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Podstawa prawna

Konsultacje przeprowadzono zgodnie z Uchwałą Nr 987/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami Powiatu Łowickiego projektu „StrategU Rozwoju Powiatu Łowickiego 2030”,
Uchwałą nr Lll/359/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Łowickiego.

II. Przedmiot i cel konsultacji społecznych

Przed miotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Strategii Rozwoju Powiatu
Łowickiego 2030, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój
powiatu w ciągu najbliższych lat.

Celem konsultacji było zapoznanie mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych
oraz jednostek samorządowych z projektem Strategii, poznanie opinfl, zebranie uwag i
propozycji zmian w zakresie owego projektu.

Ill Podmiot konsultacji społecznych

Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego 2030 podlegał konsultacjom z:

1. mieszkańcami Powiatu Łowickiego
2. gminami i ich związkami
3. lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi.

IV. Organizacja i formy konsultacji społecznych

Konsultacje były prowadzone w terminie od 28 lipca 2022 r. do 1 września 2022 r. [35
dni]. Ogłoszenie wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach i dokumentacją dotyczącą
przedmiotu konsultacji dostępne były od dnia 27 lipca 2022 r.:

. na stronie internetowej httns://www.DOWIat.IOW~Cz.Dl!

. w Biuletynie Informacji Publicznej https //www.bip.DoWIat.IoWICZi~iL

. w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, parter, w
godzinach pracy Starostwa



(
Uwagi i opinie do projektu można było składać z zastosowaniem dedykowanego formularza
według wzoru opublikowanego wraz z projektem Strategii, w następujący sposób:

. osobiście, w wersji papierowej do urny ulokowanej w budynku Starostwa
Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, parter, w godzinach pracy
Starostwa;

. pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400
Łowicz, z dopiskiem na kopercie „konsultacje społeczne w sprawie
Strategii”(decydowała data wpływu do Starostwa);

. pocztą elektroniczną na adres e-mail: strategia2030@powiatlowicki.pl (wpisując w
tytule e-maila „konsultacje społeczne w sprawie Strategii”) lub poprzez system
ePUAP, adres skrytki Starostwa Powiatowego w Łowiczu:
/2L86g2tsmx/Skry[kaE5p;

. pocczas otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami w dn. 29 sierpnia
2022 r. o godz. 9.00, ul. Stanisławskiego 30A, Łowicz, sala obrad, I piętro

V. Przebieg i podsumowanie konsultacji społecznych

W całym okresie trwania konsultacji mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania uwag do
projektu Strategu. w terminie do 1 września 2022 r. nie wpłynęły żadne formularze
z uwagami.

W trakcie spotkania informacyjnego w dn. 29 sierpnia 2022 r. 2 osoby zgłosiły uwagi dot.
doprecyzowania opisów, uwzględnienia inwestycji związanych z rozbudową szpitala,
aktualizacji nazewnictwa placówek oświatowych, usunięcia powtórzeń, literówek, omyłek
pisarskich oraz interpunkcyjnych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego 2030
(wykaz uwzględnionych uwag zawarto poniżej w zestawieniu tabelarycznym). Uwzględniono
również aktualizację kosztów przedstawionych w WP,.
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Str. Było Jest

Cały dokument — korekta interpunkcyjne, usunięcie literówek i powtórzeń

Diagnoza

6 W grudniu 1972 roku WRN w Łodzi W grudniu 1972 roku WRN w Łodzi
podjęła uchwałę w sprawie utworzenia podjęła uchwałę w sprawie utworzenia
gmin gmin

w województwie łódzkim. W Powiecie w województwie łódzkim. W Powiecie
Łowickim powstało ich ogółem 11: Łowickim powstało ich ogółem 11:
Bielawy, Bolimów, Chąśno, Bielawy, Bolimów, Chąśno,
Domaniewice, Głowno, Kiernozia, Domaniewice, Głowno, Kiernozia,
Kocierzew Południowy, Łowicz, Kocierzew Południowy, Łowicz,
Łyszkowice, Nieborów i Zduny. W Łyszkowice, Nieborów i Zduny. W 1975
1975 r. znalazły się one (już bez r. większość z nich znalazła się w
Głowna i Kiernozi) w granicach granicach nowoutworzonego
nowoutworzonego województwa województwa skierniewickiego, poza
skierniewickiego. Po jego likwidacji Głownem (województwo łódzkie) i
weszły one ponownie w 1999 r. do Kiernozią (województwo płockie). Po
Powiatu Łowickiego w województwie reformie administracyjnej z 1999 r. w
łódzkim skład powiatu łowickiego weszło 10

jednostek: Bielawy, Chąśno,
Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew
Południowy, Łowicz, Łyszkowice,
Nieborów, Zduny, Łowicz- miasto

7 Rysunek 5 Zabytki w rejestrze Rysunek 5 Zabytki w rejestrze
województwa łódzkiego

10 Z danych GUS wynika, że więcej osób Z danych GUS wynika, że więcej osób
opuszcza tereny powiatu łowickiego, opuszcza tereny powiatu łowickiego, niż
niż do niego wpływa. się na nim osiedla.

12 Rysunek io Rysunek 10 — sformatowano legendę

18 (wpisana do Rejestru Wojewody -

01.11.2020 r.)

19 W ramach szkół ponadpodstawowych W ramach szkół ponadpodstawowych
na terenie miasta Łowicz funkcjonują na terenie miasta Łowicz funkcjonują 3
2 licea ogólnokształcące, 3 zespoły licea ogólnokształcące, 4 zespoły szkół
szkół ponadpodstawowych ponad podstawowych

20 - Na terenie miasta Łowicz działa również
Pijarskie Liceum Ogólnokształcące
Królowej Pokoju w Łowiczu, którego
organem prowadzącym jest Kolegium
Zakonu PUarów w Łowiczu. Ofertę szkół
ponadpodstawowych i policealnych
poszerzyć również na leży o Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego im.
Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej

I Dąbrowie, którego organem



23 Jak wskazują powyższe dane z
najwyższą zdawalność egzaminu
praktycznego odnotowano w ZSP Nr 4
im. Władysława Grabskiego,
Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2 oraz
Branżowej Szkole Specjalnej I Stopnia

Zgodnie zdanymi GUS ze stacjonarnej
pomocy społecznej świadczonej przez
5 placówek

(w tym: 1 dom pomocy społecznej
podlegający samorządowi
powiatowemu, 1 noclegownię
podlegająca samorządowi gminnemu
oraz 3 placówki niepubliczne).

Komenda Państwowej Straży Pożarnej
w Łowiczu

Zdecydowana większość wydatków
związana jest z funkcjonowaniem
Domu Opieki społecznej w Borówku

20 jednostek wpisanych do Krajowego
Systemu Ratowniczo Gaśniczego

Wskaźnik wykrywalności przestępstw
ogółem, przestępstw o charakterze
kryminalnym, wykrywalności
przestępstw drogowych i przeciwko
mieniu są wyższe niż wskaźniki
wojewódzki oraz krajowy.

Pierwsze półrocze roku 2021 to okres
stagnacji — liczba zarejestrowanych
podmiotów praktycznie nie uiegła
zmianie i wg danych GUS wynosiła
181 podmiotów

prowadzącym jest Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.

wskazują powyższe dane z
najwyższą zdawalność egzaminu
praktycznego odnotowano Technikum
nr4

w Łowiczu w Zespole
Ponadpodstawowych nr
Władysława Grabskiego w
Branżowej Szkole

I Stopnia nr 2 w Łowiczu w Zespole
Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
Centrum Kształcenia Zawodowego im.
Tadeusza Kościuszki w Łowiczu oraz
Branżowej Szkole Specjalnej I Stopnia

Zgodnie z danymi GUS ze stacjonarnej
pomocy społecznej świadczonej przez 5
placówek

Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Łowiczu

Zdecydowana większość wydatków
związana jest z funkcjonowaniem Dom
Pomocy Społecznej „Borówek” im.
Krystyny Bochenek w Borówku.

21 jednostek wpisanych do Krajowego
Systemu Ratowniczo Gaśniczego

Wskaźnik wykrywalności przestępstw
ogółem, przestępstw o charakterze
kryminalnym, wykrywalności
przestępstw drogowych, przeciwko
rodzinie i opiece oraz przeciwko
bezpieczeństwu powszechnemu i
bezpieczeństwu w komunikacji.

Pierwsze półrocze roku 2021 to okres
stagnacji — liczba zarejestrowanych
podmiotów praktycznie nie uległa
zmianie i wg danych GUS wynosiła

Jak

29

Szkół
4 im.
Łowiczu,

(w tym: 1 dom pomocy społecznej
podlegający samorządowi
powiatowemu, 1 noclegownię
podlegająca samorządowi gminnemu
oraz 3 placówki niepubliczne)
korzystało w 2020 roku 177 osób.

49
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6”381 podmiotów (wzrost o 1 podmiot
w stosunku do roku 2020).

50 - Agros Nova Brands Sp. z o.o.

55 Korzystne znaczenie dla rozwoju Korzystne znaczenie dla rozwoju
nowoczesnego rolnictwa W Powiecie nowoczesnego rolnictwa w Powiecie
Łowickim ma system edukacji Łowickim ma system edukacji rolniczej
rolniczej z rozwiniętym zapleczem z rozwiniętym zapleczem naukowym,
naukowym, które stanowią m.in. które stanowią m.in. Mazowieckie
Mazowieckie Centrum Hodowli i Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w
Rozrodu Zwierząt w Łowiczu, Zespół Łowiczu, Zespół Szkół
Szkół ponadgimnazjalnych Nr 2 - ponadpodstawowych nr 2 Centrum
Rolnicze Centrum Kształcenia Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza
Ustawicznego i Praktycznego im. Kościuszki w Łowiczu oraz Zespół Szkół
Tadeusza Kościuszki w Łowiczu oraz Centrum Kształcenia Rolniczego im.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej
Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Dąbrowie, czy też zlokalizowanym w
Zduńskiej Dąbrowie, czy też sąsiednich Skierniewicach Instytutem
zlokalizowanym w sąsiednich Warzywnictwa im. Emila Chroboczka
Skierniewicach Instytutem oraz Instytut Sadownictwa
Warzywnictwa oraz Instytut Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka.
Sadownictwa i Kwiaciarstwa.

Rysunek 53 - dodano etykiety wartości

17 Pierwsze półrocze roku 2021 to okres Pierwsze półrocze roku 2021 to okres
stagnacji — liczba zarejestrowanych stagnacji — liczba zarejestrowanych
podmiotów praktycznie nie uległa podmiotów praktycznie nie uległa
zmianie i wg danych GUS wynosiła zmianie i wg danych GUS wynosiła
181 podmiotów. 6”381 podmiotów (wzrost o 1 podmiot

w stosunku do roku 2020).

Mimo to wartość ta jest niższa od
wartości odnotowanej dla
województwa (387%) i kraju (37,9%).

15

Mimo to wartość ta jest niższa od
wartości odnotowanej dla województwa
(38,7%) i kraju (37,9%).

Strategia Rozwoju

w tym 110 jednostek w tym 104 jednostki

45 W Strategii Rozwoju Województwa
Łódzkiego 2030 wskazano OSI
dwojakiego rodzaju: krajowe oraz
regionalne. Dzięki ukierunkowanej
terytorialnie strategicznej interwencji
obszary województwa, w których
zidentyfikowa no problemy rozwojowe
lub dostrzeżono szczególne walory, w
perspektywie 2030 roku osiągną
stabilny poziom rozwoju społeczno-
gospodarczego. Dzięki

W Strategii Rozwoju Województwa
Łódzkiego 2030 wskazano OSI
dwojakiego rodzaju: krajowe oraz
regionalne. Dzięki ukierunkowanej
terytorialnie strategicznej interwencji
obszary województwa, w których
zidentyfikowano problemy rozwojowe
lub dostrzeżono szczególne walory, w
perspektywie 2030 roku osiągną
stabilny poziom rozwoju społeczno-
gospodarczego.
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(
ukierunkowanej terytorialnie
strategicznej interwencji obszary
województwa, w których
zidentyfikowano probierny rozwojowe .

lub dostrzeżono szczególne walory, w
perspektywie 2030 roku osiągną
stabilny poziom rozwoju społeczno-
gospodarczego.

70 ZSP Nr 2 RCKUiP im. Tadeusza ZSP Nr 2 Centrum Kształcenia
Kościuszki w Łowiczu Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki

w Łowiczu
72,74 Dom Pomocy Społecznej „Borówek” w Dom Pomocy Społecznej „Borówek” im.

Borówku Krystyny Bochenek w Borówku

Przebudowa budynku hotelowego -

„2 J Opracowanie dokumentacji Przebudowa kotłowni 500 KW i
I projektowej przebudowy kotłowni 500 instalacji c.o. i c.w.u. oraz jej wykonanie

KW i instalacji c.o. i c.w.u. oraz jej dla budynków oznaczonych literami:
wykonanie dla budynków „A~, „B”, DC”, „D”, „E” oraz

I oznaczonych literami: „A”, „B~, „C”, pomieszczenia agregatu
„D”, „E” oraz pomieszczenia agregatu prądotwórczego i portierni.

{~~dotwórczego i portierni.

- Rozbudowa szpitala o Szpitalny Oddział
Ratunkowy

Budowa lądowiska dla Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego

Przebudowa istniejących kotłowni z Przebudowa istniejących kotłowni
wykorzystaniem odnawialnych źródeł (Łowicz i Stanisławów)
energii (Łowicz i Stanisławów)

Przebudowa mostu w miejscowości Przebudowa mostu w miejscowości
Urzecze w ciągu drogi powiatowej nr Urzecze w ciągu drogi powiatowej nr
2746 E Łyszkowice - Chruślin — 2746 E Łyszkowice — Chruślin —

Urzecze na przepust dwuotworowy Urzecze na przepust dwuotworowy
[4”OOO”OOO,ooj [7”OOO”OOO,oo]

Wykonanie nakładki asfaltowej na Wykonanie nakładki asfaltowej na
drodze powiatowej nr 2700 E drodze powiatowej nr 2700 E Mysłaków
Mysłaków - Bednary — Bolimów — Bednary — Bolimów odcinek w
odcinek w miejscowości Mysłaków miejscowości Mysłaków
[500”OOO,OO} [3”OOO”OOO,ooJ
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