19 grudnia 2021 r. do 16 stycznia 2022 r. wystawa pokonkursowa prac studentów 

Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi pt. „Modne – Łowickie”.  Studenci 

w ramach konkursu wykonali projekty odzieży dziecięcej inspirowanej strojem łowickim. 

Wystawa jest elementem projektu  „MODNE – ŁOWICKIE, działania artystyczne i użytkowe 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, dofinansowanego ze środków MKDiN.  

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. 

 PBP 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.   

     W 2021 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu powiększyła swoje zasoby 

poprzez przystąpienie do licznych projektów: 

1) „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz 2.0.): łączna wartość projektu 18 000,00 zł, w tym: kwota 

dofinansowania z Biblioteki Narodowej to 6 300,00 zł; 

2) e-booki w ramach usługi „Czytanie bez limitu” - możliwość dostępu do publikacji 

elektronicznych za pomocą serwisu i aplikacji Legimi zgodnie z wybranym pakietem (5 kodów 

miesięcznie na okres 1 roku);  

3) „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych  

i słabowidzących” - projekt dofinansowany przez MKiDN, realizowany przez Stowarzyszenie 
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Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” dający dostęp do ponad 2 000 cyfrowych książek 

mówionych oraz  urządzeń odtwarzających; 

4) Academica – polski system cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych administrowany 

przez Bibliotekę Narodową umożliwiający udostępnianie kilkuset tysięcy publikacji 

naukowych; 

5) „Mała książka - wielki człowiek” - wyprawki czytelnicze dla dzieci; 

6) pozyskanie 36 woluminów publikacji dla dzieci i młodzieży o łącznej wartości 1 000,00 zł 

oraz teatrzyku Kamishibai w ramach akcji „Przerwa na wspólne czytanie” (kampania Kinder). 

 Stan zbiorów Biblioteki na dzień 31.12.2021 r. to 17 137 jednostek inwentarzowych,  

w tym: 

a) stan księgozbioru (inwentarz podstawowy) - 16 246 woluminów, 

b) stan zbiorów specjalnych (audiobooki) - 324 jednostek inwentarzowych, 

c) inwentarz dodatkowy (broszury) - 567 pozycji. 

 W 2021 r. włączono do księgozbioru 974 pozycje na ogólną kwotę 20 776,12 zł (zakupy, 

dotacje celowe oraz dary), w tym: zakupiono 717 pozycji na kwotę 18 222,12 zł (401 książek  

i 80 audiobooków na sumę 11 922,12 zł ze środków własnych oraz 235 książki i 1 audiobook 

na sumę 6 300,00 zł z dotacji MKiDN) oraz przyjęto w darze i w zamian za zagubione 257 

pozycji na wartość 2 554,00 zł. Ubytkowano 151 woluminów na kwotę 1 912,72 zł. 

Zbiory opracowywane były na bieżąco tworząc komputerową bazę danych w systemie SOWA.  

  

 W związku z epidemią COVID-19 do 30 czerwca 2021 r. Biblioteka funkcjonowała  

w formie wypożyczalni z wyłączeniem czytelni i ograniczeniem wolnego dostępu do półek.  

 W 2021  roku w PBP zarejestrowano 771 czytelników  i 10 884 odwiedzin oraz 17 893 

wypożyczeń na zewnątrz (książki, czasopisma i zbiory specjalne) i 6 752 udostępnienień  na 

miejscu (książki i czasopisma) oraz 183 udostępnienia e-booków (Legimi). Liczba udzielonych 

informacji to 4 774 (informacje rzeczowe, bibliograficzne, biblioteczne). 

 Działalność instrukcyjno-metodyczna  na rzecz bibliotek samorządowych w 2021 r. 

skupiała się głównie na koordynacji działań bibliotek w powiecie w zakresie realizacji zadań 

statutowych, sprawozdawczości oraz dotacji celowej z Biblioteki Narodowej, opracowywaniu 

zestawień, analiz, zbiorczych planów i sprawozdań na potrzeby Biblioteki Wojewódzkiej  

w Łodzi, BN oraz MKiDN, udzielaniu instruktażu, pomocy metodycznej i organizacji szkoleń. 

 PBP prowadziła również szeroką działalność kulturalno-oświatową związaną  

z popularyzacją książki i czytelnictwa oraz promocją amatorskiej twórczości lokalnej. 

 Ze względu na sytuację epidemiczną w 2021 r., niektóre z zaplanowanych  imprez nie 

odbyły się, bądź zostały zrealizowane w ścisłym reżimie sanitarnym z ograniczoną liczbą 

uczestników lub w formie on-line.  

 Najważniejsze imprezy kulturalne i działania edukacyjne zorganizowane w 2021 roku: 

1) X Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej i koncert kwartetu 

smyczkowego „Luna” na dziedzińcu Muzeum w Łowiczu; 

2) Noc Bibliotek pod hasłem ,,Czytanie wzmacnia”: lekcje i warsztaty plastyczne dla dzieci 

„Lem, rakiety i roboty”, fotobudka rakieta, wystawa poświęcona Stanisławowi Lemowi, 

mobilna gra terenowa na smartfony „Dy-LEM-aty przyszłości”; 
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3) konkursy i gry: ekologiczny konkurs fotograficzny ,,Co w trawie piszczy”, quiz na 

Facebooku  ,,Wielkanoc po łowicku”, bajkowa „Zgaduj-zgadula” z okazji Tygodnia Bibliotek, 

internetowy test literacki dla bibliofilów, quiz kryminalny, wirtualny escape room ,,Tajemnice 

biblioteki”, mobilna gra terenowa na smartfony; 

4) wystawy: wystawa fotograficzna „Co w trawie piszczy”, ,,Ze słownikiem do ZOO” - z okazji 

Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, wystawa grafiki poświęcona Stanisławowi 

Lemowi, Anieli Chmielińskiej, wystawa z okazji Tygodnia Książek Zakazanych, cykl  

„Z bibliotecznej półki” i „Z kalendarza rocznic”; 

5) edukacja ekologiczna w PBP: ekologiczny konkurs fotograficzny; 

6) spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki (10  spotkań); 

7) akcje biblioteczne promujące czytelnictwo: m. in.: Dzień Kobiet w Bibliotece - babeczki dla 

czytelniczek, kampania promocyjna dla dzieci i rodziców „Mała Książka - Wielki Człowiek”, 

Tydzień Bibliotek pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece" (8-15 maja), Bookcrossing, 

,,Wyjdź z szuflady” z okazji Światowego Dnia Poezji, „Literatura miesiąca” - akcja promująca 

czytelnictwo i księgozbiór PBP, „Przerwa na wspólne czytanie” w ramach kampanii Kinder, 

cykl „Książka na weekend – biblioteka poleca”, Noc Bibliotek 2021, Święta w bibliotece - 

upominki książkowe dla czytelników; 

8) inne działania: „Opowieści z Laponii” - teatrzyk dla dzieci, warsztaty literacko-plastyczne; 

9) udział PBP w międzynarodowym projekcie "Edukacja finansowa w bibliotekach 

publicznych” realizowanym  przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  

w ramach Programu „Erasmus+: cykl szkoleń dla bibliotekarzy-trenerów prowadzących 

edukację finansową, udział w międzynarodowych konferencjach on-line, szkolenia w formie 

webinariów dla dorosłych mieszkańców powiatu. 

 W 2021 r. PBP złożyła wniosek i podpisała umowę o przyłączenie do zintegrowanego 

systemu zarządzania zasobami bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa  - Kierunek Interwencji 1.2. „Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez 

zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek”, który zakłada wdrożenie i utrzymanie 

jednego bezpłatnego systemu Alma, łączącego katalogi bibliotek. Planowany termin 

przyłączenia PBP w Łowiczu do systemu to druga połowa 2022 roku. 

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.     
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 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 2021 roku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu 

zaangażowane było w następujące wydarzenia: 

1) tłusty czwartek z KGW w Łyszkowicach – nagranie pokazu i montaż filmu instruktażowego 

pieczenia pączków; 

2) film promocyjny Powiatu Łowickiego – nagranie i montaż filmu; 

3) film prezentujący warsztaty tworzenia palm wielkanocnych, projekt realizowany przez 

Muzeum w Łowiczu – nagranie materiału i montaż filmu dla Muzeum w Łowiczu; 

4) Wielkanoc po łowicku -  nagranie materiału i montaż cyklu filmów - cykl czterech filmów 

instruktażowych, w których zaproszeni goście opowiedzieli i pokazali jak wykonać ozdoby 

wielkanocne; 

5) nagranie materiału wspólnie TVP 3 Łódź z łowickimi twórczyniami ludowymi 

prezentującego zwyczaje i obrzędy wielkanocne na Ziemi Łowickiej; 

6) "Nie tylko Frasobliwy... wizerunki Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej województwa 

łódzkiego", wystawa w Muzeum w Łowiczu – nagranie materiału i montaż filmu dla Muzeum 

w Łowiczu; 

7) zorganizowanie akcji wręczanie przez Starostę Łowickiego upominków (biało - czerwone 

flagi; przypinki w narodowych barwach; płyty z nagraniem „Witaj Majowa Jutrzenko”) na 

targowisku miejskim w przeddzień obchodów Dnia Flagi; 

8) nowa odsłona strony www Powiatu Łowickiego –  https://www.powiat.lowicz.pl/. Strona 

została zmodernizowana, zyskała nową szatę graficzną oraz została dostosowana do wymagań 

WCAG 2.1;  

9) Dzień Flagi Rzeczpospolitej – oświetlenie budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy  

ul. Stanisławskiego 30 polskimi barwami narodowymi; 

10) obchody Święta Konstytucji 3 Maja – nagranie materiału i montaż filmu z czytania 

Konstytucji 3 maja przez radnych powiatu łowickiego;  

Nagrania odbyły się w sali obrad Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz na terenie ruin 

Zamku Prymasowskiego w Łowiczu; 

11) pieśń „Witaj Majowa jutrzenko – nagranie materiału i montaż filmu; opracowanie projektu 

graficznego płyty; wydanie płyty z pieśnią - płyta była wręczana podczas obchodów 230. 

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 

12) „Blichowiacy tańczą, grają i śpiewają ponad 70 lat” – wydanie książki, promocja książki;  

13) "Tadeusz Kościuszko. Rocznica wizyty w Łowiczu w 1790 r.", wystawa w Muzeum  

w Łowiczu –  nagranie materiału i montaż filmu dla Muzeum w Łowiczu; 

14) Złakowskie Boże Ciało - pograjka wiejska odbyła się w  mini skansenie w Złakowie 

Kościelnym.  

15) Powiatowy Dzień Dziecka – na plaży nad Bzurą zostało przygotowanych wiele atrakcji dla 

dzieci: zjeżdżalnie, animator, malowanie twarzy, słodki poczęstunek; 

16) Terenowe Wyścigi Chartów o Puchar Polski Centralnej – nagranie materiału i montaż filmu 

promocyjnego zawody; dokumentacja zdjęciowa i filmowa wyścigu; montaż filmu z całego 

https://www.powiat.lowicz.pl/
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wydarzenia; opracowanie katalogów dla zawodników; 

17) "Czysta Guźnia", sprzątanie terenu wokół zbiornika na Guźni z inicjatywy Młodzieżowej 

Rady Powiatu Łowickiego – dokumentacja zdjęciowa i filmowa oraz montaż filmu; 

18) Oratio Dominica – koncert w Galerii Browarna w Łowiczu. Podróż do korzeni chorału 

ewangelickiego, czyli wszystkie dzieła Cypriana Bazylika (ok.1535–1600). Polsko - litewski 

projekt trzech zespołów specjalizujących się w stylowym wykonawstwie muzyki dawnej. 

Koncert wokalno - instrumentalny angażujący około 20 muzyków, w tym czworo 

instrumentalistów (klawesyn, viola da gamba, lutnia, nyckelharpa): Jerycho (Polska); GŠ 

Ansamblis (Litwa); Morgaine (Litwa); 

19) Prowadzenie bezpłatnej wakacyjnej wypożyczalni kajaków na plaży nad Bzurą; 

przygotowanie plaży dla odwiedzających (rozkładanie leżaków, flag, włączanie muzyki); 

20) Nasza Niepodległa - Święto Wojska Polskiego: Koncert JERYCHO „Bogurodzica”, 

Sieniawski Fencing - Sztuka Krzyżowa - rekonstrukcja historii szabli polskiej; 

21) Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” w Łowiczu. W biegu wzięło udział 

ponad około 130 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; 

22) Dożynki Województwa Łódzkiego w Rogowie – organizacja wyjazdu delegacji. Powiat 

Łowicki na Dożynkach wojewódzkich reprezentowały panie z KGW „Retro Xiężanka” KGW 

Kiernozii, twórczynie  ludowe oraz kapela ludowa Jana Dutkiewicza. Panie z KGW W Chąśnie 

wykonały wieniec dożynkowy, który zajął II miejsce w konkursie na najładniejszy wieniec; 

23) Recital - Dominik Domińczak i Radosław Stefański. Koncert Dominika Domińczaka 

(klarnet) oraz dr Radosława Stefańskiego (fortepian) w Muzeum w Łowiczu. W programie: 

Kurpiński, Poulenc, Horovitz, Mangani; 

24) „Wakacyjne powidoki” - konkurs fotograficzny – konkurs polegał na przysłaniu zdjęcia  

z wakacji i opisania go jednym słowem (wrażeniem, wspomnieniem), które kojarzy się ze 

wspomnieniem przywoływanym przez to zdjęcie; 

25) Pomysłowo Warsztatowo – nagranie materiału i montaż filmów. Cykl czterech filmów,  

w których zaproszeni goście opowiadają jak aktywnie spędzić czas, bez nakładów na drogie 

wyjazdy, bez wielkich przygotowań, ale zawsze ciekawie; 

26) Etno[re]akcje - idea tego wydarzenia opierała się na twórczym spotkaniu  

z wielowymiarową, różnorodną i posiadającą ogromy potencjał interpretacyjny materią kultury 

ludowej; 

27) Projekt „Klocki Noakowskiego” - Program Kultura Interwencje 2021, Narodowe Centrum 

Kultury – rekonstrukcja i produkcja zaprojektowanych przez Stanisława Noakowskiego 

klocków architektonicznych; opracowanie na podstawie materiałów autora programu edukacji 

architektonicznej; reprint książeczki dołączonej do zestawu zawierającej instrukcję układania 

obiektów; przygotowanie wystawy reprodukcji prac Noakowskiego w Galerii Browarna; 

nagranie materiału i montaż filmu zawierającego: przedstawienie postaci Stanisława 

Noakowskiego, historię Zakładów Przemysłu Zabawkarskiego „GNOM”, specyfikację 

klocków, ich ilość, wymiary, rodzaje, prezentację możliwości i kombinacji ułożenia klocków, 

prezentację książki „Budownictwo Gnoma”, prezentację procesu powstawania klocków; 
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28) szlak pieszo - rowerowo - kajakowy „Dolina Bzury” – opracowanie koncepcji szlaku; 

wytyczenie szlaku; dokumentacja zdjęciowa punktów szlaku; opracowanie graficzne projektu 

szlaku; 

29) „Konserwacja powozów z kolekcji Muzeum w Łowiczu” - projekt realizowany przez 

Muzeum w Łowiczu – nagranie materiału i montaż filmu dla Muzeum w Łowiczu; 

30) Gala wręczenia nagrody "Łowickiej Róży" łącząca dwie edycje, za rok 2020 i 2021. 

W sali barokowej Muzeum w Łowiczu kolejni laureaci otrzymali statuetki. 

Laureaci 2020 r.: 

- Weronika Mońka-Chwała w kategorii twórczość artystyczna, 

- Halina Kostecka w kategorii upowszechnianie kultury, 

- Zofia Krystyna Gala w kategorii ochrona dóbr kultury. 

Laureaci 2021 r. 

- Włodzimierz Gala w kategorii upowszechnianie kultury; 

31) wernisaż prac Arkadiusza Michała Hablewskiego; 

32) Kalendarz na 2022 rok – działania organizacyjne związane z procesem opracowania 

graficznego oraz druku; 

33) rowerowe Punty Obsługi Turysty (Ostrów, Mystkowice, Walewice, Wola Gosławska, 

Domaniewice) – prace modernizacyjne oraz opracowanie graficzne nowych tablic 

informacyjnych; 

Rzeczowy zakres robót obejmował: 

- roboty rozbiórkowe zużytych elementów wyposażenia Punktów wraz z ich utylizacją, 

- wymianę zużytych elementów Punktów na nowe, 

- wymianę tablic informacyjnych na nowe, 

- zabezpieczenie Punktów przed warunkami atmosferycznymi poprzez ich malowanie, 

- uprzątnięcie terenu po zakończonych pracach. 

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 jednostek organizacyjnych 

Powiatu.  

CUW PŁ jest jednostką organizacyjną Powiatu Łowickiego nieposiadającą osobowości 

prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. 

CUW PŁ w 2021 r. prowadziło wspólną obsługę finansową i płacową 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;  
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8) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Łowiczu; 

9) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łowiczu; 

10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu – bez obsługi płacowej. 

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 zawartej  

z Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. CUW pokrywa koszty energii 

elektrycznej, gazu, wywozu nieczystości, zużycia wody i ścieków. 

Plan finansowy na 2021 rok dla Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego  

Dział Rozdział Paragraf Plan 

750 75085   

    3020 1000,00 

   4010 684 600,00 

  4040 53 500,00 

   4110 137 150,00 

   4120 17 350,00 

   4170 33 000,00 

   4210 43 500,00 

   4260 10 500,00 

   4270 1 500,00 

   4280 1 000,00 

   4300 36 000,00 

   4360 4 500,00 

   4410 2 800,00 

   4440 20 861,00 

   4700 5 381,00 

  4710 4 000,00 

     1 056 642,00 

 

Wydatki poniesione na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od 

wynagrodzeń oraz świadczenia dla pracowników roku to kwota 891 050,53 zł (wynagrodzenia 

osobowe pracowników 679 252,14 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 929,28 zł,  składki 

na ubezpieczenie społeczne 121 597,79 zł, składki na Fundusz Pracy 11 236,32 zł, 

wynagrodzenia bezosobowe 26 885,00 zł, świadczenia dla pracowników 150,00 zł). 

Wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 116 004,47 zł. Na tę kwotę składają 

się wydatki związane z bieżącą działalnością CUW PŁ, tj. koszty energii elektrycznej, zakup 

materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, badania okresowe pracowników, opłata za 

korzystanie z internetu, koszt delegacji służbowych. W 2021 roku zakupiono urządzenie 

wielofunkcyjne oraz niszczarki za kwotę 7 640,40 zł. Opłacono aktualizację oprogramowania 

firmy Vulcan: Finanse, Płace, Kadry– 21 100,00 zł, niezbędnego do realizacji zadań 
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statutowych CUW PŁ. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 

20 861,00 zł. 

Najważniejsze obszary działania CUW PŁ od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.: 

1) objęcie obsługą finansowo-księgową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

– Uchwała Nr XXXII/240/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24 lutego 2021 roku; 

2) comiesięczne i kwartalne sporządzanie sprawozdań finansowych Rb-27S, Rb-28S,  

Rb-N, Rb-Z, Rb-34S, Rb-50, Rb-ZN dla obsługiwanych jednostek; 

3) comiesięczne sporządzanie list płac dla pracowników obsługiwanych jednostek,  

z wyłączeniem PCPR w Łowiczu; 

4) sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, 

zestawienie funduszu jednostki) za 2020 rok; 

5) przygotowanie dla Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami Starostwa Powiatowego  

w Łowiczu informacji o wydatkach poniesionych w 2020 roku na licea ogólnokształcące oraz 

informacji o planowanych na 2021 rok kwotach wynagrodzeń osobowych nauczycieli; 

6) przygotowanie dla Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami Starostwa Powiatowego  

w Łowiczu informacji o kosztach oświaty w 2021 roku zgodnie z planem pracy Komisji 

Budżetu i Finansów oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji, 

przygotowanie informacji o stanie zatrudnienia i wynagrodzeniach na potrzeby Komisji 

Budżetu i Finansów oraz przygotowanie informacji dotyczącej ilości godzin 

ponadwymiarowych wypracowanych i wypłaconych nauczycielom szkół i placówek 

oświatowych zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej; 

7) prowadzenie na bieżąco szkoleń okresowych BHP dla pracowników obsługiwanych 

jednostek; 

8) sporządzenie projektów planów finansowych na 2021 rok dla obsługiwanych jednostek; 

9) współpraca z obsługiwanymi jednostkami przy kontrolach zewnętrznych – udostępnianie 

niezbędnych dokumentów i sporządzanie wymaganych zestawień na wniosek dyrektora 

kontrolowanej jednostki; 

10) sporządzenie zestawień danych dotyczących wynagrodzeń nauczycieli, pracowników 

administracji i obsługi na potrzeby SIO za okres styczeń- sierpień 2021 r dla jednostek 

obsługiwanych. 

 

11. I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego mieści się w Łowiczu, 

przy ul. Bonifraterskiej 3. W roku szkolnym 2020/2021 w 16 oddziałach uczyło się  

398 uczniów, zaś w roku szkolnym 2021/2022 w 16 oddziałach kształci się 405 uczniów.  

W wyniku naboru do klas I otworzono cztery oddziały o nachyleniu: medycznym, 

politechnicznym, przyrodniczym i humanistycznym. 

 Do egzaminu maturalnego przystąpiło 99 uczniów na 99 absolwentów. Egzamin zdało 99 

osób, zdawalność wyniosła 100%. Wyniki egzaminów maturalnych w 2021 roku  

z przedmiotów obowiązkowych przedstawiały się w część pisemnej następująco: 

- j. polski – średni wynik – 55,75%, max wynik – 80%, zdawalność 100%, 

- matematyka - średni wynik – 75%, max wynik – 100%, zdawalność 100%, 

- j. angielski - średni wynik – 89%, max wynik – 100%, zdawalność 100%, 
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- j. niemiecki - średni wynik – 100%, max wynik – 100%, zdawalność 100%, 

- j. rosyjski - średni wynik – 89%, max wynik – 100%, 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. 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); 

3) 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); 

4) dotację z projektu unijnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Uczniowie I LO w Łowiczu otwarci  

na świat”  – 29 754,00 EUR (projekt realizowany w latach 2021-2023); 

5) dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej na projekt pn. „Prowadzenie klasy 

realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne 

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

im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu"– 24 741,75 zł (projekt o wartości 30 927,19 zł 

realizowany w latach 2021-2022); 

6) szkoła otrzymała bezpłatnie 25 zestawów Szkolnych Pakietów Multimedialnych 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), zostały one ufundowane przez Państwowy Instytut 

Badawczy NASK poprzez operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ich wartość wyniosła 

24 261,75 zł; 

7) środki finansowe (darowizny) pozyskane z wpłat 1% podatku od osób fizycznych  

za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego Fundacji „Młodzi-Młodym” – 5 896,44 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 2020/2021 w 13 oddziałach uczyło się 372 uczniów.  

W roku szkolnym 2021/2022 w 12 oddziałach uczy się (wg stanu na 1 września 2021 – 353 

uczniów). W wyniku naboru otworzono trzy oddziały klas I o nachyleniu: humanistyczno-

lingwistycznym, matematycznym oraz medycznym. 

W 2021 roku do egzaminu maturalnego przystąpiło 99 spośród 102 absolwentów. Egzamin 

zdało 89 uczniów. Zdawalność wyniosła 90%. Egzamin poprawkowy zdało 8 uczniów. 

Zdawalność z uwzględnieniem egzaminów poprawkowych wyniosła 98 %. Wyniki egzaminów 

maturalnych w 2021 roku z  przedmiotów obowiązkowych przedstawiały się w część pisemnej 

następująco: 

- j. polski – średni wynik – 50,73%, max wynik – 87%, zdawalność 97,98%, 
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- matematyka - średni wynik – 58,91%, max wynik – 100%, zdawalność 100%, 

- j. angielski - średni wynik – 78,33%, max wynik – 100%, zdawalność 98,99%. 

Pozyskano następujące środki pozabudżetowe: 

1) 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); 

2) 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); 

3) dotację 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); 

4) dotację 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); 

5) dotację 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 2020-2022); 

6) dotację do wycieczki z projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki - „Poznaj Polskę”  

- 15 000 zł (projekt o wartości 21 746,00 zł realizowany w roku 2021 r.); 

7)  środki finansowe (darowizny) pozyskane od sponsorów: Rady Rodziców – kwota  

18 201,70 zł, darowizna od sponsorów - kwota 600,00 zł, środki pozyskane z wpłat 1% podatku 

od osób fizycznych za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego Fundacji „Młodzi-

Młodym”- kwota 2 757,06 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 2020/2021 w 20 oddziałach uczyło się  

446 uczniów. W roku szkolnym 2021/2022 w 21 oddziałach kształci się 447 uczniów.  

W 2021 roku w wyniku naboru do klas I otworzono 4 oddziały, w tym: 2 oddziały 

technikum kształcące w zawodach: technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, 

technik mechatronik oraz technik elektryk, 2 oddziały branżowej szkoły I stopnia kształcące  

w zawodach: kierowca mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer i sprzedawca. 

W 2021 roku do egzaminu maturalnego przystąpiło 29 spośród 38 absolwentów. Egzamin 

zdało 21 uczniów, zdawalność wyniosła 72,4%. Egzamin poprawkowy zdało 4 uczniów. 

Zdawalność z uwzględnieniem egzaminów poprawkowych wyniosła 86,2%. Wyniki 
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egzaminów maturalnych w 2021 roku z przedmiotów przedstawiały się w część pisemnej 

następująco: 

- j. polski – średni wynik – 41,34%, max wynik – 61%, zdawalność 79,3%, 

- matematyka - średni wynik – 61,1%, max wynik – 91%, zdawalność 89,7%, 

- j. angielski - średni wynik – 72,97%, max wynik – 100%, zdawalność 89,7%. 

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zostało zgłoszonych 48 uczniów,  

w tym: 28 uczniów technikum oraz 20 uczniów branżowej szkoły I stopnia. Dyplom 

potwierdzający kwalifikacje otrzymało 28 uczniów. Zdawalność egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe w technikum wyniosła 78,57%, natomiast w branżowej szkole  

I stopnia – 30%. 

Pozyskano następujące środki pozabudżetowe na realizację projektów: 

1) projekt pn. „Kształcimy zawodowo” środki z Europejskiego Funduszu Społecznego  

- dofinansowanie 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+ - finansowanie 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 – dofinansowanie 

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+ - finansowanie 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 Łowiczu przy ul. Blich 10. W skład Zespołu wchodzi: Technikum  

nr 2 i Branżowa szkoła I Stopnia nr 2. W roku szkolnym 2020/2021 w 33 oddziałach kształciło 

się 728 uczniów. W roku szkolnym 2021/2022 w 32 oddziałach kształci się 720 uczniów. 

Utworzono 5 oddziałów technikum kształcących w zawodach: technik informatyk, technik 

programista, technik logistyk, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki/ technik technologii 

żywności i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 1 oddział branżowej szkoły  

I stopnia w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych. 

 W 2021 r. do matury przystąpiło 105 spośród 123 absolwentów, z czego egzamin zdało  

92 uczniów, zdawalność wyniosła 87,60%. Wyniki egzaminów maturalnych w 2021 roku  

z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej przedstawiają się następująco: 

- j. polski – średni wynik – 42,30 %, max wynik – 80%, zdawalność 89,52%, 

- matematyka - średni wynik – 55,13%, max wynik – 98%, zdawalność 91,42%, 

- j. angielski - średni wynik – 65,10%, max wynik – 100%, zdawalność 91,26%, 

- j. niemiecki - średni wynik – 64,00%, max wynik – 84%, zdawalność 100%. 
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 Do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej przystąpiło  

170 uczniów technikum. Egzamin ten zdało 141 osób (zdawalność 82,94%). Dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe odebrało 85 absolwentów technikum.  

 Do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji letniej przystąpiło  

49 uczniów technikum oraz 17 uczniów branżowej szkoły I stopnia. Egzamin zdało 47 uczniów 

technikum (zdawalność 95,92%) oraz 15 uczniów branżowej szkoły I stopnia (zdawalność 

88,23%). Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskało 15 absolwentów branżowej 

szkoły I stopnia. Do egzaminów zawodowych w sesji letniej przystąpiło 80 uczniów technikum. 

Egzamin zdało 72 uczniów (zdawalność 90,00%). 

Pozyskano następujące środki pozabudżetowe na realizację projektów: 

1) projekt pn. „Integracja dwóch narodów poprzez taniec" dla uczniów w ramach Programu 

POWER, Akcja: Ponadnarodowa mobilność uczniów. Kwota finansowania 246 576,00 zł 

(projekt realizowany w latach 2021-2022); 

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+ - finansowanie 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 – dofinansowanie 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  

- dofinansowanie 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 Szkół 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 2020/2021 

wchodziło technikum oraz branżowa szkoła I stopnia, łącznie w 15 oddziałach kształciło się 

331 uczniów. Szkoła prowadziła kształcenie w technikum w zawodach: technik hotelarstwa, 

technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik fotografii  

i multimediów, technik eksploatacji portów i terminali oraz w branżowej szkole I stopnia  

w zawodzie kucharz. W roku szkolnym 2021/2022 w 17 oddziałach uczy się 361 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 oraz do 1 oddziału szkoły branżowej w zawodzie kucharz. 

W 2021 r. do matury przystąpiło 20 spośród 39 absolwentów z czego egzamin zdało  

7 uczniów, zdawalność wyniosła 35%. Egzamin poprawkowy zdało 4 uczniów z 6, które 
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przystąpiły. Zdawalność z uwzględnieniem egzaminów poprawkowych wyniosła 55%. Wyniki 

egzaminów maturalnych w 2021 roku z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej  

po sesji poprawkowej przedstawiały się następująco: 

- j. polski - średni wynik – 33,65%, max wynik – 69%, zdawalność 55%, 

- matematyka - średni wynik – 49,2%, max wynik – 84%, zdawalność 80%, 

- j. angielski - średni wynik – 50,6%, max wynik – 96%, zdawalność 75%. 

Do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przystąpiły łącznie 73 osoby, 

wszystkie były uczniami technikum. Egzamin zdało łącznie 59 uczniów. Zdawalność egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wyniosła 80%. 

Pozyskano następujące środki pozabudżetowe na realizację projektów: 

1) 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 2020-2022); 

2) 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); 

3) projekt realizowany w ramach Akredytacji Erasmus+ nr 2020-1-PL01-KA120-VET-09580 

sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe. Wartość projektu 62 917,00 EURO tj. 289 166,53 

PLN (projekt realizowany w latach 2021-2022). 

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 2020/2021 w 23 oddziałach uczyło się 548 uczniów. W roku 

szkolnym 2021/2022 w 22 oddziałach kształci się 526 uczniów.  

 W 2021 roku nabór do I klas nastąpił do 5 oddziałów w tym do 3 oddziałów technikum 

kształcących w zawodach technik ekonomista, technik spedytor, technik rachunkowości 

i technik handlowiec oraz do 2 oddziałów liceum o nachyleniu humanistyczno-językowym  

oraz matematyczno-informatycznym. 

 Wyniki egzaminów maturalnych w 2021 roku z przedmiotów obowiązkowych 

przedstawiały się w część pisemnej następująco: 

Liceum Ogólnokształcące: 

- j. polski – średni wynik – 51,39%, max wynik – 86%, zdawalność 98,21%, 

- matematyka - średni wynik – 62,68%, max wynik – 100%, zdawalność 96,43%, 

- j. angielski - średni wynik – 87,18%, max wynik – 100%, zdawalność 100%. 

Technikum: 

- j. polski – średni wynik – 49,54%, max wynik – 79%, zdawalność 96,63%, 

- matematyka - średni wynik – 53,84%, max wynik – 96%, zdawalność 95,51%, 

- j. angielski - średni wynik – 74,05%, max wynik – 100%, zdawalność 97,70%. 
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 Do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przystąpiło 92 uczniów, z czego  

87 uczniów zdało egzamin. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  

w technikum wyniosła 94,54%.  

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. „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);  

3) 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); 

4) szkoła otrzymała bezpłatnie 50 zestawów Szkolnych Pakietów Multimedialnych 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), zostały one ufundowane przez Państwowy Instytut 

Badawczy NASK poprzez operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, 

ich wartość wyniosła 48.523,50 zł; 

5) środki finansowe (darowizny) pozyskane od sponsorów: Rada Rodziców 8 364 zł, 

Stowarzyszenie Wychowanków Szkół Ekonomicznych i Handlowych w Łowiczu 3 600 zł; 

6) w związku ze złożeniem wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej  

z rezerwy tej części subwencji w roku 2021 z tytułu dofinansowania w zakresie doposażenia  

w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku 

adaptacji w szkołach/placówkach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego pozyskano kwotę 13 650,00 zł; 

7)  w związku ze złożeniem wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej  

z rezerwy tej części subwencji w roku 2021 z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia 

w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych 

przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach,  

w których szkoły te nie prowadziły kształcenia, pozyskano kwotę 15 000,00 zł na uruchomienie 

w roku szkolnym 2021/2022 kształcenia w nowym zawodzie - technik rachunkowości. 
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17. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Jana Brzechwy  

w Łowiczu 

 

Liczba uczniów i ilość klas w roku 2021 (stan grudzień 2021) 

Lp. Typ szkoły 
Liczba 

oddziałów 
Liczba uczniów 

1.  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 44 

2.  Przedszkole Specjalne 3 12 

3.  Szkoła Podstawowa  9 51 

4.  Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia  3 22 

5.  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 

Pracy 

3 19 

6.  Internat SOS-W 4 25 

7.  Zespół Rewalidacyjno- Wychowawczy 3 17 

RAZEM 25 190 

 

Liczba dzieci ze względu na rodzaj niepełnosprawności: 

Lp. 
Stopień niepełnosprawności 

intelektualnej 
Ilość uczniów 

1.  Lekkie 34 
2.  Umiarkowane, znaczne 20 
3.  Sprzężone 50 
4.  Głębokie 17 

RAZEM 121 

 

Liczba uczniów nauczanych indywidualnie: 

Lp. Typ szkoły Ilość uczniów 

1.  Szkoła Podstawowa 0 

2.  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 2 

3.  Indywidualne zespoły rewalidacyjno-wychowawcze  4 

RAZEM  6 

 

Wyposażenie Ośrodka 

Pozyskano następujące środki pozabudżetowe na realizację projektów: 

1) dotacja podręcznikowa - dotacja przyznana 12 756,99 zł, dotacja wykorzystana   

12 755,47 zł. Program finansowany był ze środków budżetu państwa, dotacja była realizowana 

w okresie od 01.04.2021 r. do 31.12.2021 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 4 413,00 zł, dotacja wykorzystana 3 684,86 zł. 

Program finansowany był ze środków budżetu państwa, dotacja była realizowana w okresie  
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od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 2021 przeznaczono 

na wyposażenie placu zabaw; 

3) wyprawka szkolna - dotacja przyznana – 12 855,00 zł, dotacja wykorzystana 10 612,58 zł. 

Program finansowany był ze środków budżetu państwa, dotacja była realizowana w okresie od 

01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Wyprawka szkolna przeznaczona była dla uczniów Branżowej 

Szkoły I Stopnia oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy; 

4) ,,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). 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 31 uczniów (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 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; 

5) Aktywny Przedszkolak – rozszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Specjalnym SOS-

W im. Jana Brzechwy w Łowiczu - projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu - 598 971,93 zł. 

Wartość projektu (w przypadku składania karty informacyjnej dla projektu rozliczonego należy 

podać kwoty z rozliczenia): 553 065,36 zł kwota dofinansowania - 475 042,42 zł, wkład własny 

- 78 022,94 zł. Projekt zrealizowany w okresie od 01.06.2020 r. do 30.11.2021 r.  Projekt został 

wydłużony do końca listopada ze względu na termin zakończenia szkoleń przez nauczycieli.  

Cel projektu było 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, 

obejmujące: wsparcie istniejących lub nowo utworzonych ośrodków wychowania 
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przedszkolnego w zakresie generowania i funkcjonowania nowych miejsc przedszkolnych, 

dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci  

z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej 

umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez 

wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności, rozszerzanie oferty ośrodków 

wychowania przedszkolnego o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających  

na rzecz zwiększania szans edukacyjnych dzieci w zakresie wyrównywania stwierdzonych 

deficytów, doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji 

niezbędnych do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

6) ,,Za życiem” – program kompleksowego wsparcia dla rodzin - program finansowany  

ze środków budżetu państwa, wartość projektu w 2021 r. to  91 000,00 zł, liczba dzieci objętych 

wsparciem – 33; liczba godzin zrealizowanych - 1 298,  kwota wykorzystanej dotacji -  

90 396,44 zł. Projekt był realizowany w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Zadanie 

finansowane było z budżetu państwa i polegało m.in. na pełnieniu przez wskazaną placówkę 

roli wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu.  

Jej szczegółowe zadania określało 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 ramach realizacji programu „Za życiem” Ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-

opiekuńczy w Łowiczu oferował wsparcie i zajęcia usprawniające w zakresie: terapii 

psychologicznej i wsparcia rodziców, zajęcia logopedyczne i neurologopedyczne,  zajęcia 

rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii, zajęcia integracji sensorycznej, zajęcia ogólnorozwojowe. 

 

18. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi 

Organizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii od 1 września 2021 roku przebiegała                                                            

w oparciu o pięć oddziałów szkoły podstawowej specjalnej, tj. klasy: IV, V, VI, VII, VIII                              

oraz sześć grup wychowawczych.  

Wszyscy uczniowie-wychowankowie posiadają orzeczenia do kształcenia specjalnego            

z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Wychowankowie przyjmowani                             

są  do Placówki z terenu całej Polski na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.  

Praca nauczycieli i wychowawców wspierana była przez pedagogów szkolnych  

(1,75 etatu- 35 godzin) oraz psychologa (1 etat). Pedagodzy oraz psycholog na bieżąco 

pomagali rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze, konflikty rówieśnicze, wspierają 

nowoprzybyłych wychowanków, na bieżąco kontaktują się z instytucjami działającymi na rzecz 

pomocy dzieciom i rodzinie (PPP, kuratorzy, MOPS), prowadzą zajęcia specjalistyczne,  

tj. zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, terapia pedagogiczna oraz 

wspierają rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczej.  

Praca z dziećmi odbywa się  na wielu płaszczyznach, które są ze sobą spójne i wpływają 

na poprawę zachowania wychowanków- uczniów,  przygotowując ich jednocześnie                                      

do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym po opuszczeniu Placówki: 
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1. opiekuńczej – zaspakajanie podstawowych potrzeb, dbanie o właściwe wyżywienie                    

i zdrowie  (współpraca z Ośrodkiem Zdrowia „Medicus” w Kiernozi, poradniami, 

stomatologiem, itp.). Przestrzeganie zasad zdrowego  i higienicznego trybu życia: równomierne 

zagospodarowanie czas na naukę, odpoczynek, zajęcia na świeżym powietrzu, sen. Nauka 

wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego, tj. ścielenie łóżek, sprzątanie 

sypialni, bycie dyżurnym w klasie i na stołówce, codzienne dbanie o wygląd zewnętrzny                                

i higienę osobistą. Kontaktowanie się z rodzicami-opiekunami prawnymi w sprawach 

dotyczących ustalenia jednolitych oddziaływań opiekuńczych i wychowawczych, 

przekazywanie informacji o postępach w nauce oraz zachowaniu wychowanków w Placówce,  

uzupełniania przyborów szkolnych, toaletowych, urlopowania;  

2. dydaktycznej – realizacja obowiązku szkolnego na II etapie kształcenia ogólnego – 

dostosowanie metod i form pracy do uczniów zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach 

o potrzebie kształcenia specjalnego, realizacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego 

oraz kierunków polityki oświatowej państwa. Objęcie uczniów zajęciami specjalistycznymi 

umożliwiającymi nadrobienie zaległości programowych. Angażowanie w życie szkoły poprzez 

udział w akademiach i uroczystościach.  Organizowanie i zachęcanie uczniów do udziału                                                                    

w wewnątrzszkolnych konkursach oraz uczestnictwo w konkursach organizowanych przez inne 

instytucje, podczas których wzmacniane jest poczucie własnej wartości oraz umożliwienie 

odnoszenia sukcesów, m.in. „Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny”, konkurs 

matematyczny „Matematyka- moja pasja”, olimpiada z biologii „H2O- to jest to”.                                

Udział uczniów w apelach i akademiach związanych z ważnymi wydarzeniami w historii, 

działalnością kulturalno- oświatową oraz zaangażowanie uczniów w akcje społeczne,                                  

np. „Narodowe Czytanie”, „Szkoła do hymnu”, „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”. 

Organizowanie zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów: zajęcia techniczne, zajęcia 

informatyczne, zajęcia sportowe SKS. Uatrakcyjnienie obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

poprzez wdrożenie innowacji pedagogicznych: „Trochę inna lekcja historii” oraz „Statystyka-

czyli świat w liczbach”. Nauka samorządności poprzez działalność Samorządu Uczniowskiego. 

MOS w Kiernozi corocznie otrzymuje dotację  na podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe                      

dla uczniów wszystkich klas. Na terenie szkoły działa szkolna biblioteka, której zasoby 

powiększane są systematycznie o nowe pozycje z literatury dla dzieci i młodzieży; 

3. wychowawczej – realizacja planów pracy grup wychowawczych i programów 

profilaktycznych zawierających treści z Programu Profilaktyczno- Wychowawczego                            

oraz uwzględniających ważne wydarzenia święta, zainteresowania wychowanków, treści 

prozdrowotne, profilaktyczne, patriotyczne, oraz dotyczące szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa. Umożliwienie wychowankom rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo 

w kołach zainteresowań tj.: kulinarne, plastyczne, techniczne, informatyczne, wikliniarskie, 

motoryzacyjne, aktywnego wypoczynku, miłośników Darta, harcerstwo, wolontariat, 

aktywnego strażaka, muzyczne oraz organizowanie zajęć  w ramach wdrożonych do realizacji 

innowacji pedagogicznych: „ Księga przygód z elementami języka angielskiego”, 

„Gastronomia- Twoją przyszłością”, „Ziemia naszym domem”. Wychowankowie brali udział 

w licznych konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne, rozwijając swoje 

zainteresowania oraz „Niewyobrażalne lato- w te wakacje napiszę książkę”, Ogólnopolski 

Konkurs Artystyczny pt. „Baśniowa rodzina w obiektywie”- nagroda dyrektora dla naszego 

wychowanka, powiatowy konkurs plastyczny „JA-TY-MY”. Udział w ośrodkowych 
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spotkaniach i uroczystościach podnoszących świadomość kulturalna wychowanków                            

oraz kształtowanie poczucia przywiązania do tradycji. Do najważniejszych, które odbyły się                     

do końca roku 2021 należały: 

- 28 akcja sprzątania Świata, 

- Dzień chłopaka, 

- I Parafialne Biegi Papieskie, 

- Dzień Edukacji Narodowej, 

- Piknik integracyjny, 

- Powiatowe biegi przełajowe, 

- XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się”, 

- Kampania „19 dni bez przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”, 

- Międzynarodowy Dzień Tolerancji, 

- „1 grudnia- Światowy Dzień AIDS”, 

- Mikołajki, 

- Kiermasz Bożonarodzeniowy, 

- Spotkanie wigilijne; 

4. terapeutycznej – wychowankowie/uczniowie zakwalifikowani są do zajęć terapii 

pedagogicznej, zgodnie z zaleceniami z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, a godziny 

pedagogów oraz psychologa dostosowane są do potrzeb wynikających z rozkładu planu dnia, 

co umożliwia każdemu podopiecznemu równe korzystanie z udzielanej pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej. W ramach zajęć  z wychowawcą oraz zajęć popołudniowych 

organizowane są zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym. 

19. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łowiczu 

W czasie pandemii COVID-19 do Poradni okresowo zgłaszało 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 brało udział średnio 250 dzieci/młodzieży. 

Poradnia jest placówką oświatową, której zadaniami są:  

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży (w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, 

wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz 

wskazania sposobu rozwiązania tego problemu); 

2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną 

funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów dydaktycznych i wychowawczych; 

4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie 

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Poradnia realizuje swoje zadania poprzez: 
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- diagnozowanie, 

- indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, 

- grupy wsparcia, 

- interwencje kryzysowe, 

- warsztaty, 

- porady i konsultacje, 

- wykłady i prelekcje, 

- działalność informacyjno-szkoleniową, 

- udział w zebraniach rad pedagogicznych, spotkaniach nauczycieli, wychowawców grup 

wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w przedszkolu, szkole lub placówce. 

 W ramach realizacji zadań statutowych diagnozowano dzieci i młodzież poprzez diagnozę 

psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i doradztwa zawodowego. Wykonywano badania 

przesiewowe:     

-  programem „Widzę”     25,                                          

-  programem „Słyszę”     88,                                     

-  programem „Mówię”    15,                                    

-  programem SAT          122.  

 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 2021 roku wydano opinie:  

Rodzaj opinii  w sprawie  

 Potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju                                                       tabela orzeczenia 

Przyspieszenia obowiązku szkolnego - 

Odroczenia obowiązku szkolnego 30 

Objęcia nauką w klasie terapeutycznej - 

Zwolnienia z nauki drugiego języka obcego - 

Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponad. - 

Dostosowania wymagań edukacyjnych  47 

O specyficznych trudnościach  w uczeniu się 40 

Udzielanie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki 1 

Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy - 

Objęcia dziecka pomocą psych – ped. w przedszkolu 49 

Objęcia dziecka pomocą psych. – ped. w szkole 138 

Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego  - 

O braku przeciwwskazań do wykonywania zajęć zarobkowych 1 
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Realizacji nauki poza szkołą - 

Inne opinie 4 

Wydano również orzeczenia: 

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 33 

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży:  

- z uszkodzonym słuchem 11 

- z uszkodzonym wzrokiem 0 

- z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją) 13 

- z upośledzeniem w stopniu lekkim 24 

- z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym 5 

- z upośledzeniem w  stopniu głębokim -  o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wych. 7 

- z autyzmem (w tym Z.Aspergera) 36 

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi 26 

- zagrożonych niedostosowaniem społecznym 6 

- niedostosowanych społecznie - 

- z uszkodzonym słuchem i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 1 

- z uszkodzonym wzrokiem i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 0 

Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania 33 

Orzeczenia o  potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego 2 

RAZEM 197 

Opinie o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju 0 

Orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego 3 

Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania 0 

W ramach realizacji zadań statutowych udzielano dzieciom i młodzieży oraz rodzicom 

bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej: 

Rodzaj terapii:  

Pedagogiczna:  

                      Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne  156 

                      Terapia ręki 23 

                      Metoda Dobrego Startu 23 
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                      Terapia umiejętności słuchowo - językowych 15 

                       SI 20 

Biofeedback - innowacja 6 

Trening Warnkego 26 

Logopedyczna:  

                       Terapia logopedyczna 251 

                       Terapia dr Neuronowski  5 

Indywidualna (terapia psychologiczna/psychoterapia) 41 

Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, w tym psychologicznym 72 

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” - 

TUS dla dzieci ze spectrum autyzmu (innowacja) - 

Porady bez badań (wychowawcze itp.) 343 

Interwencje kryzysowe indywidulne 4 

 

Diagnozy pedagogiczne   411 

Diagnozy psychologiczne  576 

Diagnozy logopedyczne  337 

Diagnozy w zakresie doradztwa zawodowego 14 

Psychiatra zrealizował              283 wizyty 

 

 Realizowano również zadania profilaktyczne oraz wspierające wychowawczą  

i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły, placówki, m.in. poprzez warsztaty: 

1) konferencja dla szkół i placówek w Powiecie Łowickim: „Zaburzenia i trudności 

emocjonalne – depresja dzieci i młodzieży” z udziałem psychiatry dziecięcego; 

2) „ Kolorowe emocje” – warsztaty rozwijające umiejętności radzenia sobie z emocjami; 

3) profilaktyka zachowań agresywnych „Jestem kumplem – jestem OK”- profilaktyka 

drugorzędowa – warsztaty dla uczniów z klas IV-VIII MOS w Kiernozi: 36; 

4) praca z uczniem mającym zespół Aspergera - profilaktyka drugorzędowa – szkolenie dla 

nauczycieli: 13; 

5) praca z dzieckiem z autyzmem - profilaktyka drugorzędowa – szkolenie dla nauczycieli (SP 

Błędów): 7; 

6) techniki uczenia się – szkolenie dla nauczycieli: 3; 

7) szkolenie Rady Pedagogicznej – Depresja u dzieci i młodzieży (SP nr 3 w Łowiczu): 31; 

8) wykorzystanie AAC w pracy z dzieckiem z autyzmem – konsultacje dla nauczycieli -2; 

9) szkolenie Rady Pedagogicznej – Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów  

z afazją (SP nr 2 w Łowiczu):18; 

10) organizacja kształcenia specjalnego – IPET oraz WOPFU –szkolenie dla nauczycieli: 20;  
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11) szkolenie Rady Pedagogicznej – Dostosowanie wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb psychologicznych i edukacyjnych ucznia z uwzględnieniem sytuacji 

pandemicznej (SP Łaguszew) – 10; 

12) dzień bezpłatnych diagnoz logopedycznych (PPP w Łowiczu): 14; 

13) spotkania z doradcą zawodowym dotyczące wyboru dalszej ścieżki kształcenia  

i predyspozycji zawodowych: 206 osób. 

Zajęcia realizowano w  SP Zielkowice, SP Bełchów, SP Kocierzew, SP Bielawy, SP Nieborów,  

SP Kalenice. 

 

Udzielano pomocy grupowej dla rodziców: 

1) wspieranie uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją 

pandemiczną, budowanie relacji z dzieckiem, wspieranie dziecka w prawidłowym rozwoju; 

2) geneza założenie i struktura zajęć MDS; 

3) geneza, założenia, cele i struktura zajęć „Terapia ręki”. 

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) organizowanie warsztatów dla dzieci, uczniów i nauczycieli – szczegółowo wymienione  

w podpunkcie pierwszym. 

 

VI. Przygotowanie szkół ponadpodstawowych i placówek 

oświatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022 - podsumowanie 

Uczniowie/oddziały w szkołach Powiatu Łowickiego 

   *stan na dzień 01.09.2021 r. 

 

Szkoła / placówka 

oświatowa 

Rok szkolny 2020/2021 Rok szkolny 2021/2022* 

Liczba 

oddziałów 
Liczba uczniów 

Liczba 

oddziałów 
Liczba uczniów 

I LO w Łowiczu 16 398 16 405 

II LO w Łowiczu 13 372 12 353 

ZSP nr 1 w Łowiczu 20 446 21 447 

ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu 33 728 32 720 

ZSP nr 3 w Łowiczu 15 331 17 361 

ZSP nr 4 w Łowiczu 23 548 22 526 

SOS-W w Łowiczu 21 119 21 119 

MOS w Kiernozi  5 70 5 47 

Razem 146 3 012 146 2 978 
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Zatrudnienie w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzący  

jest Powiat Łowicki 

Rok szkolny 2020/2021 Rok szkolny 2021/2022* 

Liczba 

nauczycieli 

[etat] 

Liczba pracowników 

adm. i obsługi 

[etat] 

Liczba 

nauczycieli 

[etat] 

Liczba pracowników 

adm. i obsługi 

[etat] 

438,76 86,75 438,92 85,25 

*dane na podstawie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych oraz aneksów do nich stan na dzień 

01.09.2021 r. 

Wyniki matury w 2021 roku 

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 99 102 38 21 120 18 39 - 56 89 582 

Klasy kończące 4 4 2 1 6 1 2 - 2 4 26 

Maturzyści 99 99 29 - 105 - 20 - 56 89 497 

Zdało maturę 92 89 21 - 73 - 7 - 46 73 401 

Zdawalność 

matury w %* 
93 90 72,4 - 70 - 35 - 82,14 82,02 80,68 

Nie zdało matury 

- z poprawką 

- bez poprawki 
7 

10 

9 

1 

8 

5 

3 

- 

32 

21 

11 

- 

13 

2 

9 

- 

10 

9 

1 

16 

13 

3 

96 

77 

19 

Zdało egzamin 

poprawkowy  
7 8 4 - 19 - 4 - 7 11 62 

Zdawalność „po 

poprawkach” 
100 98 86,2 - 87,62 - 55 - 94,64 94,38 93,16 

 *w stosunku do uczniów przystępujących do egzaminu 

Egzaminy zawodowe w 2021 roku 

*w stosunku do uczniów przystępujących do egzaminu 

Pozostali uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych organizowanych przez Izbę Rzemieślniczą. 

Awans zawodowy nauczycieli w 2021 roku 

1) stopień nauczyciela kontraktowego uzyskało 7 nauczycieli: 

- II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu – 1 nauczyciel, 

Zespół szkół Typ szkoły 
Liczba 

absolwentów 

Przystąpiło 

do egzaminu 

Zdało 

egzamin 

Zdawalność 

% * 

ZSP nr 1  

w Łowiczu 

technikum 38 28 22 78,57 

branżowa szkoła I 

stopnia 
21 20 6 30 

ZSP nr 2 CKZ  

w Łowiczu 

technikum  123 123 96 78,05 

branżowa szkoła I 

stopnia 
18 17 15 88,23 

ZSP  nr 3  

w Łowiczu 
technikum 41 41 37 90,24 

ZSP  nr 4  

w Łowiczu 
technikum  90 90 82 91,1 
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- Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. S.W. Reymonta w Łowiczu – 2 nauczycieli, 

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu – 1 nauczyciel, 

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi – 3 nauczycieli; 

2) stopień nauczyciela mianowanego uzyskało 2 nauczycieli: 

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 CKZ im. T. Kościuszki w Łowiczu – 1 nauczyciel, 

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Łowiczu – 1 nauczyciel. 

 

Nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 

W wyniku naboru uruchomiono 26 oddziałów klas I: 

a) 9 oddziałów liceum ogólnokształcącego, 

b) 13 oddziałów technikum, 

c) 4 oddziały branżowej szkoły I stopnia. 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łowiczu uruchomiono 1 oddział 

Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia, 1 oddział Szkoły Specjalnej Przysposabiającej  

do Pracy. 

Wyniki naboru na rok szkolny 2021/2022 

Lp. Szkoła Oddział (nachylenie/zawód)  
Liczba 

oddziałów 

Liczebność 

klas I 

1. 
I LO  

w Łowiczu 

Liceum ogólnokształcące 4 108 

medyczne 1 29 

politechniczne 1 26 

przyrodnicze 1 23 

humanistyczne  1 30 

2.  
II LO 

w Łowiczu 

Liceum ogólnokształcące 3 90 

humanistyczno – lingwistyczne  1 30 

matematyczne 1 30 

medyczne  1 30 

3. 
ZSP nr 1  

w Łowiczu 

Technikum  2 49 

technik mechanik/technik pojazdów samochodowych 1 9/12 

technik informatyk/technik elektryk 1 14/14 

Branżowa szkoła I stopnia 2 60 

mechanik pojazdów samochodowych/fryzjer 1 17/15 

Kierowca mechanik/sprzedawca 1 18/10 

4. 

ZSP nr 2 

CKZ 

w Łowiczu 

Technikum  5 120 

technik informatyk  1 24 

technik programista  1 24 

technik logistyk 1 24 

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki/technik 

technologii żywności   
1 

13/11 

technik żywienia i usług gastronomicznych  1 24 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Łowiczu 1 21 
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Zatrudnienie w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 

*stan na dzień 01.09.2021 r. 

** dane na podstawie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych oraz aneksów do nich stan na dzień 

01.09.2021 r. 

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych 

(MOPiMR) 
1 

21 

5. 
ZSP nr 3  

w Łowiczu 

Technikum  3 77 

technik żywienia i usług gastronomicznych 1 24 

technik fotografii i multimediów 1 24 

technik usług fryzjerskich/ technik eksploatacji portów  

i terminali 
1 

14/15 

6. 
ZSP nr 4  

w Łowiczu 

Liceum ogólnokształcące 2 56 

humanistyczno-językowe  1 30 

matematyczno-informatyczne 1 26 

Technikum 3 72 

technik ekonomista  1 24 

technik spedytor  1 24 

technik handlowiec/technik rachunkowości 1 12/12 

Razem 25 653 

Szkoła/ placówka 

oświatowa 

Liczba 

oddziałów

* 

Liczba 

uczniów* 

Etaty przeliczeniowe nauczycieli** 
Nauczyciele 

niepełnozatru

dnieni (liczba 

osób)** 

Liczba 

etatów 

administracj

i i obsługi** 
Ogółem 

w ramach etatu 

nauczycieli 

pełnozatrudnio
nych 

nauczycieli 
niepełnozatr

udnionych 

wynikające z 

godzin 

ponadwymiaro
wych 

I LO w Łowiczu 16 405 38,80 25,00 6,64 7,16 12 6,40 

II LO w Łowiczu 12 353 37,74 25,00 9,02 3,72 17 3,50 

ZSP nr 1  

w Łowiczu 
21 447 49,28 33,00 5,88 10,40 11 7,60 

ZSP nr 2 CKZ  

w Łowiczu 
32 720 86,93 56,00 11,53 19,40 15 19,00 

ZSP nr 3  

w Łowiczu 
17 361 43,91 29,00 2,90 12,01 7 6,00 

ZSP nr 4  

w Łowiczu 
22 526 54,91 44,00 3,04 7,87 5 8,85 

SOS-W  

w Łowiczu 
21 119 70,85 51,00 0,98 18,87 2 18,40 

MOS w Kiernozi  5 47 39,50 29,00 5,11 5,39 8 13,00 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna  

w Łowiczu 

- - 17,00 15,00 2,00 0,00 2 2,50 

Razem 146 2978 438,92 307,00 47,10 84,82 79 85,25 
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Starostwo Powiatowe w Łowiczu 

Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej  

nr ST5.4751.10.2021.6p z dnia 16.09.2021 r. przyznano Powiatowi Łowickiemu kwotę 

86.450,00 zł, w tym kwotę 74.900,00 zł otrzymały szkoły prowadzone przez Powiat Łowicki, 

kwotę 11.550,00 zł otrzymało Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu 

(zgodnie ze złożonymi wnioskami przez poszczególne jednostki). Powyższe środki zostały 

przyznane z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu 

wiadomości z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć  

z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, o których 

mowa w § 10f ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19. 

Sprawozdanie z działalności sportowej w Powiecie Łowickim w 2021 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, określone ustawami, zadania publiczne  

o charakterze ponadgminnym. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających 

rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą 

o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku. 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 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 

17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.  

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, realizującymi cele i zadania powiatu  

w zakresie kultury fizycznej są kluby sportowe, tworzone m.in. w formie stowarzyszeń kultury 

fizycznej oraz uczniowskich klubów sportowych. 

Zgodnie z art. 4 ust. 7  ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz Rozporządzeniem 

Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie 

ewidencji klubów sportowych 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. 

Uczniowskie kluby sportowe: 

- 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, 
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- Uczniowski Klub Sportowy GOK w Zdunach, 

- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Huragan” Bobrowniki, 

- Uczniowski Klub Sportowy „Pałac” Nieborów, 

- Uczniowski Klub Sportowy „Blich” Łowicz, 

- Uczniowski Klub Sportowy „Arkadia” Mysłaków, 

- Uczniowski Klub Sportowy „Korabka” Łowicz, 

- Uczniowski Klub Sportowy „Kontra” w Bełchowie, 

- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Zespole Szkół Rolniczych w Zduńskiej Dąbrowie, 

- Uczniowski Klub Sportowy w Waliszewie, 

- Uczniowski Klub Sportowy Płomień Piotrowice, 

- Uczniowski Klub Sportowy „SP Zielkowice”, 

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Oszkowice”,  

- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Łowiczu, 

- Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan” w Łowiczu, 

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ASIK” w Domaniewicach, 

- Uczniowski Klub Sportowy „Bzura” Sobota, 

- UKS „Mroga Bielawy”, 

- UKS „Akademia Piłkarska”, 

- UKS Soccer Kids Łowicz, 

- UKS Kalenice. 

Kluby sportowe, których statuty nie przewidują prowadzenia 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, 
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- 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 zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym: 

- Klub Sportowy „Pelikan” Łowicz, 

- Klub Sportowy „Księżak”. 

Charakterystyka bazy sportowej na terenie gmin Powiatu Łowickiego 

Kluby sportowe z gmin Powiatu Łowickiego działają w oparciu o własną bazę, którą  

na szczeblu lokalnym stanowi zazwyczaj baza szkolna, gminne boiska sportowe do gry w piłkę 

nożną oraz inne obiekty dzierżawione  lub wynajmowane. Charakterystykę tej bazy przedstawia 

poniższa tabela: 

Lp. 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  
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16)  Domaniewice Sale gimnastyczne i boiska w: 

- SP i Przedszkolu Publicznym w Domaniewicach 

- SP w Skaratkach 

 

 

17)  Kiernozia - sala gimnastyczna, boisko i siłownia SP w Kiernozi 

-boisko LZS 

-boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni,  

- siłownia 

18)  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 o naturalnej nawierzchni w Bobrowej,  

- boisko wielofunkcyjne na terenie GOKiS 

 

19)  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 do skoku w dal, rzutnia do 

pchnięcia kulą) 

- w SP w Łaguszewie 

- w SP w Gągolinie 

- boisko wielofunkcyjne przy SP w Łaguszewie,  

- boisko do piłki nożnej w Gagolinie 

Boiska LZS: 

- w Boczkach 

- boisko OSP Różyce Żurawieniec 

- boisko treningowe w Wejscach 

20)  Nieborów Sale gimnastyczne i boiska w: 
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- SP w Mysłakowie – teren trawiasty do zajęć wychowania 

fizycznego  

- SP w Bednarach – boisko ORLIK  

- 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  

21)  Łowicz - miasto Sale gimnastyczne i boiska: 

- przy 5-ciu szkołach podstawowych; boisko ORLIK przy 

Zespole Szkół 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 

  

22)  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 

23)  Zduny Sale gimnastyczne: 

- w SP w Nowych Zdunach  

- w SP w Bąkowie Górnym 

- szkolna sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Nowych 

Zdunach 

Boiska: 

- SP w Bąkowie Górnym 

Boiska LKS: 
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- w  Nowych Zdunach 

- w Jackowicach 

- w Nowym Złakowie 

Boisko Orlik przy SP w Zdunach 

 

Baza sportowa w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Łowicki 

 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, boisko wielofunkcyjne, boisko do 

siatkówki plażowej, kort tenisowy, siłownia 

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 
Boisko wielofunkcyjne, siłownia plenerowa, 1 sala 

gimnastyczna duża, 1 sala gimnastyczna mała, siłownia  

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 2021 roku 

W 2021 r. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła opracowywanie 

Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego 2030. Strategia będzie stanowiła plan działania, 

określający strategiczne cele rozwoju, przyjmująca takie kierunki i priorytety, a także alokację 

środków finansowych, które są niezbędne dla realizacji przyjętych celów i zadań, a także 

kontroli wykonania przyjętych ustaleń.  

 Strategia Rozwoju Powiatu Łowickiego 2030 będzie uwzględniała wszelkie wymagania 

obowiązujące w tym zakresie, przy zachowaniu zgodności z aktualnymi dokumentami 

strategicznymi lokalnymi i wyższego rzędu, w tym m.in.: Zrównoważona Europa 2030, 

Strategia Rozwoju Kraju do roku 2030, Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”, 
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Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego 2030, Polityka Transportowa Państwa i Województwa, Strategia Rozwoju 

Województwa Łódzkiego 2030, Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny Etap I. 

2020–2023, Lokalne dokumenty planistyczne i strategiczne Powiatu, ustawa z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.  

Strategia Rozwoju Powiatu Łowickiego 2030 obejmować będzie następujące elementy: 

1) raport stanu. Analiza i diagnoza strategiczna; 

2) diagnoza sytuacji obejmująca opis uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych ze 

szczególnym uwzględnieniem analizy następujących obszarów:  

a) przestrzeń i środowisko komunikacyjne, walory przyrodnicze i kulturowe, 

b) społeczeństwo (demografia, wiek i struktura wykształcenia mieszkańców, gospodarstwa 

domowe oraz źródła ich utrzymania, mieszkalnictwo, struktura zatrudnienia i rynek pracy, 

bezrobocie), 

c) gospodarka (rolnictwo, przedsiębiorczość), 

d) infrastruktura techniczna (infrastruktura transportowa i komunikacyjna, gospodarka wodno-

ściekowa, gospodarka odpadami, infrastruktura elektroenergetyczna i gazowa, infrastruktura 

telekomunikacyjna), 

e) infrastruktura społeczna (w tym infrastruktura: edukacyjna, sportowa, kultury, ochrony 

zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego), 

f) jakość rządzenia (analiza zdolności inwestycyjnej, jakość kapitału społecznego); 

3) podsumowanie analizy i diagnozy w postaci analizy SWOT/TOWS; 

4) podsumowanie przeprowadzonych badań, konsultacji społecznych oraz wyniki spotkań 

warsztatowych; 

5) rozwój strategiczny do 2030 roku zawierający: 

a) wizję rozwoju (położenie administracyjne i geograficzne), 

b) misję oraz cele rozwoju (misja rozwoju, cele strategiczne i operacyjne, zadania w ramach 

poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych); 

6) system wdrażania i finansowania Strategii zawierający: 

a) kluczowe instytucje i podmioty zaangażowane w proces wdrażania Strategii, 

b) główne źródła finansowania Strategii; 

7) Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) do 2030 roku; 

8) propozycję systemu monitorowania i ewaluacji Strategii. 

Realizacja powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

 W 2014 roku opracowano „Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”, który został przedłużony na 2021 rok. Celem 

strategicznym programu było 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. 

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 
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zawodowych. 

 Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 w Powiacie Łowickim 

uchwalony został w dniu 28 marca 2018 r. Uchwałą Nr XLVII/289/2018 Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 

2018-2020 w Powiecie Łowickim. Program  na kolejne lata nie został przyjęty ze względu na 

uwarunkowania związane z zagrożeniem COVID-19. Do czasu przyjęcia nowego 

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej zadania powiatu zawarte w ustawie  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kontynuowane były poprzez działania 

zawarte w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 w Powiacie 

Łowickim, którego celem głównym 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; 

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, 
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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; 

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. 

 Dużym wsparciem przy realizacji Programu 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 2021 organizowane były szkolenia dla 

rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci, w tym w formie wyjazdowej połączonej  
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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. 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łowickim na lata 

2021-2025 

 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łowickim na lata 

2021-2025 został przyjęty w dniu 26 maja 2021 r. Uchwałą Rady Powiatu Łowickiego  

nr XXXV/259/2021 zmieniającą Uchwałę Nr XXXIII/247/2021 Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łowickim na lata 

2021-2025.  

Celem głównym Programu było przeciwdziałanie występowaniu oraz ograniczenie 

zjawiska przemocy w rodzinie i skutków jej stosowania w Powiecie Łowickim. 

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 oraz prowadzenie programów korekcyjno-

edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. 

Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-

2027 

  Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-

2027 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 na lata 2021-

2027 był zgodny z następującymi dokumentami: 

- założenia do projektu Krajowego Planu  Działań na rzecz Zatrudnienia na 2021 rok 

(KPDZ/2021); 

- Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (projekt przygotowany przez Zarząd 

Województwa Łódzkiego); 

- Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego - LORIS 2030;   
- Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.   
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      Misją  Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 

2021-2027 było podjęcie działań i uruchomienie przedsięwzięć, które będą służyć podniesieniu 

ogólnego poziomu zatrudnialności i mobilności zawodowej mieszkańców powiatu, w tym osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu. 

Cele szczegółowe: 

- sukcesywne zmniejszenie liczby bezrobotnych w powiecie, 

- rozwijanie aktywnych form rynku pracy, 

- wzrost wskaźnika zatrudnienia w powiecie, 

- poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

- rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost liczby nowych podmiotów. 

 

Podstawowe kierunki działania: 

1) promowanie zatrudnienia poprzez rozwój przedsiębiorczości; 

2) zwiększenie dostępu do usług rynku pracy świadczonych na rzecz bezrobotnych, 

poszukujących pracy i pracodawców; 

3) wzbogacenie oferty i podwyższenie jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd 

Pracy; 

4) aktywizacja osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy; 

5) aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych; 

6) inwestowanie w kapitał ludzki. 

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 wykorzystywano m.in. do 

strategicznego zarządzania powiatu w zakresie ochrony środowiska, planowania budżetu, 

ubiegania się o fundusze celowe ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej, działań w zakresie 

edukacji ekologicznej. W 2021 roku został sporządzony Raport z wykonania Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 za lata 

2018-2019. 
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Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie Współpracy na rok 

2021 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 XXIX/213/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 października 2020 r. 

przyjęty został Roczny Program Współpracy na rok 2021 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 2021 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) upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

a) upowszechnianie  sportu   i   aktywnego  stylu  życia  wśród  mieszkańców  Powiatu 

Łowickiego, 

b) szkolenie   i   współzawodnictwo   sportowe   dzieci  i  młodzieży  (m.  in.  szkolenie 

młodzieży uzdolnionej sportowo), 

c) organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych oraz obozów szkoleniowych skierowanych do 

dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, 

d) organizacja oraz udział w imprezach regionalnych i ogólnopolskich, 

e) zacieśnienie współpracy stowarzyszeń kultury fizycznej w zakresie organizowania obozów 

sportowych; 

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 

a) ochrona i promocja dóbr kultury i sztuki oraz produktów regionalnych, 

b) wspieranie   przedsięwzięć  obejmujących  ochronę  i  promocję  wartości  lokalnego 

dziedzictwa kulturowego oraz aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia 

tożsamości regionalnej, 

c)  wspieranie    projektów    współpracy    i   wymiany   kulturalnej,   ze   szczególnym 

uwzględnieniem powiatów partnerskich dla Powiatu Łowickiego, 

d) wspieranie  inicjatyw  mających  na  celu  rozwój  animacji kulturalnej mieszkańców Powiatu 

Łowickiego; 

3) turystyki:  

a) upowszechnianie i promocję walorów turystycznych poprzez różne formy aktywności,  

b) działania  aktywizujące  lokalny  rynek  pracy w zakresie rozwoju usług turystycznych na 

terenie Powiatu; 
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4) 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  

W ramach prowadzenia ww. punktu organizacja pozarządowa zobowiązana była  

w szczególności do:  

1) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej obejmującej:  

- poinformowania osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie 

prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,  

w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, 

sądowym lub sądowoadministracyjnym,  

- wskazania osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,  

- sporządzenia projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism 

procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism  

w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

- nieodpłatnej mediacji,  

- sporządzenia projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub 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;  

2) świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego 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;  

3) prowadzenia nieodpłatnej mediacji obejmującej:  

- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,  

- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,  

- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 

karnej,  

- przeprowadzenie mediacji,  

- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem.  

W przypadku nieodpłatnej mediacji, przyjęto założenie, że będzie ona prowadzona  

w zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby 

uprawnione. 
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Realizacja zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki  

Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 618/2021 ZPŁ z dnia 26 lutego 2021 r.  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  

(w formie wsparcia). 

Uchwałą Nr 625/2021 ZPŁ z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji 

konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2021 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 ustalony został skład Komisji.  

1) Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu  

  W wyniku otwartego konkursu ofert wpłynęło 12 ofert. Po zapoznaniu się z protokołem  

z posiedzenia Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 649/2021 

ZPŁ z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości dotacji  

w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Z organizacjami pozarządowymi 

podpisane zostały umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych, zaś w terminie 30 dni od 

daty zakończenie realizacji ww. zdań organizacje pozarządowe złożyły sprawozdania.  

Nazwa Oferenta Nazwa zadania 
Zakres dotowanego 

zadania 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Termin 

realizacji 

zadania  

Wykonanie  

Powiatowe 

Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły 

Sportowe w 

Łowiczu 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej  

i sportu 

 

 

Koszty obsługi 

sędziowskiej  

i technicznej, zakup 

pucharów, dyplomów, 

medali, nagród, koszty 

korzystania z obiektów, 

transportu na zawody, 

przygotowanie 

organizacyjne imprez 

sportowych oraz obsługi 

księgowej 

25 000,00 zł  31.12.2021 r.  Zadnie zostało  

w całości 

zrealizowane  

i prawidłowo 

rozliczone  

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 

Koszty obsługi 

sędziowskiej i 

technicznej, zakup 

pucharów, dyplomów, 

medali, nagród, koszty 

korzystania z obiektów, 

transportu na zawody, 

przygotowanie 

organizacyjne imprez 

sportowych, obsługa 

15 000,00 zł  

 

31.12.2021 r.  Zadnie zostało  

w całości 

zrealizowane  

i prawidłowo 

rozliczone 
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medyczna oraz obsługa 

księgowa 

Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej 

„Zryw Wygoda” 

Upowszechnianie 

kultury fizycznej  

i sportu 

Koszty zakupu sprzętu 

sportowego 

2 000,00 zł 

 

31.10.2021 r.  Zadnie zostało  

w całości 

zrealizowane  

i prawidłowo 

rozliczone 

Uczniowski Klub 

Sportowy 

„Błyskawica”  

w Domaniewicach 

Upowszechnianie 

kultury fizycznej  

i sportu 

Koszty zakwaterowania   

i wyżywienia podczas 

zgrupowań sportowych 

8 000,00 zł 

 

30.11.2021 r.  Zadnie zostało  

w całości 

zrealizowane  

i prawidłowo 

rozliczone 

Ludowy 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Asik” 

w Domaniewicach 

Upowszechnianie 

kultury fizycznej  

i sportu 

Koszty zakwaterowania 

podczas obozu 

sportowego  

2 000,00 zł 

 

30.11.2021 r.  Zadnie zostało  

w całości 

zrealizowane  

i prawidłowo 

rozliczone 

Stowarzyszenie 

Rehabilitacyjno – 

Edukacyjne 

„Karino”  

w Łowiczu 

Upowszechnianie 

kultury fizycznej  

i sportu 

Koszty przeprowadzenia 

zajęć z jazdy konnej 

4 000,00 zł 

 

30.11.2021 r.  Zadnie zostało  

w całości 

zrealizowane  

i prawidłowo 

rozliczone 

Uczniowski Klub 

Sportowy GOK  

w Zdunach 

Organizacja zajęć 

sportowych  

i współzawodnictwa 

sportowego 

Koszty zakupu sprzętu 

sportowego 

1 000,00 zł 

 

31.12.2021 r.  Zadnie zostało  

w całości 

zrealizowane  

i prawidłowo 

rozliczone 

Koszykarski Klub 

Sportowy Bzura 

Łowicz 

Upowszechnianie 

kultury fizycznej  

i sportu 

Koszty organizacji 

treningów 

1 000,00 zł 

 

30.11.2021 r.  Zadnie zostało  

w całości 

zrealizowane  

i prawidłowo 

rozliczone 

Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej 

Ludowy Klub 

Sportowy 

„Victoria” Bielawy 

Upowszechnianie 

kultury fizycznej  

i sportu 

Koszty zakupu sprzętu 

sportowego 

1 000,00 zł 

 

12.12.2021 r.  Zadnie zostało  

w całości 

zrealizowane  

i prawidłowo 

rozliczone 

Stowarzyszenie 

Klubu Sportowego 

Astra Zduny 

Upowszechnianie 

kultury fizycznej  

i sportu 

Koszty zakupu sprzętu 

sportowego 

1 000,00 zł 

 

31.12.2021 r.  Zadnie zostało  

w całości 

zrealizowane  

i prawidłowo 

rozliczone 

Ludowy Klub 

Sportowy Start 

Złaków Borowy 

Upowszechnianie 

kultury fizycznej  

i sportu 

Koszty zakwaterowania 

podczas obozu 

sportowego 

1 000,00 zł Klub 

zrezygnował  

z realizacji 

zadnia  
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2) Zadania 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 wpłynęły dwie oferty. Zarząd Powiatu Łowickiego, po zapoznaniu się  

z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej, podjął Uchwałę Nr 650/2021 ZPŁ z dnia  

16 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości dotacji w otwartym 

konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Z organizacjami pozarządowymi podpisane zostały 

umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych, zaś w terminie 30 dni od daty zakończenie 

realizacji ww. zadań organizacje pozarządowe złożyły sprawozdania. 

Nazwa Oferenta Nazwa zadania 

Przyznana dotacja 

oraz zakres 

dotowanego zadania 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Termin 

realizacji 

zadnia  

Wykonanie  

Stowarzyszenie 

Miłośników Starej 

Motoryzacji  

i Maszyn 

Rolniczych „Retro-

Łowiczanka” 

 

Zadanie  

w zakresie 

wspierania 

przedsięwzięć 

obejmujących 

ochronę wartości 

lokalnego 

dziedzictwa 

kulturowego oraz 

aktywnych działań 

przyczyniających 

się do umocnienia 

tożsamości 

regionalnej  

Koszty zakupu sprzętu  

i produktów 

niezbędnych do 

realizacji zadnia  

pn. „Retro żniwa  

w Bąkowie Górnym – 

czyli jak dawniej 

pracowali łowiccy 

chłopi” 

3 000,00zł 

 

31.12.2021 r.  Zadnie zostało 

w całości 

zrealizowane  

i prawidłowo 

rozliczone 

Koło Gospodyń 

Wiejskich „Retro-

Xężanki” 

Zadanie  

w zakresie 

wspierania 

przedsięwzięć 

obejmujących 

ochronę wartości 

lokalnego 

dziedzictwa 

kulturowego oraz 

aktywnych działań 

przyczyniających 

się do umocnienia 

tożsamości 

regionalnej  

Koszty zakupu sprzętu  

i produktów 

niezbędnych do 

realizacji zadania  

pn. „Krzewienie 

zwyczajów i obrzędów 

regionalnych poprzez 

przygotowanie  

i prezentację 

tradycyjnych potraw  

i smaków 

świątecznych” 

2 000,00 zł  

 

31.12.2021 r.  Zadanie zostało 

w całości 

zrealizowane  

i prawidłowo 

rozliczone; 

zwrot 

niewykorzystan

ej części 

dotacji  

w wysokości 

151,00 zł 

 

 

Uczniowski Klub 

Sportowy 

„Bednary”  

w Bednarach 

Upowszechnianie 

kultury fizycznej  

i sportu 

Koszty  zakwaterowania 

podczas obozu 

sportowego 

1 000,00 zł Klub 

zrezygnował  

z realizacji 

zadnia 
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3) Zadania z zakresu turystyki  

W wyniku otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu turystyki wpłynęły trzy oferty. 

Zarząd, po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej, podjął Uchwałę 

Nr 651/2021 ZPŁ z dnia 16 kwietnia  2021 r. w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości 

dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  

z zakresu turystyki. Z organizacjami pozarządowymi podpisane zostały umowy na wsparcie 

realizacji zadań publicznych, zaś w terminie 30 dni od daty zakończenie realizacji ww. zadań 

organizacje pozarządowe złożyły sprawozdania. 

Nazwa Oferenta 
Nazwa 

zadania 

Przyznana dotacja oraz 

zakres dotowanego 

zadania 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Termin 

realizacji 

zadania  

Wykonanie  

Łowicka Akademia 

Sportu  

 

Zadanie  

w zakresie 

turystyki  

 

Koszty wynagrodzenia dla 

instruktorów prowadzących 

treningi oraz 

uczestniczących  

w spływach kajakowych  

 

8 000,00 zł 

 

31.12.2021 r.  Zadanie zostało  

w całości 

zrealizowane  

i prawidłowo 

rozliczone 

Fundacja Klub 

Rozwoju 

Kompetencji  

w Łowiczu  

Zadanie  

w zakresie 

turystyki  

 

Kosztów wynajęcia sprzętu 

do organizacji spływu 

kajakowego 

 

500,00 zł  

 

31.10.2021 r.  Zadanie zostało  

w całości 

zrealizowane  

i prawidłowo 

rozliczone 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Szkoły  

w Zduńskiej 

Dąbrowie  

Zadanie  

w zakresie 

turystyki  

 

Koszty szkolenia 

uczestników zadania  

z zakresu bezpieczeństwa 

podczas uprawiania 

turystyki kajakowej  

i rowerowej oraz kosztów 

zakupu artykułów na 

ognisko integracyjne  

 

1 500,00 zł  

 

20.12.2021 r.  Zadanie zostało  

w całości 

zrealizowane  

i prawidłowo 

rozliczone 

 

4) Zadania 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 534/2020 z dnia 30 października 2020 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 2021 r. 

Uchwałą Nr 558/2020 z dnia 25 listopada 2020 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 2021 r. ustalony został skład Komisji.  
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Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej  Zarząd Powiatu 

Łowickiego podjął Uchwałę Nr 563/2020 z dnia 5 grudnia 2020 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 2021 r.  

Nazwa 

Oferenta 

Przyznana dotacja 

oraz zakres 

dotowanego zadania 

Nazwa zadania Termin 

realizacji  

Wykonanie  

Caritas 

Diecezji 

Łowickiej 

Stary Rynek 

20, 99-400 

Łowicz  

 

126 060,00 zł 

Całość kwoty pokryta 

w ramach dotacji 

celowej  

z Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego  

w Łodzi 

Prowadzenie punktów 

przeznaczonych na 

udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej, 

świadczenie 

nieodpłatnego 

poradnictwa 

obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej  

w 2020 r. 

31.12.2021 r.  Zadnie zostało w całości 

zrealizowane i prawidłowo 

rozliczone; zwrot 

niewykorzystanej części 

dotacji w wysokości 247,17 zł 

 

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 i 4 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 była problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach powiatu. Program 

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, miał 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 2021 Powiat zrealizował inwestycję w obiekcie zabytkowym w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu przy ulicy Podrzecznej 30 - Wiedza plus sport – 

rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem  

w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego. 

Roboty budowlane w ZSP Nr 1 w Łowiczu obejmowały: prace remontowo-budowlane  

w obrębie pracowni fizycznej, matematycznej, języków obcych oraz w siłowni. 
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Likwidacja barier architektonicznych polegała na wyrównaniu poziomów podłóg  

w ciągach komunikacyjnych wraz z likwidacją progów, zbędnych ścianek i ułożeniem terakoty 

antypoślizgowej na korytarzach i klatce schodowej oraz wymianą balustrady schodowej. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 193 067,70 zł, w tym koszt bezpośredni robót 

budowlanych to 188 177,70 zł.  

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 

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 w 2021 roku 

1) Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych  

w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego. 

W IV kwartale 2017 roku odbył się nabór wniosków w ramach realizacji projektu RPO – Oś 

IV. Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków. Zarząd Powiatu Łowickiego wskazał 

do umieszczenia we wniosku następujące obiekty: 

- budynek A ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu, 

- skrzydło frontowe budynku ZSP Nr 4 w Łowiczu, 

- budynek dawnego kościoła i klasztoru ZSP Nr 1 w Łowiczu, 

- budynek ZSP Nr 1 w Łowiczu przylegający do ul. Dominikańskiej,  

- skrzydło frontowe budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, 

- budynek A Domu Pomocy Społecznej „Borówek”. 

Wartość całego projektu wynosi: 8 202 660,88 zł. 

Ze względu na pandemię panującą w kraju Powiat Łowicki zwrócił się z prośbą do Urzędu 

Marszałkowskiego o przesunięcie terminu realizacji projektu i zgodę taką uzyskał. Termin 

zakończenia całego projektu został wyznaczony na dzień 30 czerwca 2022 roku.                  

W dniu 23 lutego 2021 r. został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie termomodernizacji budynku A 

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu. Uzyskano pomoc finansową w formie dotacji i pożyczki  

w wysokości 1 126 500,00 zł na realizację zadania. 

Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w trybie podstawowym na wyłonienie 

Wykonawcy robót budowlanych. W postępowaniu oferty złożyli dwaj Wykonawcy: oferta nr 

1 - cena oferty: 2 580 000,00 zł brutto, oferta nr 2 - cena oferty: 2 750 000,00 zł brutto. Dnia 

26 sierpnia została zawarta umowa nr IZP.273.7.2021 na realizację robót. 

Termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Łowiczu – zakres prac budowlanych: 

-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 

-demontaż istniejącego pokrycia dachowego, naprawa więźby dachowej, ocieplenie dachu, 

montaż nowego pokrycia, obróbek blacharskich, elementów odwodnienia dachu, 

-ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu metodą „lekką-mokrą”, 
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- odkopanie, ocieplenie i zaizolowanie przeciwwilgociowe ścian zewnętrznych poniżej 

poziomu terenu, 

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku A, 

- przebudowa kotłowni – centralne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej  

w budynku C (kotłownia zasila w ciepło i c.w.u. wszystkie obiekty na terenie placówki). 

Wartość robót po aneksowaniu:  2 638 125,25 zł brutto. 

Termin realizacji: 10 lutego 2022 roku.  

2) Wiedza plus sport – rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową 

i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego 

W dniu 29 listopada 2019 roku Powiat Łowicki, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu 

Łowickiego przygotował i złożył w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi 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. 

W ramach realizacji projektu planowane było wykonanie następujących 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 osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku, 

- wykonanie podjazdu dla osób 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 oraz w siłowni, 

b) 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 

oraz w siłowni, 

b) 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 wchodziło wielofunkcyjne, ogrodzone piłkochwytami boisko sportowe 

wraz z odwodnieniem liniowym po obu dłuższych krawędziach płyty boiska i odcinkiem 

kanalizacji deszczowej do istniejącej studzienki kanalizacyjnej oraz dwutorowa bieżnia; 
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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. 

W dniu 19 sierpnia 2020 roku została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa 

Łódzkiego o dofinansowanie. 

Termin realizacji projektu przypada na dzień 30 września 2022 roku. 

W 2021 r. zrealizowano następujące zadania: 

1) I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu:  

- budowa boiska wielofunkcyjnego, 

- wykonanie robót budowlanych w I LO w Łowiczu; 

2) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 CKZ w Łowiczu: 

- wykonanie robót budowlanych w ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu; 

3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu:  

- wykonanie robót budowlanych w ZSP Nr 1 w Łowiczu; 

4) Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych:  

- dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania, 

- dostawa wyposażenia pracowni językowych. 

3) Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4  

w Łowiczu 

W 2021 r. ogłoszono wyniki głównego naboru do programu „Sportowa Polska”. Kwota  

3 908 588,00 zł przyznana została na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu, w ramach wniosku złożonego przez Powiat Łowicki. 

Sala gimnastyczna z zapleczem zostanie funkcjonalnie połączona z istniejącym budynkiem 

szkoły poprzez projektowaną klatkę schodową z windą obsługującą zarówno dwie kondygnacje 

budynku sali gimnastycznej jak i cztery kondygnacje budynku szkoły pozwalając na połączenie 

komunikacyjne z salą gimnastyczną dla osób niepełnosprawnych ze wszystkich poziomów 

budynku szkoły. 

Wymiary sali gimnastycznej o w świetle konstrukcji – 45 m x 23,75 m x 7,75 m, zaś 

powierzchnia użytkowa to 1068,43 m², z jednym polem do gry w piłkę ręczną, polami do gry  

w siatkówkę, do gry w koszykówkę i polem do gry w tenisa. W sali gimnastycznej 

przewidziano montaż 16 sztuk podwójnych drabinek do ćwiczeń gimnastycznych oraz ściankę 

wspinaczkową. 
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Bezpośrednie zaplecze sali stanowić będą cztery szatnie z dwoma umywalniami, pokój 

nauczycieli wf z pomieszczeniem sanitarnym, magazyn sprzętu sportowego oraz 

pomieszczenie porządkowe. W dalszej części znajdować się będzie pomieszczenie siłowni oraz 

szatnia. 

W strefie wejściowej do budynku znajdować się będzie holl z węzłem sanitarnym (wc 

damski i męski), wydzielonym wc dostępnym dla osób niepełnosprawnych, portiernia oraz 

pomieszczenia techniczne węzła cieplnego i rozdzielni elektrycznej. 

Na drugiej kondygnacji budynku zaprojektowano widownię na 219 miejsc siedzących,  

w tym cztery stanowiska dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. Za widownią znajdzie się holl z węzłem sanitarnym (wc damski i męski), 

wydzielonym wc dostępnym dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie porządkowe. 

Poza strefą widowni na drugiej kondygnacji zaprojektowano dwie salki gimnastyczne  

o powierzchni użytkowej 57,12 m² oraz 119,26 m² z dwoma szatniami i umywalnią. 

Budynek będzie wyposażony w instalację kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 

zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania z węzła cieplnego, instalację 

elektryczną i niskoprądową, wentylacji nawiewno – wywiewnej z klimatyzacją i odzyskiem 

ciepła, instalację teletechniczną oraz nagłośnienia sali gimnastycznej. 

Zagospodarowanie terenu obejmuje budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz  

z balustradami, utwardzenie terenu, montaż stojaków rowerowych, ogrodzenie oraz założenie 

terenów zielonych. Zakup wyposażenia obejmuje: bramki do piłki ręcznej 2 szt. z siatkami, 

kosze ruchome do koszykówki 2 szt., kosze nieruchome do koszykówki 4 szt., słupki wraz  

z tulejami i siatką 4 kpl. do siatkówki, słupki, tuleje, siatka do gry w tenisa, kotary  

z zawieszeniem dzielące salę gimnastyczną na trzy niezależne pola gry 2 kpl., tablica zegarowa 

oraz siatki (piłkochwyty) zabezpieczające okna. 

Koszt budowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu 

to według kosztorysu około 10,5 mln zł. Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej to kwota 

3 908 588,00 zł. Termin realizacji inwestycji to 2024 rok. 

W 2021 r. zlecono mapę do celów projektowych za 2 300,00 zł brutto oraz dokumentację 

projektową za 146 370,00 zł brutto. 

4) Poprawa jakości usług społecznych poprzez budowę siedziby PCPR i Zespołu  

ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu z infrastrukturą interwencji kryzysowej 

Dnia 18 listopada 2021 r. Zarząd Powiatu otrzymał promesę wstępną w wysokości 

5 000 000,00 zł na realizację zadania z programu Polski Ład.  

5) ,,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” 

Przedmiotem inwestycji była budowa dwóch wielofunkcyjnych boisk sportowych  

przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu i Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu. 

Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych została wykorzystana w części na 

pokrycie udziału własnego w tym projekcie - 691 808,08 zł.  
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Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu ,,Sportowa Polska” dofinansowało 

inwestycję w wysokości 648 905,24 zł. 

W ramach programu powstało boisko przy ZSP Nr 1 w Łowiczu z oświetleniem oraz 

boisko i bieżnia przy ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu:  

- ZSP Nr 1 w Łowiczu: wartość projektu – 672 163,87 zł, wkład własny pokryty z RFIL – 

375 045,27 zł, środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 297 118,60 zł, 

- ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu: wartość projektu – 668 549,45 zł, wkład własny pokryty z RFIL 

– 316 762,81 zł, środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 351 786,64 zł. 

Całość inwestycji wyniosła 1 340 713,32 zł i do końca grudnia 2021 roku została odebrana  

i rozliczona. 

6) Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

Przedmiotem inwestycji była przebudowa części pomieszczeń parteru budynku 

administracyjnego ZOZ w Łowiczu na jednostkę Podstawowej Opieki Zdrowotnej.  

Dnia 16 sierpnia 2021 r. została zawarta Umowa nr IZP.273.1.27.2021 na realizację robót 

budowlanych na kwotę 158 670,00 zł. Termin realizacji robót to 31 października 2021 roku. 

Pismem z dnia 12 października 2021 r. Wojewoda Łódzki wyraził zgodę na przesunięcie 

terminu  przebudowy Izby Przyjęć w budynku szpitala ZOZ w Łowiczu, która to inwestycja 

wynika z zawartej w 2019 roku umowy o dofinansowanie robót remontowych Oddziału 

Pediatrycznego i Izby Przyjęć. Termin realizacji zadania to 31.12.2022 roku. 

7) Poprawa infrastruktury oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami  

w budynkach Powiatu Łowickiego  

- ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu - dostosowanie wejścia do sali gimnastycznej do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami w ramach organizowania Powszechnego Punktu Szczepień  

w Powiecie Łowickim na COVID-19. W dniu 14 kwietnia 2021 roku została zawarta umowa 

na realizację robót na kwotę  79 000,00 zł brutto. W dniu 12 maja 2021 r. roboty zostały 

wykonane i odebrane od Wykonawcy. 

- obiekty przy ul. Świętojańskiej 1/3 oraz 5/7 w Łowiczu wpisane do Krajowego Rejestru 

Zabytków - zlecono opracowanie mapy do celów projektowych za kwotę 1 400,00 zł brutto,  

a także opracowanie projektu budowlanego dla zagospodarowania terenu między budynkami 

na działce 3002/8 oraz wymiany stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Świętojańskiej 1/3 za 

kwotę 20 910,00 zł brutto. W ramach dokumentacji projektowej przewidziano przebudowę 

utwardzenia terenu wejść do budynków przy ul. Świętojańskiej 5/7, ze schodami i podjazdem 

dla niepełnosprawnych, remontem ogrodzenia, budową bramy oraz wymianą stolarki okiennej 

w ścianie szczytowej budynku zachodniego. Na działce o nr ewidencyjnym 3002/8 położonej 

w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 5/7 przewidziano kwietniki w formie rabat. Na terenie 

zaplanowano montaż ławek oraz stojaka na rower.  

8) Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu 

przy ul. Stanisławskiego 28 

Przedmiotem inwestycji była modernizacja 3 biurowych pomieszczeń Wydziału 

Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu – pomieszczenia socjalnego, przeniesienie 

serwera, remont dwóch łazienek oraz holu. Koszt remontu brutto 104 550,00 zł. Termin 
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realizacji zadania - 30 września 2021 roku. W dniu 01 października 2021 roku odebrano roboty 

budowlane. 

9) Budowa pomostów na rzece Bzurze służących rozwojowi turystyki aktywnej kajakowej 

W dniu 16 września 2021 r. została zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi 

na budowę pięciu pomostów dla cumowania kajaków na rzece Bzurze. Wartość zawartej 

umowy to kwota 89 777,70 zł, z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 

wynosiło 70 000,00 zł. Termin realizacji to 30.11.2021 roku. Roboty budowlane zostały 

zakończone i odebrane. 

10) Budowa otwartej strefy aktywności sportowej składającej się z  Siłowni Plenerowej, 

Strefy Rekreacyjnej i Strefy Street Workout w ramach programu ,,Infrastruktura 

sportowa Plus” dla ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu 

W ramach zadania zostanie wykonany zakres działań obejmujący budowę terenowych 

urządzeń sportowych, w szczególności Siłowni Plenerowej, Strefy Rekreacyjnej i Strefy Street 

Workout, który obejmował: 

- zakup i montaż elementów wchodzących w skład Siłowni Plenerowej,  

- zakup i montaż elementów wchodzących w skład Strefy Rekreacyjnej, 

- zakup i montaż elementów wchodzących w skład strefy Street Workout, 

- wykonanie odpowiednich robót niezbędnych do przygotowania terenu pod wykonanie 

projektu. 

W dniu 27 września 2021 r. została zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. 

Wartość zawartej umowy to kwota 83 215,65 zł, z czego dofinansowanie z Urzędu 

Marszałkowskiego wynosiło 66 572,52 zł. Termin realizacji to 29.10.2021 roku. Roboty 

budowlane zostały zakończone i odebrane. 

W 2021 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 

Bielawy 

„Droga powiatowa 

nr 2744E Zgoda - 

Psary” 

1806 566 258,46 0,00  299 308,46 266 950,00 

Łyszkowice 

„Droga powiatowa 

nr 1304E 

Łyszkowice ul. 

Szkolna - nakładka” 

1004 240 182,22 226 000,00 14 182,22 0,00 

Razem: 2810 806 440,68 226 000,00 313 490,68 492 950,00 

IX. Informacja dotycząca pozyskiwania dodatkowych środków 

pozabudżetowych przez Powiat Łowicki 
 

  W 2021 roku Powiat Łowicki uczestniczył w realizacji projektów finansowanych  

z różnych źródeł zewnętrznych (krajowe lub unijne). Wszystkie zadania można podzielić  

na trzy grupy: 
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a) I grupa: to projekty, które zostały w 2021 roku zamknięte. Mogły to być projekty jednoroczne 

lub wcześniej zaczęte i 2021 roku zakończone; 

b) II grupa: to projekty, które były realizowane w 2021 roku, ale jeszcze nie zakończone 

(kontynuowane w latach następnych); 

c) III grupa: to projekty, które w 2021 roku zostały złożone do Instytucji Zarządzających i tam 

czekają na ocenę formalną lub merytoryczną.  

Grupa I: projekty zakończone w 2021 roku 

1) Zawodowy rozwój w nowoczesnej Europie z ZSP nr 3 w Łowiczu  

Celem projektu było 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 był Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Łowiczu. 

Całkowita wartość projektu wynosiła 622 896,46 zł i w całości została sfinansowana przez 

środki Unii Europejskiej Program POWER. Realizacja projektu 01.09.2019-31.08.2021 r. 

Projekt w 2021 roku został zakończony i rozliczony. 

2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

Celem projektu była poprawa stanu technicznego dróg powiatowych i obiektów 

mostowych, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dla uczestników 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 520 894,40 zł. Kwota w wysokości 266 950,00 zł została 

sfinansowana przez Budżet Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów 

rolnych. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 253 944,40 zł. Projekt w 2021 

roku został zrealizowany i rozliczony. 

3) „Poznaj Polskę” 

Celem projektu było poznawanie ojczystego kraju, jego środowiska przyrodniczego, 

tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Realizatorem projektu było 

 II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosiła  

21 574,00 zł. Kwota w wysokości 15 000,00 zł została sfinansowana przez Ministerstwo 

Edukacji i Nauki. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 6 574,00 zł. Projekt  

w 2021 roku został zrealizowany i rozliczony. 

4) „Nie podgrzewaj atmosfery” 

Celem projektu były wyjazdy edukacyjne młodzieży szkolnej, warsztaty, zakupy pomocy 

dydaktycznych do pracowni geograficznej i biologicznej. Realizatorem projektu było 

 I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosiła 36 200,00 zł. 

Kwota w wysokości 32 564,00 zł została sfinansowana przez Budżet Państwa. Wkład własny 

Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 3 636,00 zł. Realizacja projektu 01.09.2019 - 30.06.2021 

roku. Projekt w 2021 roku został zakończony i rozliczony. 

5) Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ 

im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu 

Celem projektu było polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnej  

i pomysłowej nowej pracowni edukacji biologicznej na terenie szkoły/ogródek szkolny. 
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Realizatorem projektu był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu. Całkowita 

wartość projektu wynosiła 55 600,00 zł. Kwota dotacji w wysokości 50 000,00 zł. Wkład 

własny Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 5 600,00 zł. Realizacja projektu 16.12.2020-

30.04.2021 r. Projekt w 2021 roku został zakończony i rozliczony. 

6) Europejski wymiar działalności szkoły szansą na wzrost kwalifikacji zawodowych 

uczniów w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu  

Celem projektu było  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 był Zespół Szkół  

Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosiła  

542 191,40 zł i w całości została sfinansowana przez EFS Program Erasmus+. Projekt  

w 2021 roku został zakończony i rozliczony. 

7) Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB – gm. Chąśno II 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, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Całkowita wartość 

projektu wynosiła 125 000,00 zł i w całości została sfinansowana przez środki Wojewody 

Łódzkiego. Realizacja projektu 30.11.2020-30.06.2021 r. Projekt w 2021 roku został 

zakończony i rozliczony. 

8) Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w 2021 roku 

Celem projektu było  wzbogacenie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych 

poprzez udoskonalanie i poszerzenie oferty bibliotek publicznych. Realizatorem projektu była 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosiła  

18 000,03 zł. Kwota w wysokości 6 300,00 zł została sfinansowana przez Budżet Państwa 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł 

ogółem 11 700,03 zł. Realizacja projektu 01.01.2021-30.11.2021 r. Projekt w 2021 roku został 

zrealizowany i rozliczony. 

9) Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo  

i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 oraz 

2021/2022 w I LO 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 30 927,19 zł. 

Kwota w wysokości 24 741,75 zł została sfinansowana przez Budżet Państwa. Wkład własny 

Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 6 185,44 zł. Projekt w okresie od 01.06.2021 do 

31.12.2021 roku został zrealizowany i rozliczony. 
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10) „Modne Łowickie” działania artystyczne i użytkowe dla dzieci, młodzieży  

i dorosłych 

Celem projektu było  przybliżenie odbiorcom stroju ludowego jako elementu kultury 

regionu, do którego można odwoływać się w działaniach artystycznych np. z tworzeniem 

współczesnej mody, grafiki użytkowej, fotografii. Realizatorem projektu było Muzeum  

w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosiła 31 248,77 zł. Kwota w wysokości  

24 998,77 zł została sfinansowana przez Budżet Państwa. Wkład własny Powiatu Łowickiego 

wyniósł ogółem 6 250,00 zł. Projekt w 2021 roku został zrealizowany i rozliczony. 

11) Sobótki w Skansenie w Maurzycach 

Celem projektu było  przygotowanie posiłku przez Koła Gospodyń Wiejskich, występy 

zespołów ludowych nawiązujące do Sobótek, warsztaty wicia wianków z roślin, bibuły, 

tworzenie czarek z wikliny i ratanu, szukanie kwiatu paproci, konkurs na najpiękniejszy 

wianek, warsztaty zielarskie, otworzenie ekspozycji stałej – zielarki w Skansenie  

w Maurzycach. Realizatorem projektu było Muzeum w Łowiczu. Całkowita wartość projektu 

wynosiła 29 844,50 zł. Kwota w wysokości 25 993,51 zł została sfinansowana przez Budżet 

Państwa ze środków  Narodowego Centrum Kultury. Wkład własny Powiatu Łowickiego 

wyniósł ogółem 3 850,99 zł. Realizacja w okresie od 01.04.2021 do 15.10.2021 r. Projekt  

w 2021 roku został zrealizowany i rozliczony. 

12) II Święto Matki Boskiej  Zielnej w Maurzycach 

Celem projektu było  przybliżenie obrzędowości ludowej, wzbogaconej o elementy 

regionalne, związane ze świętem Matki Boskiej Zielnej. Realizatorem projektu było Muzeum 

w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosiła 14 980,97 zł. Kwota w wysokości  

10 985,00 zł została sfinansowana przez Budżet Państwa ze środków  Narodowego Centrum 

Kultury. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 3 995,97 zł. Realizacja w okresie 

od 01.06.2021 do 29.10.2021 r. Projekt w 2021 roku został zrealizowany i rozliczony. 

13) Konserwacja powozów z kolekcji Muzeum w Łowiczu 

Celem projektu była  konserwacja 4 pojazdów konnych pochodzących z regionu 

łowickiego, zatrzymanie procesu degradacji. Realizatorem projektu było Muzeum  

w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosiła 135 271,00 zł. Kwota w wysokości  

108 202,00 zł została sfinansowana przez Budżet Państwa ze środków  Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł ogółem 27 069,00 zł. 

Realizacja w okresie od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r. Projekt w 2021 roku został zrealizowany 

i rozliczony. 

14) Projekt Nowe doświadczenia zawodowe-klucz do kariery 

Celem projektu było  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 był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu. 
Całkowita wartość projektu wynosiła 452 362,26 zł i w całości  została sfinansowana  

przez Unię Europejską - EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Realizacja 

projektu 20.08.2019-19.09.2021 r. Projekt w 2021 roku nie został zakończony i rozliczony. 
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15) AKTYWNY PRZEDSZKOLAK - Rozszerzenie Oferty Edukacyjnej w Przedszkolu 

Specjalnym SOS-W im. Jana Brzechwy w Łowiczu 

Celem projektu było  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 był Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosiła 553 065,36 zł. Kwota  

w wysokości 475 042,42 zł została sfinansowana przez UE - EFS. Wkład własny Powiatu 

Łowickiego wyniósł ogółem 78 022,94 zł. Realizacja projektu przypadała na okres 01.06.2020-

30.11.2021 r. Projekt w 2021 roku został zrealizowany i rozliczony. 

16) Aktywna tablica 

Celem projektu było rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów  

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Realizatorem projektu 

był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu. Całkowita wartość projektu 

wynosiła 43 750,00 zł. Kwota w wysokości 35 000,00 zł została sfinansowana przez Budżet 

Państwa Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wkład własny Powiatu Łowickiego wyniósł 

ogółem 8 750,00 zł. Realizacja projektu przypadała  na okres 05.11.2020-31.12.2021 r. Projekt 

w 2021 roku został zrealizowany i rozliczony. 

17) Program kompleksowego wsparcia rodziny „Za życiem” w zakresie zapewnienia 

realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na 

obszarze powiatu 

Celem projektu było:   

- 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 był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu.  Całkowita 

wartość projektu wynosiła 91 000,00 zł i w całości została sfinansowana przez Budżet państwa. 

Projekt czteroletni. Kwota zrealizowana w 2021 roku - 91 000,00 zł. 

18) Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 

Celem projektu był zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej SOSz-W w Łowiczu oraz Szkoły 

Podstawowej Specjalnej w MOS w Kiernozi. Realizatorem projektu był Wydział Kontroli  

i Zarządzania Jednostkami Starostwa Powiatowego w Łowiczu.  Całkowita wartość projektu 

wynosiła 22 542,34 zł i w całości została sfinansowana przez Budżet państwa. Realizacja 

projektu w 2021 roku. Projekt w 2021 roku został zrealizowany i rozliczony. 
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19) Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 

Celem projektu był zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia dla 

Przedszkola Specjalnego przy SOSz-W w Łowiczu. Realizatorem projektu był Wydział 

Kontroli i Zarządzania Jednostkami Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Całkowita wartość 

projektu wynosiła 3 684,86 zł i w całości została sfinansowana przez Budżet Państwa. 

Realizacja projektu w 2021 roku. Projekt w 2021 roku został zrealizowany i rozliczony. 

20) Utworzenie ekopracowni I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego  

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 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 wyniósł 

ogółem 5 450,00 zł. Realizacja projektu przypadała  na okres 16.12.2020 - 30.04.2021 r. Projekt 

w 2021 roku został zrealizowany i rozliczony. 

21) Utworzenie ekopracowni  II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika  

w Łowiczu 

Celem projektu był wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości 

ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej 

odpowiedzialności za środowisko. Realizatorem projektu było II Liceum Ogólnokształcące  

w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosiła 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 wyniósł ogółem  

4 060,00 zł. Realizacja projektu przypadała na okres 01.01.2021-30.04.2021 r. Projekt w 2021 

roku został zrealizowany i rozliczony. 

22) Program edukacji ekologicznej realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym  

im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu 

Celem projektu był wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości 

ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej 

odpowiedzialności za środowisko. Realizatorem projektu było II Liceum Ogólnokształcące  

w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosiła 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 wyniósł ogółem  

3 472,00 zł. Realizacja projektu przypadała  na okres 09.10.2020 - 30.06.2021 r. Projekt w 2021 

roku został zrealizowany i rozliczony. 

23) Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława 

Grabskiego w Łowiczu 

Celem projektu była  poprawa efektywności kształcenia zawodowego Technikum nr 4  

w Łowiczu poprzez wyposażenie zawodowych pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne, 

doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli, zwiększenie zdolności do zatrudnienia 

150 uczniów. Realizatorem projektu był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4  

w Łowiczu.  Całkowita wartość projektu wynosiła 1 756 097,76 zł. Kwota w wysokości 
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1 580 487,98 zł została sfinansowana przez UE – EFS. Wkład własny Powiatu Łowickiego 

wyniósł ogółem 175 609,78 zł. Realizacja projektu przypadała na okres 01.01.2019 - 

31.03.2021 r. Projekt w 2021 roku został zrealizowany i rozliczony. 

24) 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  

z wykorzystaniem obligatoryjnej dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

Celem projektu była  budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy ZSP Nr 1 i ZSP 

Nr 2 CKZ w Łowiczu. Dotacja w części przeznaczona  na pokrycie udziału własnego  

w projekcie „Sport w Powiecie Łowickim…” Realizatorem projektu był Wydział Inwestycji  

i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Całkowita wartość projektu 

wynosiła 1 340 713,32 zł i finansowana była w następujący sposób: 648 905,24 zł Ministerstwo 

Sportu i Turystyki oraz  691 808,08 zł Budżet państwa RFIL. Projekt w 2021 roku został 

zrealizowany i rozliczony.  

25) 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 

do 30.06.2021 r. Projekt w 2021 roku został zrealizowany i rozliczony. 

26) 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 jest I 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 09.10.2020-30.06.2021 r. Projekt w 2021 roku został 

zrealizowany i rozliczony. 

27) 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. Realizacja projektu 16.10.2020- 

30.06.2021 r. Projekt w 2021 roku został zrealizowany i rozliczony. 

28) 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 
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na rynku europejskim. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1  

w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi 309 417,00 zł i w całości została sfinansowana 

przez środki UE – EFS program Erasmus+. Realizacja projektu 20.08.2019-19.10.2021 r. 

Projekt w 2021 roku został zrealizowany i rozliczony. 

Razem wartość projektów zakończonych w 2021 roku:                                  8 815 975,62 zł 

w tym wartość dotacji:                            7 922 780,07 zł 

w tym udział własny:                              893 195,55 zł. 

 

Grupa II: Projekty w trakcie realizacji 

 

1) ZSP nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki  

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 620 712,34 zł i w całości jest sfinansowana przez środki 

UE Program POWER. Realizacja projektu od 01.10.2020 do 30.09.2022 r. 

2) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Łowickim (V) 

Celem projektu jest  zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia 

pozostających bez pracy w Powiecie Łowickim. Realizatorem projektu jest Powiatowy Urząd 

Pracy w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi 5 300 639,71 zł i w całości jest 

sfinansowana przez EFS oraz Budżet Państwa. Realizacja projektu od 01.01.2020 r.  

do 31.12.2022 r. 

3) Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w Powiecie Łowickim 

(VI) 

Celem projektu jest  aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia, osób długotrwale 

bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach 

zawodowych. Realizatorem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu. Całkowita 

wartość projektu wynosi 3 082 208,19 zł i w całości jest sfinansowana przez EFS oraz Budżet 

Państwa. Realizacja projektu od 01.01.2021 do 31.12.2022 r. 

4) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – edycja I 

Budowa mostu w Kompinie wraz z elementami dróg. Realizatorem projektu jest 

Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu. Zakres prac obejmuje przebudowę drogi na 

łącznym odcinku 313,88 mb, w tym budowę czteroprzęsłowego obiektu mostowego o długości 

1000 mb, posadowionego na palach wielkośrednicowych fi 1500 mm, z zastosowaniem belek 

typu T. Rozwiązania techniczne przewidują jezdnię dwukierunkową szerokości 7 mb oraz część 

nawierzchni obiektu o szerokości 3,5 mb przewidzianą dla ruchu pieszorowerowego. 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 r. 
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5) 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 159 868,80 zł i w całości jest sfinansowana przez UE – EFS FRSE. 
Realizacja projektu 01.09.2019-31.08.2022 r. 

6) STEAMS Strengthens European Heritage – STEAMS wzmacnia dziedzictwo 

kulturowe 

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji 

językowych, cyfrowych oraz praktycznego zastosowania innowacji technologicznych  

w procesie językowym. Realizatorem projektu jest II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu. 

Całkowita wartość projektu wynosi 141 809,85 zł i w całości jest sfinansowana przez UE – 

Erasmus+. Realizacja projektu 01.09.2019-31.08.2022 r. 

7) School students working with communities and experts to explore cities as urban 

ecosystems - PULCHRA 

Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej uczniów i mieszkańców 

Łowicza. Realizatorem projektu jest II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu. Całkowita 

wartość projektu wynosi 9 100,00 zł i w całości jest sfinansowana przez Komisję Europejską 

w ramach programu  Horizon 2020. Realizacja projektu 09.2020 r. – 01.2022 r. 

8) 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 Urząd Marszałkowski RPO WŁ. Wkład własny 

Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 1 096 838,95 zł. Realizacja projektu do 30.06.2022 r. 

9) 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 

do 30.06.2021 r. 

10) Integracja dwóch narodów poprzez taniec 

Celem projektu jest wzrost kompetencji uczestników w zakresie rozumienia i tworzenia 

informacji, wielojęzyczności oraz ekspresji kulturalnej. Realizatorem projektu jest Zespół 

Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi  

246 576,00 zł i w całości jest sfinansowana przez UE – EFS. Realizacja projektu 31.01.2022 r. 

11) 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 



182 

 

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 Budżet 

Państwa oraz środki UE - EFS. Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 193 217,45 

zł. Realizacja projektu 01.09.2020-31.08.2022 r. 

12) Przyłączenie do zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek 

Celem projektu jest budowa platformy ogólnokrajowej sieci bibliotecznej nowej generacji 

poprzez włączanie kolejnych bibliotek do wspólnej platformy informatycznej. Realizatorem 

projektu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu. Realizacja projektu 22.12.2021-

31.12.2025 r. 

13) Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów 

IV Liceum Ogólnokształcącego w ZSP nr 4 w Łowiczu 

Celem projektu jest poprawa kluczowych kompetencji polskich i greckich studentów  

w dziedzinie cyfrowej. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4   

w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi 169 530,00 zł i w całości jest sfinansowana 

przez UE-EFS. Szkoła złożyła wniosek do konkursu w listopadzie 2021 r. Realizacja projektu 

06.2022-11.2022 r. 

14) 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 środki UE - EFS. Wkład własny Powiatu 

Łowickiego wynosi ogółem 143 125,79 zł. Realizacja projektu 01.09.2020-31.08.2022 r. 

15) 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 środki UE – EFS oraz Budżet Państwa. Wkład własny Powiatu Łowickiego 

wynosi ogółem 111 597,01 zł. Realizacja projektu 01.10.2020-30.09.2022 r. 

16) 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 390 703,06 zł i w całości została sfinansowana 

przez środki UE – EFS program Erasmus+. Realizacja projektu 01.09.2020-28.02.2022 r. 

17) 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 
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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 01.10.2020-31.03.2022 r.  

18) „Laboratoria przyszłości” 

Celem projektu jest zakup wyposażenia, sprzętu i narzędzi dla uczniów SOSz-W  

w Łowiczu oraz MOS w Kiernozi. Realizatorem projektu jest Wydział Kontroli i Zarządzania 

Jednostkami Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi 

60 000,00 zł i w całości jest sfinansowana z Budżetu Państwa. Realizacja projektu 29.09.2021-

31.08.2022 r. 

19) 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 Starosta 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 

19.08.2020-30.09.2022 r. 

20) 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. 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 RPO WŁ. Wkład własny Powiatu 

Łowickiego wynosi ogółem 2 744 270,00 zł. Realizacja projektu do 30.06.2022 r. 

21) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – edycja I 

Zamówienie publiczne na dostawę aparatu USG. Realizatorem jest Wydział Inwestycji  

i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Całkowita wartość 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 dostawy aparatu 

USG do 31.12.2022 r. 

22) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – edycja I 

Zamówienie publiczne na dostawę aparatu RTG w ramach zadania inwestycyjnego  

pn. „Rozbudowa i przebudowa Izby Przyjęć Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu”, realizatorem jest Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 
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Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Całkowita wartość zadania 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 dostawy aparatu RTG wraz  

z dostosowaniem pomieszczenia - do 31.12.2022 r. 

23) Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

Celem projektu jest przebudowa Izby Przyjęć Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Realizatorem jest Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego  

w Łowiczu. Całkowita wartość zadania wynosi 227 000,00 zł w całości sfinansowana ze 

środków własnych Powiatu Łowickiego. Realizacja projektu do 31.12.2022 r. 

Razem wartość projektów w trakcie realizacji w 2021 roku:                   62 751 182,41 zł 

w tym wartość dotacji:                                               43 040 473,26 zł 

w tym udział własny:                   19 711 709,15 zł 

 

Grupa III: projekty złożone 

 

1) II edycja Triennale wycinanki ludowej województwa łódzkiego 

Celem projektu jest popularyzacja, dokumentowanie i archiwizacja zmian w zanikającej 

dziedzinie sztuki ludowej. Realizatorem projektu jest Muzeum w Łowiczu. Całkowita wartość 

projektu wynosi 73 700,00 zł. Kwota w wysokości 58 960,00 zł została sfinansowana przez 

Budżet Państwa. Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem 14 740,00 zł. Projekt na 

etapie oceny formalnej i merytorycznej. 

2) Remont i odbudowa obiektów muzealnych w Skansenie w Maurzycach na potrzeby 

edukacyjno-warsztatowe 

Celem projektu jest naprawa i odbudowa zniszczonych i uszkodzonych obiektów w Skansenie 

w Maurzycach i stworzenie przestrzeni na prowadzenie zajęć edukacyjnych i warsztatowych. 
Realizatorem projektu jest Muzeum w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi  

554 000,00 zł. Kwota w wysokości 442 000,00 zł została sfinansowana przez Budżet Państwa 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi 

ogółem 112 000,00 zł. Projekt na etapie oceny formalnej i merytorycznej. 

3) Napoleon I Bonaparte w 215 rocznicę utworzenia Księstwa Warszawskiego 

Celem projektu jest upamiętnienie postaci Napoleona I Bonaparte w kontekście 215 rocznicy 

utworzenia Księstwa Warszawskiego. Realizatorem projektu jest Muzeum w Łowiczu. 
Całkowita wartość projektu wynosi 19 400,00 zł. Kwota w wysokości 15 900,00 zł została 

sfinansowana przez Budżet Państwa. Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem  

3 500,00 zł. Projekt na etapie oceny formalnej i merytorycznej. 

4) Sensoryczna ścieżka edukacyjna po Skansenie w Maurzycach 

Celem projektu jest przybliżenie polskiej kultury i obrzędowości ludowej mieszkańców 

Księstwa Łowickiego dla osób z niepełnosprawnościami. Realizatorem projektu jest Muzeum 

w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi 143 700,00 zł. Kwota w wysokości  

100 200,00 zł została sfinansowana przez Budżet Państwa. Wkład własny Powiatu Łowickiego 

wynosi ogółem 43 500,00 zł. Projekt na etapie oceny formalnej i merytorycznej. 
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5) Konserwacja powozów z kolekcji Muzeum w Łowiczu II edycja 

Celem projektu jest konserwacja 3 pojazdów konnych pochodzących z regionu łowickiego, 

zatrzymanie procesu degradacji. Realizatorem projektu jest Muzeum w Łowiczu. Całkowita 

wartość projektu wynosi 142 230,00 zł. Kwota w wysokości 113 784,00 zł została sfinansowana 

przez Budżet Państwa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny Powiatu 

Łowickiego wynosi ogółem 28 446,00 zł. Projekt na etapie oceny formalnej i merytorycznej. 

6) Sobótki w Skansenie w Maurzycach 

Projekt przewiduje: przygotowanie posiłku przez Koła Gospodyń Wiejskich, występy 

zespołów ludowych nawiązujące do Sobótek, warsztaty wicia wianków z roślin, bibuły, 

tworzenie czarek z wikliny i ratanu, szukanie kwiatu paproci, konkurs na najpiękniejszy 

wianek, warsztaty zielarskie, otworzenie ekspozycji stałej – zielarki w Skansenie  

w Maurzycach. Realizatorem projektu jest Muzeum w Łowiczu. Całkowita wartość projektu 

wynosi 41 700,00 zł. Kwota w wysokości 39 500,00 zł została sfinansowana przez ze środków  

Narodowego Centrum Kultury. Wkład własny Powiatu Łowickiego wynosi ogółem  

2 200,00 zł. Projekt na etapie oceny formalnej i merytorycznej. 

7) Zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych  

i pedagogicznych 

Celem projektu jest zakup nowości wydawniczych i wyposażenia biblioteki, zwłaszcza książek 

„pozaedukacyjnych” w formie drukowanej jak i na nośnikach elektronicznych, zakup nowych 

mebli i udogodnień dla czytelników. Realizatorem projektu Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

nr 4 w Łowiczu. Całkowita wartość projektu wynosi 15 000,00 zł. Kwota w wysokości 

12 000,00 zł została sfinansowana przez Budżet Państwa. Wkład własny Powiatu Łowickiego 

wynosi ogółem 3 000,00 zł. Projekt na etapie oceny formalnej i merytorycznej. 

 

Razem wartość projektów złożonych w 2021 roku:                      989 730,00 zł 

w tym wartość dotacji:                 782 344,00 zł 

w tym udział własny:                           207 386,00 zł. 

IX.  Realizacja uchwał Rady Powiatu Łowickiego 

 W roku 2021 Rada Powiatu Łowickiego odbyła 16 sesji Rady Powiatu Łowickiego,  

z czego 10 wynikało z planu pracy rady, 5 sesji zwołano na wniosek Zarządu Powiatu 

Łowickiego, 1 sesję zwołano na wniosek Radnych Powiatu Łowickiego. 

Rada Powiatu Łowickiego w 2021 roku podjęła 89 uchwał, które przedstawia poniższa 

tabela: 

 

Lp. Tytuł Stan wykonania 

1. Uchwała Nr XXXI/235/2021 RPŁ z dnia 27 stycznia 2021 r. 

Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zawiadomienia z dnia 

14 stycznia 2021 r. o wszczęciu z urzędu przez organ nadzoru 

postępowania nadzorczego określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w celu kontroli legalności 

uchwały nr XXX/230/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 

2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi 

 

 

 

 

zrealizowano 
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i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów 

w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

2. Uchwała Nr XXXI/236/2021 RPŁ z dnia 27 stycznia 2021 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 

3. Uchwała Nr XXXI/237/2021 RPŁ z dnia 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

 

zrealizowano 

4. Uchwała Nr XXXI/238/2021 RPŁ z dnia 27 stycznia 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021 - 2024. 

 

zrealizowano 

5. Uchwała Nr XXXII/239/2021 RPŁ z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Zarządu Dróg  

i Transportu w Łowiczu. 

 

uznano skargę za 

bezzasadną 

6. Uchwała Nr XXXII/240/2021 RPŁ z dnia 24 lutego 2021 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 

7. Uchwała Nr XXXII/241/2021 ZPŁ z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie uchwalenia powiatowego programu przeciwdziałania 

bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy pn. ,,Program Promocji 

Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku pracy na lata 2021 – 

2027”. 

 

 

zrealizowano 

8. Uchwała Nr XXXII/242/2021 RPŁ z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie pozbawienia odcinka drogi położonego na terenie powiatu 

łowickiego kategorii drogi powiatowej. 

 

zrealizowano 

9. Uchwała Nr XXXII/243/2021 RPŁ z dnia 24 lutego 2021 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 

10. Uchwała Nr XXXII/244/2021 RPŁ z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

 

zrealizowano 

11. Uchwała Nr XXXII/245/2021 RPŁ z dnia 24 lutego 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024. 

 

zrealizowano 

12. Uchwała Nr XXXIII/246/2021 RPŁ z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

w 2021 roku. 

 

zrealizowano 

13. Uchwała Nr XXXIII/247/2021 RPŁ z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Powiatowego programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

w Powiecie Łowickim na lata 2021-2025. 

 

zrealizowano 

14. Uchwała Nr XXXIII/248/2021 RPŁ z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie powierzenia przez Powiat Łowicki Miastu Zielone Góra zadania 

publicznego w zakresie oświaty, polegającego na przeprowadzeniu 

kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla 

uczniów klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia, dla której 

organem prowadzącym jest Powiat Łowicki. 

 

zrealizowano 

15. Uchwała Nr XXXIII/249/2021 RPŁ z dnia 31 marca 2021 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 

16. Uchwała Nr XXXIII/250/2021 RPŁ z dnia 31 marca 2021 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 
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17. Uchwała Nr XXXIII/251/2021 RPŁ z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

 

zrealizowano 

18. Uchwała Nr XXXIII/252/2021 RPŁ z dnia 31 marca 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024. 

 

zrealizowano 

19. Uchwała Nr XXXIV/253/2021 RPŁ z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie delegowania radnych powiatu łowickiego do składu Powiatowej 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego. 

 

zrealizowano 

20. Uchwała Nr XXXIV/254/2021 RPŁ z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej Uchwałą  

Nr XI/69/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 2019 r.  

w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Łowiczu zmienionej Uchwałą Nr XII/90/2019 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian  

w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Łowiczu powołanej Uchwałą Nr XI/69/2019 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

 

 

 

 

zrealizowano 

21. Uchwała Nr XXXIV/255/2021 RPŁ z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

 

zrealizowano 

22. Uchwała Nr XXXIV/256/2021 RPŁ z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024. 

 

zrealizowano 

23. Uchwała Nr XXXV/257/2021 RPŁ z dnia 26 maja 2021 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 

24. Uchwała Nr XXXV/258/2021 RPŁ z dnia 26 maja 2021 r. 

w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Łowickiego. 

 

zrealizowano 

25. Uchwała Nr XXXV/259/2021 RPŁ z dnia 26 maja 2021 r. 

Zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/247/2021 Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie w Powiecie Łowickim na lata 2021-2025. 

 

zrealizowano 

26. Uchwała Nr XXXVII/260/2021 RPŁ z dnia 01 czerwca 2021 r. 

w sprawie zajęcia stanowiska Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

opracowania studium korytarzowego dla zadania ,,Budowa obwodnicy 

Łowicza w ciągu dróg krajowych Nr 14, 70 i 92” na terenie Powiatu 

Łowickiego. 

zrealizowano 

27. Uchwała Nr XXXVII/261/2021 RPŁ z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Łowickiego. 

 

udzielono wotum zaufania  

28. Uchwała Nr XXXVII/262/2021 RPŁ z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu za 2020 rok. 

 

zrealizowano 

29. Uchwała Nr XXXVIII/263/2021 RPŁ z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. 

 

zrealizowano 

30. Uchwała Nr XXXVIII/264/2021 RPŁ z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2020 rok. 

 

udzielono absolutorium 

31. Uchwała Nr XXXVIII/265/2021 RPŁ z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 

 

zrealizowano 

32. Uchwała Nr XXXVIII/266/2021 RPŁ z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą 

kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony gruntów rolnych 

położonych w obrębie Zduny, oznaczonych jako działki o numerach 81, 

 

 

zrealizowano  
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142, 201, 283/3, 354 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia tej umowy. 

33. Uchwała Nr XXXVIII/267/2021 RPŁ z dnia 30 czerwca 2021 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  

34. Uchwała Nr XXXVIII/268/2021 RPŁ z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

 

zrealizowano 

35. Uchwała Nr XXXVIII/269/2021 RPŁ z dnia 30 czerwca 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024. 

 

zrealizowano  

36. Uchwała Nr XXXIX/270/2021 RPŁ z dnia 03 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

 

zrealizowano 

37. Uchwała Nr XXXIX/271/2021 RPŁ z dnia 03 sierpnia 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024. 

 

zrealizowano 

38. Uchwała Nr XL/272/2021 RPŁ z dnia 16 sierpnia 2021 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2120 E 

Żychlin – Grzybów – Jackowice – Bogoria Dolna odcinek Zalesie – 

Bogoria Dolna znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy 

Zduny. 

 

 

zrealizowano 

39. Uchwała Nr XL/273/2021 RPŁ z dnia 16 sierpnia 2021 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Chąśno prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2717 E Dębsk 

– Kocierzew – Złaków Kościelny – Zduny – Sobota – Wola Kałkowa 

odcinek Skowroda – Karsznice w granicach administracyjnych Gminy 

Chąśno. 

 

 

zrealizowano 

40. Uchwała Nr XL/274/2021 RPŁ z dnia 16 sierpnia 2021 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2751 E 

Seligów – Łowicz odcinek Zawady – Urbańszczyzna w granicach 

administracyjnych Gminy Łowicz. 

 

 

zrealizowano  

41. Uchwała Nr XL/275/2021 RPŁ z dnia 16 sierpnia 2021 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Bielawy prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2737 E Mroga 

– Łazinek zlokalizowaną w granicach administracyjnych Gminy Bielawy. 

 

zrealizowano 

42. Uchwała Nr XLI/276/2021 RPŁ z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2721 E w m. 

Kompina znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów. 

zrealizowano 

43. Uchwała Nr XLI/277/2021 RPŁ z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

zrealizowano 

44. Uchwała Nr XLI/278/2021 RPŁ z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania 

sprawozdań finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za lata 

2021 i 2022. 

 

zrealizowano 

45. Uchwała Nr XLI/279/2021 RPŁ z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

Zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/215/2020 Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego 

na 2021 rok. 

 

 

zrealizowano 

46. Uchwała Nr XLI/280/2021 RPŁ z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

w sprawie przekazania skargi na Wydział Komunikacji Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. 

 

skargę przekazano 

Staroście Łowickiemu 

47. Uchwała Nr XLI/281/2021 RPŁ z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

 

zrealizowano  
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48. Uchwała Nr XLI/282/2021 RPŁ z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

Zmieniająca Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024. 

 

zrealizowano 

49. Uchwała Nr XLII/283/2021 RPŁ z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu ,,Rodzina z przyszłością”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 Konkurs: RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21 

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. 

 

 

zrealizowano 

50. Uchwała Nr XLII/284/2021 RPŁ z dnia 29 września 2021 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 

51. Uchwała Nr XLII/285/2021 RPŁ z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2022 Powiatu 

Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

 

zrealizowano 

52. Uchwała Nr XLII/286/2021 RPŁ z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

 

zrealizowano 

53. Uchwała Nr XLII/287/2021 RPŁ z dnia 29 września 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024. 

 

zrealizowano 

54. Uchwała Nr XLIII/288/2021 RPŁ z dnia 15 października 2021 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu ,,Łowickie Centrum Usług 

Środowiskowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Konkurs: RPLD.09.02.01-

IP.01-10-002/21 Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. 

 

 

zrealizowano 

55. Uchwała Nr XLIII/289/2021 RPŁ z dnia 15 października 2021 r. 

w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

 

zrealizowano 

56. Uchwała Nr XLIII/290/2021 RPŁ z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Piotra Gołaszewskiego z funkcji 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i odwołania go z tej funkcji. 

 

zrealizowano 

57. Uchwała Nr XLIII/291/2021 RPŁ z dnia 27 października 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr I/6/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia  

29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

 

zrealizowano 

58. Uchwała Nr XLIV/292/2021 RPŁ z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

 

zrealizowano 

59. Uchwała Nr XLIV/293/2021 RPŁ z dnia 27 października 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr I/4/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia  

26 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty i członka Zarządu 

Powiatu Łowickiego. 

 

zrealizowano 

60. Uchwała Nr XLIV/294/2021 RPŁ z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu Łowickiego. 

 

zrealizowano 

61. Uchwała Nr XLIV/295/2021 RPŁ z dnia 27 października 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr I/2/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia  

26 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady 

Powiatu Łowickiego. 

 

zrealizowano 

62. Uchwała Nr XLIV/296/2021 RPŁ z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2022 rok. 

 

zrealizowano 

63. Uchwała Nr XLIV/297/2021 RPŁ z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu 

Łowickiego. 

 

zrealizowano 

64. Uchwała Nr XLIV/298/2021 RPŁ z dnia 27 października 2021 r.  

zrealizowano 
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w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego i nadania 

jej Statutu. 

65. Uchwała Nr XLIV/299/2021 RPŁ z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

 

zrealizowano 

66. Uchwała Nr XLIV/300/2021 RPŁ z dnia 27 października 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/300/2020 Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024. 

 

zrealizowano 

67. Uchwała Nr XLIV/301/2021 RPŁ z dnia 27 października 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr I/8/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia  

29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji. 

 

zrealizowano 

68. Uchwała Nr XLIV/302/2021 RPŁ z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Waldemara Krajewskiego  

z członkostwa w Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. 

 

zrealizowano 

69. Uchwała Nr XLIV/303/2021 RPŁ z dnia 27 października 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr I/10/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia  

29 listopada 2018 r. w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych  

i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. 

 

zrealizowano 

70. Uchwała Nr XLIV/304/2021 RPŁ z dnia 27 października 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr I/6/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia  

29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

 

zrealizowano 

71. Uchwała Nr XLIV/305/2021 RPŁ z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Łowickiego. 

 

zrealizowano 

72. Uchwała Nr XLV/306/2021 RPŁ z dnia 30 listopada 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/298/2021 Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 

Powiatu Łowickiego i nadania jej Statutu. 

 

zrealizowano  

73. Uchwała Nr XLV/307/2021 RPŁ z dnia 30 listopada 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/246/2021 Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań Powiatu 

Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021. 

 

zrealizowano  

74. Uchwała Nr XLV/308/2021 RPŁ z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Łowicki dla Gminy 

Nieborów. 

 

zrealizowano 

75. Uchwała Nr XLV/309/2021 RPŁ z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Łowicki dla Gminy 

Łowicz. 

 

zrealizowano 

76. Uchwała Nr XLV/310/2021 RPŁ z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

 

zrealizowano 

77. Uchwała Nr XLV/311/2021 RPŁ z dnia 30 listopada 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024. 

 

zrealizowano 

78. Uchwała Nr XLVI/312/2021 RPŁ z dnia 15 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2022 rok. 

 

zrealizowano 

79. Uchwała Nr XLVI/313/2021 RPŁ z dnia 15 grudnia 2021 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  

80. Uchwała Nr XLVI/314/2021 RPŁ z dnia 15 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach 

komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego. 

 

zrealizowano 

81. Uchwała Nr XLVI/315/2021 RPŁ z dnia 15 grudnia 2021 r.  

zrealizowano 
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w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na 

rzecz Gminy Miasta Łowicza. 

82. Uchwała Nr XLVI/316/2021 RPŁ z dnia 15 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla 

radnych. 

 

zrealizowano 

 

83. Uchwała Nr XLVI/317/2021 RPŁ z dnia 15 grudnia 2021 r. 

w sprawie wynagrodzenia Starosty Łowickiego. 

 

zrealizowano 

84. Uchwała Nr XLVI/318/2021 RPŁ z dnia 15 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2021. 

 

zrealizowano 

85. Uchwała Nr XLVI/319/2021 RPŁ z dnia 15 grudnia 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr I/8/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia  

29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji. 

 

zrealizowano 

86. Uchwała Nr XLVI/320/2021 RPŁ z dnia 15 grudnia 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr I/10/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia  

29 listopada 2018 roku w sprawie powołania, ustalenia składów 

liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. 

 

zrealizowano 

87. Uchwała Nr XLVI/321/2021 RPŁ z dnia 15 grudnia 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr I/10/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia  

29 listopada 2018 roku w sprawie powołania, ustalenia składów 

liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. 

 

zrealizowano 

88. Uchwała Nr XLVI/322/2021 RPŁ z dnia 15 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

 

zrealizowano 

89. Uchwała Nr XLVI/323/2021 RPŁ z dnia 15 grudnia 2021 r. 

Zmieniająca Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024. 

 

zrealizowano 

 

X. Podsumowanie 
 Raport o stanie Powiatu Łowickiego w sposób kompleksowy ujmuje i przedstawia 

działania zrealizowane w 2021 r. przez Zarząd Powiatu. Raport obejmuje wszystkie kierunki 

działania i zadania Powiatu Łowickiego. Powstał w oparciu o dane i informacje przekazane 

przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz powiatowe jednostki 

organizacyjne.  

 Wszystkie działania Zarządu Powiatu Łowickiego w 2021 r. miały na celu dalszy rozwój 

Powiatu Łowickiego, ciągłą poprawę komfortu życia mieszkańców, zapewnienie im 

bezpieczeństwa, poprawę jakości działania powiatowych instytucji na rzecz mieszkańców, 

wspieranie każdej grupy społecznej, którą obejmują zadania powiatu – dzieci, młodzież, osoby 

niepełnosprawne, osoby potrzebujące wsparcia w różnych sferach ich życia, organizacje 

społeczne.  

 Tak jak w latach ubiegłych, Zarząd Powiatu pozyskiwał zewnętrzne źródła finansowania 

projektów służących poprawie infrastruktury sportowej, drogowej, jakości mienia powiatu, 

ochrony zdrowia i licznych projektów społecznych dotyczących edukacji, kultury, pomocy 

społecznej. Zarząd Powiatu przyznaje, że duża część działań inwestycyjnych, rozwojowych czy 

społecznych podjętych w 2021 r., możliwa była do zrealizowania dzięki pomocy władz 

rządowych i środkom finansowym z budżetu państwa, które Powiat Łowicki sukcesywnie 

pozyskiwał oraz dzięki zaangażowaniu Radnych Powiatu Łowickiego, pracowników 

wszystkich jednostek i osób działających na rzecz Powiatu Łowickiego. 
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 Zarząd Powiatu Łowickiego wyraża nadzieję, że po zapoznaniu się z niniejszym raportem, 

i Państwo Radni i Mieszkańcy Powiatu Łowickiego przyznają, że wspólnie udało nam się 

w 2021 r. wiele dobrego na rzecz Powiatu Łowickiego zrobić. 

 

 

                                     Przewodniczący  

                                   Zarządu Powiatu Łowickiego 

 

                                  /-/ Marcin Kosiorek 


