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WSTĘP

Raport o stanie Powiatu Piotrkowskiego za 2020 rok został przygotowany zgodnie z art.

30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym t.j. Dz. U. z 2020 poz.

920 o samorządzie powiatowym. Zarząd Powiatu, co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie

Powiatu Raport o stanie powiatu.  Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu

w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady

Powiatu.

 Działając na podstawie art. 30a ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu

może  określić  w  drodze  uchwały  szczegółowe  wymogi  dotyczące  Raportu.  W odniesieniu  do

raportu za rok 2020 r.  Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim nie skorzystała z powyższego

uprawnienia, w związku z powyższym Raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne

wskazane w ustawie.

Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  powyższy  Raport  rozpatrywany  będzie  podczas

sesji,  na której podejmowana jest  uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium

Zarządowi  Powiatu.  Powyższy  przepis  daje  mieszkańcom  wspólnoty  lokalnej  uprawnienie  do

udziału w debacie nad Raportem. Po zakończeniu debaty nad przedmiotowym dokumentem organ

stanowiący podejmuje decyzję w sprawie wotum zaufania.

Niniejszy  Raport  o  stanie  Powiatu  Piotrkowskiego  został  przygotowany  na  podstawie

informacji  i  materiałów  przedstawionych  przez  Kierowników  Wydziałów  oraz  Dyrektorów

jednostek  organizacyjnych  Starostwa  Powiatowego  w  Piotrkowie  Trybunalskim.  Materiały  te

stanowią podsumowanie działalności, realizowanie Strategii oraz stanu Powiatu Piotrkowskiego za

okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku. 
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OGÓLNA   CHARAKTERYSTYKA   POWIATU

Powiat  Piotrkowski  jest  jednym z  24  powiatów (w tym 3  miasta  na  prawach  powiatu)

w województwie łódzkim i jednym z 380 powiatów w kraju. 

Powiat Piotrkowski leży w centrum Polski, w południowo - wschodniej części województwa

łódzkiego, około 140 km od Warszawy. Powiat Piotrkowski ma obszar 1429 km2,, co stanowi 7,84%

powierzchni  województwa  łódzkiego.  Z  uwagi  na  położenie  Powiatu  –  przecinające  się  szlaki

komunikacyjne na terenie powiatu chętnie wielu inwestorów decyduje się na zlokalizowanie swoich

centrów logistycznych. 

Główną rzeką przepływającą przez powiat jest rzeka Pilica, na której utworzono sztuczny zbiornik

wodny  zwany  Zalewem  Sulejowskim.  Wpłynęło  to,  w  znacznym stopniu,  na  rozwój  zaplecza

usługowego, związanego z branżą turystyczno - rekreacyjną.  

Powiat  Piotrkowski  zaliczany  jest  do  powiatów  typowo  rolniczych.  Wyróżnia  się  także

największym  zalesieniem,  co  wzbogaca  jego  walory  turystyczne  i  zachęca  do  odpoczynku
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w leśnych ostojach. Wyznaczenie w powiecie edukacyjnych ścieżek rowerowych, ale także szlaków

konnych przyczyniło się do większego zainteresowania aktywną formą spędzania wolnego czasu. 

DEMOGRAFIA

Teren powiatu zamieszkuje 91 360 mieszkańców (stan na 30.06.2020 r.),  z czego 50,7%

stanowią  kobiety,  a  49,3%   mężczyźni.   Liczba  ludności  Powiatu  stanowi  3,67  %  ludności

województwa, 0,26% ludności kraju. Średnia gęstość zaludnienia w powiecie wynosi 64 osoby na

1 km2.  Struktura ludności powiatu przedstawia się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym

stanowiły  10,3%,  osoby  w  wieku  produkcyjnym  57%,  a  w  wieku  poprodukcyjnym  32,7%.

W porównaniu do roku 2019 liczba ludności wzrosła o 0,04%. Według stanu na dzień 31 grudnia

2020  roku  stopa  bezrobocia  w  powiecie  piotrkowskim  wyniosła  2,14%.  Stopa  bezrobocia  dla

województwa  wynosi  6,49%,  a  dla  kraju  wynosi  10,18%.  Liczba  osób  bezrobotnych

zarejestrowanych  w  powiecie  piotrkowskim  wynosiła  1963  w  tym  51,2  %  stanowiły  kobiety,

a 48,8 % mężczyźni.   Udział  długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby ludności

wyniósł 0,98%. 
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PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

 W skład Powiatu  Piotrkowskiego wchodzi 11 gmin, w tym: 2 gminy miejsko – wiejskie

i 9 gmin wiejskich:

- gminy miejsko – wiejskie: miasto i gmina Sulejów, miasto i gmina Wolbórz,

- gminy wiejskie: Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica,

Ręczno, Rozprza i Wola Krzysztoporska.

Na terenie Powiatu  znajduje się 279 sołectw oraz  387 miejscowości tzw. podstawowych. Siedzibą

Powiatu jest Miasto Piotrków Trybunalski. 
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Ponadto  Powiat  Piotrkowski  graniczy  z  miastem  Piotrków  Trybunalski  oraz  następującymi

jednostkami administracyjnymi:

- od północy z powiatami: łódzki wschodni i pabianicki ,

- od wschodu z powiatami: tomaszowskim i opoczyńskim,

- od południa z powiatem radomszczańskim,

- od zachodu z powiatem bełchatowskim

ZADANIA POWIATU

Powiat  wykonuje  zadania  publiczne  o  charakterze  ponadgminnym  w  zakresie  dziedzin

wymienionych w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. 

1.  Powiat  wykonuje  określone  ustawami  zadania  publiczne  o  charakterze  ponadgminnym,

w zakresie:

- edukacji publicznej,
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- promocji i ochrony zdrowia

- pomocy społecznej

- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

- polityki prorodzinnej

- wspierania osób niepełnosprawnych

- transportu zbiorowego i dróg publicznych

- kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

- kultury fizycznej i turystyki

- geodezji, kartografii i katastru

- gospodarki nieruchomościami

- administracji architektoniczno – budowlanej

- gospodarki wodnej

- ochrony środowiska i przyrody

- rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli

-  ochrony  przeciwpowodziowej,  w  tym  wyposażenia  i  utrzymania  powiatowego  magazynu

przeciwpowodziowego,  przeciwpożarowej  i  zapobiegania  innym  nadzwyczajnym  zagrożeniom

życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;

- przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;

- ochrony praw konsumenta;

-  utrzymania  powiatowych  obiektów  i  urządzeń  użyteczności  publicznej  oraz  obiektów

administracyjnych;

- obronności;

- promocji powiatu;

- współpracy i  działalności na rzecz organizacji  pozarządowych oraz podmiotów wymienionych

w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.);

- działalności w zakresie telekomunikacji.

Do zakresu działania powiatu należy także wykonywanie zadań przez działające w ramach

powiatowej administracji zespolonej inspekcje, służby i straże, w tym powiatową komendę policji,
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powiatową  komendę  państwowej  straży  pożarnej,  a  także  inspekcję  sanitarną,  weterynaryjną

i  nadzór  budowlany.  Zasady  współdziałania  samorządu  powiatowego  z  organami  szczebla

wojewódzkiego i centralnego w zakresie działania tych służb określone są w stosownych aktach

prawnych. 

PODSTAWOWE   DANE   FINANSOWE   W   UKŁADZIE   PORÓWNAWCZYM   NA

KONIEC 2019 ROKU I 2020 ROKU 

Dane Finansowe ROK 2019 ROK 2020

Dochody ogółem (wykonane) Łącznie: 88.079.967,28 zł,

- dochody bieżące: 70.188.537,25 zł,

- dochody majątkowe: 17.891.430,03 zł

Łącznie: 81.196.663,26 zł

- dochody bieżące: 72.360.469,12 zł,

- dochody majątkowe: 8.836.194,14 zł

Subwencje Łącznie: 24.726.410,00 zł

28,07% wykonania dochodów ogółem 

Łącznie: 27.012.787,68 zł

33,27% wykonania dochodów ogółem 

Dochody własne Łącznie: 49.983.451,97 zł

56,75% wykonania dochodów ogółem

Łącznie: 42.756.891,31 zł

52,66% wykonania dochodów ogółem

Wydatki ogółem Łącznie: 85.538.168,12 zł,

- wydatki bieżące: 66.532.555,08 zł,

77,78% wykonanych wydatków ogółem

- wydatki majątkowe: 19.005.613,04 zł

22,22% wykonanych wydatków ogółem

Łącznie: 91.268.061,69 zł,

- wydatki bieżące: 73.911.394,91 zł,

80,98% wykonanych wydatków ogółem

- wydatki majątkowe: 17.356.666,78 zł

19,02% wykonanych wydatków ogółem

Na  projekty  realizowane  przy

udziale środków UE wydano:

Łącznie:  9.354.551,87 zł

-  środki  z  budżetu  krajowego wynosiły:

2.317.388,59 zł,

-  środki  z  budżetu  UE  wynosiły:

7.037.163,28 zł

Łącznie: 3.336.776,36 zł

-  środki  z  budżetu  krajowego  wynosiły:

1.021.403,21 zł

-  środki  z  budżetu  UE  wynosiły:

2.315.373,15 zł

Zadłużenie Powiatu z tytułu

kredytów i pożyczek

Na dzień 31.12.2019 r. :

21.692 736,06 zł. 

Na dzień 31.12.2020 r: 

27.670.478,30 zł.

 W  2020  roku  realizacja  ustalonego  budżetu  Powiatu  Piotrkowskiego  przebiegała  bez

zastrzeżeń.
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Dochody  Powiatu  Piotrkowskiego  łącznie  w  zakresie  realizacji  zadań  zleconych,

powierzonych  i  własnych  zaplanowanych  do  realizacji  w  2020  roku   były  na  poziomie

81.335.972,71 zł, i zostały wykonane w  99,83%, czyli w wysokości 81.196.663,26 zł.

Wydatki  Powiatu  Piotrkowskiego  przeznaczone  na  realizację  zadań  ogółem  zleconych,

powierzonych i  własnych zaplanowane zostały na poziomie 99.159.961,16 zł.  Wydatki  budżetu

ustalone na każdy rok budżetu stanowią limit, którego nie można przekroczyć. W sprawozdaniach

uwidoczniono, że takich sytuacji nie było.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatki zostały zrealizowane w 92,04 % tj.

w wysokości 91.268.061,69 zł.

Podsumowując realizację budżetu w 2020 roku wynika, że dochody zostały zaplanowane na

poziomie 81.335.972,71 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 81.196.663,26 zł (99,83%).

Podsumowując  zatem  realizację  budżetu  w  okresie  sprawozdawczym  Zarząd  Powiatu

w  Piotrkowie  Trybunalskim  zwraca  uwagę  na  fakt,  że  podejmował  wiele  działań  w  celu

pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań. I tak w 2020 roku prowadzonych było 18

projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych. Ponadto w 2020 roku zakończono realizację

7 projektów, w trakcie realizacji  pozostało 11 przedsięwzięć

WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU  – UCHWAŁY PODJĘTE W 2020 ROKU

Lp. Numer 

uchwały

Data 

podjęcia

Przedmiot uchwały Informacja o wykonaniu 

                                                         Uchwały budżetowe

1. XX/143/20 25.02.2020 w sprawie szczegółowych zasad, 
sposobu i umarzania, odraczania 
lub rozkładania na raty spłat 
należności pieniężnych, mających 
charakter cywilnoprawny 
przypadających Powiatowi 
Piotrkowskiemu lub jego 
jednostkom podległym oraz 
wskazania organów do tego 
uprawnionych

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono szczegółowe 
zasady sposobu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty 
spłat należności pieniężnych 
mających charakter 
cywilnoprawny i przyjęto je do 
stosowania 

2. XXV/176/20 23.06.2020 w sprawie rozpatrzenia i 
zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z 

Uchwała zrealizowana

Rozpatrzono i zatwierdzono 
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wykonania budżetu Powiatu 
Piotrkowskiego za 2019 rok 

sprawozdanie finansowe oraz 
sprawozdanie z wykonania 
budżetu Powiatu Piotrkowskiego 
za 2019 rok 

3. XXIX/210/20 19.10.2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na 
sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetowego Powiatu 
Piotrkowskiego 

Uchwała zrealizowana 

Zaciągnięto kredyt  w wysokości 
3.500.000,00 zł,  na sfinansowanie 
planowanego deficytu 
budżetowego Powiatu 
Piotrkowskiego w roku 2020

4. XXXII/224/20 21.12.2020 w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Piotrkowskiego  na lata 
2021-2031

Uchwała zrealizowana 

Uchwalono Wieloletnią Prognozę 
Finansową Powiatu 
Piotrkowskiego na lata 2021-2031

5. XXXII/225/20 21.12.2020 w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Piotrkowskiego na 2021 
rok

Uchwała zrealizowana 

Uchwalono budżet Powiatu 
Piotrkowskiego na 2021 rok

                                                      Uchwały dotyczące pomocy społecznej 

6. XXIII/162/20 29.04.2020 w sprawie określenia zadań i 
podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej na 2020 rok 

Uchwała zrealizowana 

Określono  zadania i podział 
środków PFRON na 2020 rok  w 
zakresie rehabilitacji zawodowej i 
społecznej. Środki finansowe 
przeznaczone zostały na zadania 
cieszące się największym 
zainteresowaniem wśród  
niepełnosprawnych mieszkańców 
naszego powiatu, między innymi 
na: zakup aparatów słuchowych i 
wkładek usznych, protez kończyn 
dolnych, wózków inwalidzkich, 
likwidacje barier funkcjonalnych, 
wyjazdy na turnusy 
rehabilitacyjne, wyjazdy 
integracyjne z zakresu sportu, 
kultury i turystyki. 

7. XXIX/215/20 19.10.2020 zmieniająca Uchwałę Nr 
XXIII/162/20 Rady Powiatu w 
Piotrkowie Trybunalskim z dnia 
29 kwietnia 2020 roku w sprawie 
określenia zadań                        
i podziału środków Państwowego 

Uchwała zrealizowana 

Określono zadania                     
i podział środków PFRON z 
zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej na 2020 rok
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Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej na 2020 rok

8. XXXI/223/20 26.11.2020 zmieniająca Uchwałę Nr  
XXIX/215/20 Rady Powiatu w 
Piotrkowie Trybunalskim  z dnia 
19 października 2020 roku w 
sprawie określenia zadań i 
podziału środków  Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych z zakresu 
rehabilitacji  zawodowej i 
społecznej  na 2020 rok 

Uchwała zrealizowana

Określono zadania i podział 
środków PFRON z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej na 2020 rok. Środki 
finansowe przesunięte były w 
ramach zadań rehabilitacji 
zawodowej i społecznej. 

                                                   Uchwały dotyczące  edukacji publicznej

9. XX/145/20 25.02.2020 w sprawie zamiaru likwidacji 
Liceum Ogólnokształcącego w 
Sulejowie

Uchwała zrealizowana

Zlikwidowano z dniem 31 sierpnia 
2020 roku  Liceum 
Ogólnokształcące w Sulejowie 
wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Sulejowie. 

10. XX/146/20 25.02.2020 w sprawie zamiaru likwidacji 
Liceum Ogólnokształcącego w 
Szydłowie

Uchwała zrealizowana 

Zlikwidowano z dniem 31 sierpnia 
2020 roku  Liceum 
Ogólnokształcące w Szydłowie 
wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. 
Władysława Stanisława Reymonta

11. XXI/150/20 26.03.2020 w sprawie złożenia wniosku o 
udzielenie zezwolenia na 
utworzenie oddziału 
przygotowania wojskowego oraz 
zobowiązania się do ponoszenia 
kosztów kształcenia w oddziale 
przygotowania wojskowego 

Uchwała zrealizowana

Od 1 września 2020 roku  
funkcjonuje oddział przygotowania
wojskowego w ZS CKZ w 
Bujnach

12. XXIV/167/20 21.05.2020 w sprawie likwidacji Liceum 
Ogólnokształcącego w Sulejowie

Uchwała zrealizowana

Wyłączono z dniem 31 sierpnia 
2020 roku z Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego  w Sulejowie 
Liceum Ogólnokształcące w 
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                                    Raport  o  stanie  Powiatu  Piotrkowskiego  za  2020  rok 

Sulejowie

13. XXIV/168/20 21.05.2020 w sprawie likwidacji Liceum  
Ogólnokształcącego w Szydłowie 

Uchwała zrealizowana

Wyłączono z dniem 31 sierpnia 
2020 roku z Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. 
Władysława Stanisława Reymonta 
w Szydłowie Liceum 
Ogólnokształcące w Szydłowie

14. XXVI/192/20 31.07.2020 w sprawie rozwiązania zespołów 
szkół w Bujnach i Szydłowie oraz 
utworzenia Powiatowego Centrum
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Bujnach 

Uchwała nie zrealizowana

Uchwała została uchylona uchwałą
Nr XXVII/199/20 z dnia 
31.08.2020 r.

15. XXVII/199/20 31.08.2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XXVI/192/20 Rady Powiatu w 
Piotrkowie Trybunalskim z dnia 
31 lipca 2020 roku w sprawie 
rozwiązania zespołów szkół w 
Bujnach i Szydłowie oraz 
utworzenia Powiatowego Centrum
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Bujnach 

Uchwała  zrealizowana 

Uchylono uchwałę Nr 
XXVI/192/20 Rady Powiatu w 
Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31
lipca 2020 roku  

16. XXXII/228/20 21.12.2020 w sprawie trybu udzielania i
 rozliczania dotacji dla szkół i 
placówek oraz trybu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystania, w tym zakresu 
danych, które powinny być 
zawarte we wniosku o udzielenie 
dotacji i w rozliczeniu jej 
wykorzystania oraz terminu i 
sposobu rozliczenia 
wykorzystania dotacji 

Uchwała w trakcie realizacji 

Dotacje dla szkół                    
i placówek  przekazywane są 
comiesięcznie 

                                                          Uchwały dotyczące PCMiD

17. XX/140/20 25.02.2020 w sprawie zatwierdzenia 
aktualizacji  na okres 2020-2022 
programu naprawczego 
Powiatowego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Piotrkowie 
Trybunalskim na lata 2017-2019 

Uchwała w trakcie realizacji 

Zatwierdzono aktualizację na okres
2020-2022 programu naprawczego
PCMD w Piotrkowie 
Trybunalskim. Realizacja 
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                                    Raport  o  stanie  Powiatu  Piotrkowskiego  za  2020  rok 

przyjętego do realizacji Uchwałą 
Nr XXXVI/297/17 Rady Powiatu 
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia
23 listopada 2017 rok

programu naprawczego została 
znacząco ograniczona ze względu 
na wprowadzony na terenie całego 
kraju i nie tylko stan 
epidemiologiczny związany z 
występowaniem COVID-19, który 
wywarł ogromny wpływ także na  
na sytuację PCMD. Skutkiem 
trwającej od marca 2020 roku 
epidemii, realizacja programu 
naprawczego PCMD w Piotrkowie 
Trybunalskim na okres 2020-2022,
w formie jaka została zatwierdzona
Uchwałą Rady Powiatu w 
Piotrkowie Trybunalskim  w dniu 
25 lutego 2020 roku jest w dużej 
mierze niemożliwa do realizacji. 
W związku z powyższym Dyrektor
PCMD został zobligowany do 
przygotowania ponownej 
aktualizacji programu 
naprawczego najpóźniej do końca 
września br. 

18. XX/144/20 25.02.2020 w sprawie zmiany Statutu 
Powiatowego Centrum Matki i 
Dziecka w Piotrkowie 
Trybunalskim 

Uchwała zrealizowana 

Zmieniono zapisy w Statucie 
Powiatowego Centrum Matki i 
Dziecka w Piotrkowie 
Trybunalskim 

19. XXI/154/20 26.03.2020 w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu Rady Społecznej 
Powiatowego Centrum Matki i 
Dziecka w Piotrkowie 
Trybunalskim 

Uchwała zrealizowana 

Zatwierdzono i przyjęto do 
stosowania Regulamin Rady 
Społecznej Powiatowego Centrum 
Matki i Dziecka w Piotrkowie 
Trybunalskim 

20. XXV/174/20 23.06.2020 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego 
Powiatowego Centrum Matki i 
Dziecka w Piotrkowie 
Trybunalskim za 2019 rok

Uchwała zrealizowana

Zatwierdzono sprawozdanie 
finansowe z działalności PCMD w 
Piotrkowie Trybunalskim za 2019 
rok 

21. XXV/181/20 23.06.2020 w sprawie zmiany Statutu 
Powiatowego Centrum Matki i 
Dziecka w Piotrkowie 
Trybunalskim 

Uchwała zrealizowana

Dokonano zmian w Statucie 
PCMD w Piotrkowie 
Trybunalskim 
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                                    Raport  o  stanie  Powiatu  Piotrkowskiego  za  2020  rok 

22. XXIX/213/20 19.10.2020 w sprawie zatwierdzenia 
Programu naprawczego 
Powiatowego Centrum Matki i 
Dziecka  w Piotrkowie 
Trybunalskim na lata 2020-2022

Uchwała w trakcie realizacji 

Zatwierdzono Program naprawczy 
PCMiD w Piotrkowie 
Trybunalskim i przyjęto go do 
stosowania. 

23. XXIX/214/20 19.10.2020 w sprawie zmiany Statutu 
Powiatowego Centrum Matki i 
Dziecka w Piotrkowie 
Trybunalskim 

Uchwała zrealizowana 

Dokonano zmian w Statucie 
Powiatowego Centrum Matki  
i Dziecka w Piotrkowie 
Trybunalskim 

24. XXXII/230/20 21.12.2020 w sprawie podjęcia Stanowiska 
Rady Powiatu w Piotrkowie 
Trybunalskim w sprawie podjęcia 
przez rząd zapowiadanych działań
w zakresie wdrożenia wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego 
dotyczącego upaństwowienia 
szpitali i zapewnienia 
finansowania lecznictwa 
szpitalnego

Uchwała zrealizowana

Stanowisko zostało przesłane do 
Prezesa Rady Ministrów oraz do 
Ministerstwa Zdrowia 

                                 Uchwały dotyczące działalności w zakresie telekomunikacji

25. XX/147/20 25.02.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XLII/347/18 Rady Powiatu w 
Piotrkowie Trybunalskim z dnia 
25 maja 2018 roku w sprawie 
współdziałania Powiatu 
Piotrkowskiego z Gminami: 
Moszczenica, Będków i Ujazd

Uchwała zrealizowana 

W 2020 roku do konsorcjum 
przystąpił Powiat Ostrowski 

                                                      Uchwały w zakresie dróg publicznych 

26. XXI/151/20 26.03.2020 w sprawie udzielania pomocy 
rzeczowej Gminie Łęki 
Szlacheckie przez Powiat 
Piotrkowski na realizację zadań 
w zakresie bieżącego utrzymania 
dróg

Uchwała zrealizowana 

Udzielono Gminie Łęki 
Szlacheckie  pomocy rzeczowej na
realizację zadań w zakresie 
wykonania w sezonie letnim 2020 
na drogach gminnych o 
nawierzchni bitumicznej, 
remontów cząstkowych przy 
użyciu emulsji asfaltowej i grysów.

27. XXI/152/20 26.03.2020 w sprawie udzielania pomocy 
rzeczowej Gminie Rozprza przez 
Powiat Piotrkowski na realizację 
zadań w zakresie bieżącego 

Uchwała zrealizowana 

Udzielono Gminie Rozprza 
pomocy rzeczowej na realizacje 
zadań  w zakresie wykonania w 
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                                    Raport  o  stanie  Powiatu  Piotrkowskiego  za  2020  rok 

utrzymania dróg sezonie letnim 2020 na drogach 
gminnych  o nawierzchni 
bitumicznej, remontów 
cząstkowych przy użyciu emulsji   
asfaltowej i grysów. 

28. XXI/153/20 26.03.2020 w sprawie zmiany Uchwały NR 
XIX/138/20 Rady Powiatu  w 
Piotrkowie Trybunalskim  z dnia 
30 stycznia 2020 roku w sprawie 
wysokości stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego oraz 
umieszczenie w pasie drogowym 
urządzeń infrastruktury 
technicznej i obiektów 
budowlanych nie związanych z 
potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego 
oraz reklam

Uchwała zrealizowana

Zaktualizowano wysokość stawek  
i przyjęto je do stosowania

29. XXII/158/20 7.04.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XI/82/15/ Rady Powiatu w 
Piotrkowie Trybunalskim z dnia    
2 września 2015 roku w sprawie 
określenia lokalizacji przystanków
komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym 
jest Powiat Piotrkowski oraz 
określenie  warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów 

Uchwała zrealizowana

Określono lokalizację przystanków
komunikacyjnych na terenie 
Gminy Wola Krzysztoporska

30. XXIII/161/20 29.04.2020 w sprawie nadania Statutu 
Zarządowi Dróg Powiatowych w 
Piotrkowie Trybunalskim 

Uchwała zrealizowana

Nadano Statut Zarządowi Dróg 
Powiatowych w Piotrkowie 
Trybunalskim 

31. XXV/178/20 23.06.2020 w sprawie powierzenia gminie 
Czarnocin zadania publicznego z 
zakresu utrzymania porządku i 
czystości dróg powiatowych 
powiatu piotrkowskiego 
położonych na terenie gminy

Uchwała  zrealizowana

Podpisano porozumienie Nr ZDP-
DP-IV.4176.45.2020 r, z dnia 
2 lipca 2020 r., Porozumienie 
zostało zrealizowane i rozliczone

32. XXV/182/20 23.06.2020 w sprawie powierzenia Gminie 
Aleksandrów zadania publicznego
w zakresie zarządzania odcinkiem 
drogi powiatowej Nr 1502E 
Sulejów – Kawęczyn – Krasik od 
km 13+246 do km 19+146 tj. od  

Uchwała w  trakcie realizacji

Gmina Aleksandrów złożyła 
wniosek o pozyskanie środków 
zewnętrznych, w chwili obecnej 
oczekuje na rozstrzygnięcie.
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centrum miejscowości 
Aleksandrów do granic 
administracyjnych z gminą 
Paradyż 

33. XXV/183/20 23.06.2020 w sprawie powierzenia Gminie 
Czarnocin zadania publicznego w 
zakresie zarządzania odcinkiem 
drogi powiatowej Nr 3313E Róża 
– Kruszów – Kalska Wola

Uchwała w  trakcie realizacji

Gmina Czarnocin złożyła wniosek 
o pozyskanie środków 
zewnętrznych, w chwili obecnej 
oczekuje na  rozstrzygnięcie

34. XXV/184/20 23.06.2020 w sprawie powierzenia Gminie 
Wola Krzysztoporska zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania odcinkiem drogi 
powiatowej Nr 1913E Siomki – 
Glina od skrzyżowania z drogą 
powiatową Nr 1500E Piotrków – 
Jeżów do granicy z gm. Rozprza

Uchwała w  trakcie realizacji

Gmina Wola Krzysztoporska 
złożyła wniosek o pozyskanie 
środków zewnętrznych,  w tej 
chwili oczekuje na rozstrzygnięcie

35. XXVI/193/20 31.07.2020 w sprawie zmiany w Statucie 
Zarządu Dróg Powiatowych w 
Piotrkowie Trybunalskim 

Uchwała zrealizowana 

Dokonano zmian w Statucie ZDP   
w Piotrkowie Trybunalskim 

36. XXVIII/203/20 28.09.2020 w sprawie powierzenia Gminie 
Wolbórz zadania publicznego z 
zakresu zimowego utrzymania 
dróg powiatowych na terenie 
gminy

Uchwała zrealizowana

Podpisano porozumienie nr ZDP-
DP-IV.4175.3.2020 z dnia 19 
października 2020 r.
Porozumienie było i jest jeszcze w 
trakcie realizacji, Rozliczenie 
nastąpi do 30.04.2021 r.

37. XXVII/204/20 28.09.2020 w sprawie powierzenia Gminie
 Czarnocin zadania publicznego    
z zakresu zimowego utrzymania 
dróg powiatowych na terenie 
gminy

Uchwała zrealizowana

Podpisano porozumienie nr ZDP-
DP-IV.4175.7.2020 z dnia 19 
października 2020 r.
Porozumienie było realizowane, 
termin ostatecznego rozliczenie do 
dnia 30.04.2021 r.
W dniu 15.04.2021 r otrzymaliśmy
od Gminy Czarnocin rozliczenie 
dotacji określonej w porozumieniu

38. XXVIII/205/20 28.09.2020 w sprawie powierzenia Gminie 
Grabica zadania publicznego z 
zakresu zimowego utrzymania 
dróg powiatowych na terenie 
gminy 

Uchwała zrealizowana

Podpisano porozumienie nr ZDP-
DP-IV.4175.6.2020 z dnia 25 
listopada 2020 r.
Porozumienie było i jest jeszcze w 
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trakcie realizacji, Rozliczenie 
nastąpi do 30.04.2021 r.

39. XXVIII/206/20 28.09.2020 w sprawie powierzenia Gminie 
Ręczno zadania publicznego z 
zakresu zimowego utrzymania 
dróg powiatowych na terenie 
gminy 

Uchwała zrealizowana

Podpisano porozumienie nr ZDP-
DP-IV.4175.4.2020 z dnia 19 
października 2020 r.
Porozumienie jest jeszcze w 
trakcie realizacji, Rozliczenie 
nastąpi do 30.04.2021 r.

40. XXVIII/207/20 28.09.2020 w sprawie udzielania pomocy  
rzeczowej Gminie Aleksandrów 
przez Powiat Piotrkowski na 
realizację zadań w zakresie 
bieżącego utrzymania dróg

Uchwała w trakcie realizacji

Podpisano Umowę Nr ZDP-DP-
VI.4175.10.2020 z dnia 
21.10.2020 r., Umowa była i jest w
trakcie realizacji Terminy rozliczeń
do dnia 30.04.2021 i 22.11.2021 r.

41. XXVIII/208/20 28.09.2020 w sprawie udzielania pomocy 
rzeczowej Gminie Gorzkowice 
przez Powiat Piotrkowski na 
realizację zadań w zakresie 
bieżącego utrzymania dróg

Uchwała  w trakcie realizacji 

Podpisano Umowę Nr ZDP-DP-
VI.4175.8.2020 z dnia 21.10.2020 
r., Umowa była i jest w trakcie 
realizacji Terminy rozliczeń do 
dnia 30.04.2021 i 22.11.2021 r.

42. XXVIII/209/20 28.09.2020 w sprawie udzielania pomocy 
rzeczowej Gminie Moszczenica 
przez Powiat Piotrkowski na 
realizację zadań w zakresie 
bieżącego utrzymania dróg

Uchwała w trakcie realizacji 

Podpisano Umowę Nr ZDP-DP-
VI.4175.9.2020 z dnia 7.10.2020 
r., Umowa była i jest w trakcie 
realizacji Terminy rozliczeń do 
dnia 30.04.2021 i 22.11.2021 r.

                                              Uchwały dotyczące organizacji pracy Rady Powiatu 

43. XXI/155/20 26.03.2020 w sprawie zmiany Statutu Powiatu
Piotrkowskiego 

Uchwała zrealizowana

Wprowadzono zmiany do Statutu 
Powiatu Piotrkowskiego 

44. XXV/175/20 23.06.2020 w sprawie udzielenia Zarządowi 
Powiatu w Piotrkowie 
Trybunalskim wotum zaufania

Uchwała zrealizowana

Udzielono Zarządowi Powiatu  
w Piotrkowie Trybunalskim wotum
zaufania

45. XXV/177/20 23.06.2020 w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu w Piotrkowie 
Trybunalskim 

Uchwała zrealizowana

Udzielono absolutorium 
Zarządowi Powiatu w Piotrkowie 
Trybunalskim

46. XXV/186/20 23.06.2020 w sprawie przyjęcia rezygnacji z Uchwała zrealizowana
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funkcji Etatowego Członka 
Zarządu Powiatu w Piotrkowie 
Trybunalskim 

Przyjęto z dniem 29 lipca 2020 
roku rezygnację Pana Stanisława 
Cubały z pełnienia funkcji 
Etatowego Członka Zarządu 
Powiatu w Piotrkowie 
Trybunalskim

47. XXV/187/2020 23.06.2020 w sprawie zmiany Statutu Powiatu
Piotrkowskiego

Uchwała  zrealizowana

Dokonano zmian w Statucie 
Powiatu Piotrkowskiego

48. XXV/188/20 23.06.2020 w sprawie uchwalenia planów 
pracy Rady Powiatu w Piotrkowie 
Trybunalskim oraz komisji stałych
na II półrocze 2020 roku

Uchwała zrealizowana 

Uchwalono plan pracy Rady 
Powiatu oraz komisji stałych na II 
półrocze 2020 roku 

49. XXVI/189/20 31.07.2020 w sprawie wyboru Członka 
Zarządu Powiatu w Piotrkowie 
Trybunalskim

Uchwała zrealizowana 

Wybrano na Członka Zarządu 
Powiatu w Piotrkowie 
Trybunalskim Pana Stanisława 
Cubałę 

50. XXIX/217/20 19.10.2020 w sprawie przyjęcia Stanowiska  
Rady Powiatu w Piotrkowie 
Trybunalskim w sprawie 
wyrażenia sprzeciwu wobec 
projektu ustawy z dnia 18 
września 2020 r., o zmianie 
ustawy o ochronie zwierząt oraz 
niektórych innych ustaw, zwanej 
„Piątka dla zwierząt”. 

Uchwała zrealizowana 

Przyjęto stanowisko i przekazano 
je do  Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi oraz Prezesa Rady 
Ministrów

51. XXXII/231/20 21.12.2020 w sprawie uchwalenia Planów
 pracy Rady Powiatu w Piotrkowie
Trybunalskim oraz komisji  
stałych na I półrocze 2021 roku

Uchwała zrealizowana 

Uchwalono plan pracy Rady 
Powiatu oraz komisji stałych na I 
półrocze 2021 roku 

                                            Uchwały dotyczące mienia powiatu 

52. XXIV/166/20 21.05.2020 w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości położonej w
Czarnocinie, gmina Czarnocin 
oznaczonej w ewidencji gruntów 
numerami działek: 1590, 1784, 
1788, stanowiącej własność 
Powiatu Piotrkowskiego 

Uchwała zrealizowana

Postępowanie przetargowe na 
sprzedaż powyższych 
nieruchomości zakończył się 
wynikiem pozytywnym. 
Nieruchomości została sprzedana. 

53. XXVI/195/20 31.07.2020 w sprawie  wyrażenia zgody na 
zbycie zabudowanej 

Uchwała w trakcie realizacji 

Ogłoszony został pierwszy 
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nieruchomości położonej w 
Sulejowie przy ul. Kubusia 
Puchatka 1, gmina Sulejów, obręb 
19 i 20 stanowiącej własność 
Powiatu Piotrkowskiego 

przetarg na sprzedaż tej 
nieruchomości. Przetarg odbył się 
w dniu 28 kwietnia i zakończył się 
wynikiem negatywnym. 

                                                                         Różne

54. XIX/138/20 30.01.2020 w sprawie wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego oraz 
umieszczenie w pasie drogowym 
urządzeń infrastruktury 
technicznej i obiektów 
budowlanych nie związanych z 
potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego 
oraz reklam

Uchwała zrealizowana 

Ustalono wysokość stawek opłat 
za zajęcie pasa drogowego 
i przyjęto je do stosowania  

55. XIX/139/20 30.01.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji 
Pani Renaty Sutor oraz 
przekazania w części według 
właściwości

Uchwała zrealizowana

Uznano petycję za bezzasadną 

56. XXIII/163/20 29.04.2020 w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za usunięcie i 
przechowywanie statków lub 
innych obiektów pływających na 
terenie Powiatu Piotrkowskiego

Uchwała zrealizowana

Ustalono wysokości opłat za 
usuniecie  i przechowywanie 
statków lub innych obiektów 
pływających na terenie Powiatu 
Piotrkowskiego

57. XXIV/169/20 21.05.2020 w sprawie ustalenia 
harmonogramu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych  oraz punktów 
aptecznych funkcjonujących na 
terenie Powiatu Piotrkowskiego

Uchwała zrealizowana 

Ustalono harmonogram godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych oraz
punktów aptecznych 
funkcjonujących na terenie 
Powiatu Piotrkowskiego 

58. XXIV/170/20 21.05.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani
Michaliny Lipińskiej na Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w 
Piotrkowie Trybunalskim 

Uchwała zrealizowana 

Uznano skargę za bezzasadną 
i powiadomiono skarżącą o 
sposobie rozstrzygnięcia skargi

59. XXIV/172/20 21.05.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani
Katarzyny Wojtaszczyk  na 
działalność Starosty Powiatu 
Piotrkowskiego 

Uchwała zrealizowana

Uznano skargę za bezzasadną   
i powiadomiono skarżącą o 
sposobie rozstrzygnięcia skargi

60. XXIV/173/20 21.05.2020 w sprawie rozpatrzenia  skargi 
Pana Lecha Pawlaka na Starostę 
Powiatu Piotrkowskiego 

Uchwała zrealizowana

Uznano skargę  za bezzasadną   
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i powiadomiono skarżącą o 
sposobie rozstrzygnięcia skargi 

61. XXV/185/20 23.06.2020 w sprawie  ustalenia wysokości 
opłat za usunięcie i 
przechowywanie statków lub 
innych obiektów pływających na 
terenie Powiatu Piotrkowskiego

Uchwała zrealizowana

Ustalono  wysokość opłat za 
usunięcie i przechowywanie 
statków lub innych obiektów 
pływających i przyjęto je do 
stosowania

62. XXVI/194/20 31.07.2020 w sprawie wprowadzenia  
Regulaminu korzystania z 
parkingów położonych poza 
drogami publicznymi na 
nieruchomościach stanowiących 
własność Powiatu Piotrkowskiego 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono Regulamin  
korzystania z parkingów 
położonych poza drogami 
publicznymi i przyjęto go do 
stosowania 

63. XXVII/198/20 31.08.2020 w sprawie zmiany Regulaminu 
korzystania z parkingów 
położonych poza drogami 
publicznymi na nieruchomościach 
stanowiących własność Powiatu 
Piotrkowskiego 

Uchwała zrealizowana 

Zmieniono zapisy w Regulaminie 
korzystania z parkingów 
położonych poza drogami 
publicznymi i przyjęto je do 
stosowania 

64. XXVIII/202/20 28.09.2020 w sprawie uchwalenia Rocznego 
Programu Współpracy Powiatu 
Piotrkowskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 
rok 2021

Uchwała zrealizowana 

Uchwalono Roczny Program 
Współpracy Powiatu 
Piotrkowskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie  

65. XXIX/216/20 19.10.2020 w sprawie ustalenia
 wysokości opłat za usunięcie i 
parkowanie pojazdów na parkingu
strzeżonym, kosztów wydania 
dyspozycji usunięcia, a następnie 
odstąpienia od usunięcia pojazdu 

Uchwała  zrealizowana

Ustalono wysokość opłat za 
usunięcie i parkowanie pojazdów 
na parkingu strzeżonym

66. XXIX/218/20 19.10.2020 w sprawie przekazania petycji 
według właściwości Prezesowi 
Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej w Warszawie

Uchwała zrealizowana 

Przekazano petycją organowi 
właściwemu do jej rozpatrzenia – 
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prezesowi Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej w Warszawie

67. XXXII/229/20 21.12.2020 w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za usunięcie i 
przechowywanie statków lub 
innych obiektów pływających na 
terenie Powiatu Piotrkowskiego

Uchwała zrealizowana

Ustalono wysokości i opłaty za 
usunięcie  i przechowywanie 
statków lub innych obiektów 
pływających i przyjęto je do 
stosowania

Rada  Powiatu  w  Piotrkowie  Trybunalskim   podjęła  14  uchwał  zmieniających budżet
Powiatu Piotrkowskiego na 2020 rok przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/130/19 w dniu
20 grudnia 2019 roku:                           

1.  Uchwała Nr XIX/137/20 z  dnia 30 stycznia 2020 roku  w sprawie zmian w planie budżetu
Powiatu Piotrkowskiego na 2020 rok.

2. Uchwała Nr XX/142/19 z dnia  25 lutego 2020 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu
Piotrkowskiego na 2020 rok.

3. Uchwała Nr XXI/149/20 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu
Piotrkowskiego na 2020 rok.

4.  Uchwała Nr XXII/157/20 z  dnia 7 kwietnia  2020 roku  w sprawie zmian w planie budżetu
Powiatu Piotrkowskiego na 2020 rok.

5.  Uchwała Nr XXIII/160/20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w planie budżetu
Powiatu Piotrkowskiego na 2020 rok.

6. Uchwała Nr XXIV/165/20 z dnia 21 maja 2020 roku  w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu
Piotrkowskiego na 2020 rok.

7.  Uchwała Nr XXV/180/20 z  dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w planie budżetu
Powiatu Piotrkowskiego na 2020 rok.

8. Uchwała Nr XXVI/191/20 z dnia 31 lipca  2020 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu
Piotrkowskiego na 2020 rok.

9. Uchwała Nr XXVII/197/20 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w planie budżetu
Powiatu Piotrkowskiego na 2020 rok.

10. Uchwała Nr XXVIII/201/20 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian w planie budżetu
Powiatu Piotrkowskiego na 2020 rok.

11.Uchwała Nr XXIX/212/20 z dnia 19 października 2020 roku w sprawie zmian w planie budżetu
Powiatu Piotrkowskiego na 2020 rok.
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12. Uchwała Nr XXX/220/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmian w planie budżetu
Powiatu Piotrkowskiego na 2020 rok.

13.Uchwała Nr XXXI/222/20 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmian w planie budżetu
Powiatu Piotrkowskiego na 2020 rok. 

14. Uchwała Nr XXXII/225/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w planie budżetu
Powiatu Piotrkowskiego na 2020 rok. 

Ponadto  Rada  Powiatu  dokonała  również  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej

Powiatu Piotrkowskiego na lata  2020-2030,  przyjętej  Uchwałą XVIII/129/19 z dnia 20 grudnia

2019 roku poprzez podjęcie następujących uchwał: 

1.  Uchwała  Nr  XIX/136/20   z  dnia  30  stycznia  2020  roku   w  sprawie  zmian  w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2020-2030,

2. Uchwała Nr XX/141/20 z dnia 25 lutego 2020 roku  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2020-2030,

3. Uchwała Nr XXI/148/20 z dnia 26 marca 2020 roku  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2020-2030,

4.  Uchwała  Nr  XXII/156/20  z  dnia  7  kwietnia  2020  roku   w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2020-2030,

5.  Uchwała  Nr  XXIII/159/20 z  dnia  29  kwietnia  2020 roku  w sprawie  zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2020-2030,

6. Uchwała Nr XXIV/164/20 z dnia 21 maja 2020 roku  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2020-2030,

7.  Uchwała  Nr  XXV/179/20  z  dnia  23  czerwca  2020  roku   w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej

Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2020-2030,

8. Uchwała Nr XXVI/190/20 z dnia 31 lipca 2020 roku  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2020-2030, 

9.  Uchwała Nr XXVII/196/20 z  dnia 31 sierpnia 2020 roku  w sprawie  zmian w Wieloletniej

Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2020-2030, 

10. Uchwała Nr XXVIII/200/20 z dnia 28 września 2020 roku  w sprawie zmian w Wieloletniej

Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2020-2030,

11. Uchwała Nr XXIX/211/20 z dnia 19 października 2020 roku  w sprawie zmian w Wieloletniej

Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2020-2030,
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12. Uchwała XXX/219/20 z dnia 29 października 2020 roku  w sprawie zmian w Wieloletniej

Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2020-2030.

13. Uchwała Nr XXXI/221/20 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej

Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2020-2030. 

14.  Uchwała Nr XXXII/224/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej

Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2020-2030. 

Szczegółowy zakres realizacji  powyższych  uchwał został opisany w Sprawozdaniu z wykonania
budżetu  Powiatu Piotrkowskiego za 2019 rok. 

WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU– UCHWAŁY PODJĘTE PRZED 1 STYCZNIA
2020 ROKU  ALE OBEJMUJĄCE SWYM ZAKRESEM 2020 ROK.

L.p. Numer uchwały Data podjęcia Przedmiot uchwały Informacja o wykonaniu

1. XXXVII/281/14 14.03.2014 w sprawie przyjęcia 
„Powiatowej Strategii 
Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2014-
2020”

Uchwała w trakcie realizacji

Strategia obejmuje obszar powiatu 
i zakłada współdziałanie z 
mniejszymi wspólnotami. Strategia
w szczególności uwzględnia  
programy pomocy społecznej, 
wspierania osób 
niepełnosprawnych i innych. Ich 
celem jest integracja osób i rodzin 
z grup szczególnego ryzyka. 
Określona w Strategii misja 
wskazuje na podnoszenie jakości 
życia  mieszkańców powiatu 
piotrkowskiego poprzez stworzenie
sprawnego systemu wspierającego 
w przezwyciężaniu trudności 
życiowych, zabezpieczającego  
przed wykluczeniem społecznym  i
prowadzącego do pełnej integracji 
ze społeczeństwem. Strategia 
wspiera szeroko rozumiana 
politykę społeczną, której celem 
jest społeczeństwo zintegrowane i 
wolne od problemów wykluczenia 
społecznego, a zwłaszcza 
bezrobocia i uzależnień. Ważnym 
przesłaniem Strategii jest także 
ukierunkowanie działań na rozwój 
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aktywności obywatelskiej, 
inspirowanie do tworzenia 
organizacji lokalnych, 
konsolidowania się ich i tworzenia 
inicjatyw mających na celu 
wspieranie różnych grup 
społecznych. Dla efektywności 
Strategii niezbędne będzie 
budowanie partnerstw i 
integrowanie systemu pomocy 
społecznej z innymi instytucjami 
oraz organizacjami 
pozarządowymi. Główne obszary 
działania to:
- rozwój i doskonalenie systemu 
opieki nad dzieckiem i rodziną, 
- ograniczenie występowania 
zjawiska przemocy w rodzinie 
wśród mieszkańców powiatu 
piotrkowskiego, 
- doskonalenie warunków do 
rozwoju integracji  społecznej osób
niepełnosprawnych i starszych oraz
ograniczania zjawiska ich 
wykluczenia społecznego. 

2. XLIII/321/14 29.10.2014 w sprawie przyjęcia 
„Strategii Rozwoju Powiatu
Piotrkowskiego na lata 
2014-2020.”

Uchwała w trakcie realizacji

Cele zawarte w Strategii Rozwoju 
Powiatu Piotrkowskiego są na 
bieżąco realizowane przez 
poszczególne Wydziały                   
i Jednostki Organizacyjne Powiatu

3. XI/81/15 02.09.2015 w sprawie przyjęcia 
„Programu rozwoju sieci 
dróg powiatowych  na 
terenie Powiatu 
Piotrkowskiego na lata 
2015- 2020”

Uchwała zrealizowana

Zgodnie z przyjętymi założeniami 
w latach 2015-2019 zostały 
wykonane rozbudowy, przebudowy
i remonty dróg oraz chodniki

4. XIX/147/16 15.04.2016 w sprawie uchwalenia 
„Planu zrównoważonego 
Rozwoju Publicznego 
Transportu Zbiorowego dla 
Powiatu Piotrkowskiego na 
lata 2016-2025

Uchwała w trakcie realizacji 

Zadanie realizowane będzie po 
uchwaleniu  projektu zmiany 
Ustawy o publicznym  transporcie 
zbiorowym. Brak wiążących 
przepisów przesuwa w terminie 
wdrożenie założeń Planu 
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Transportowego. 
Założeniem planu 
zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego
było zaplanowanie na lata 2016-
2025 usług w przewozach o 
charakterze użyteczności 
publicznej, realizowanych na 
obszarze powiatu piotrkowskiego 
w taki sposób, aby oferta transportu
zbiorowego odpowiadała realnym 
potrzebom jego mieszkańców.  
W przyjętym planie transportowym
zakres świadczonych usług przez 
transport zbiorowy obejmuje:
- dostosowanie ilości i jakości 
usług świadczonych przez transport
zbiorowy do preferencji i 
oczekiwań pasażerów, w tym 
zakresie w dostępności dla osób 
niepełnosprawnych,
- zapewnienie wysokiej jakości 
usług transportu zbiorowego, 
tworzących realną alternatywę dla 
podróży własnym samochodem 
osobowym,
- koordynacja planu rozwoju 
transportu lokalnego z planami 
rozwoju transportu w regionie i w 
kraju oraz z miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego,
- redukcja negatywnego 
oddziaływania transportu na 
środowisko,
- efektywność ekonomiczno-
finansowa określonych rozwiązań  
w zakresie kształtowania oferty 
przewozowej i infrastruktury 
transportowej

5. XXXIV/276/17 29.09.2017 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości, 
położonej w Czarnocinie, 
oznaczonej w ewidencji 
gruntów numerem działki 
1799/10 o pow. 0,2441 ha, 
stanowiącej własność 

Uchwała w trakcie realizacji

Dotychczas  odbyło  się  5
przetargów,  nikt  nie  przystąpił  do
przetargów.
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Powiatu Piotrkowskiego 

6. XXXVII/318/17 21.12.2017 w sprawie wyrażenia zgody
na złożenie wniosku o 
wygaśnięcie trwałego 
zarządu ustanowionego na 
nieruchomości oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 
działki 1780/9 położonej     
w Czarnocinie

Uchwała zrealizowana

Wygaszono trwały zarząd, 
przekazano nieruchomość na rzecz 
Gminy Czarnocin.

7. XXVIII/228/17 10.03.2017 w sprawie uchwalenia 
„Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu 
Piotrkowskiego na lata 
2017-2020 z perspektywą 
na lata 2021-2024”

Uchwała w trakcie realizacji 

Uchwalono „Program Ochrony 
Środowiska dla Powiatu 
Piotrkowskiego na lata               
2017-2020 z perspektywą na lata 
2021-2024” . Zawarte w programie
założenia są na bieżąco 
realizowane.

8. XXXVII/316/17 21.12.2017 w sprawie przyjęcia 
Powiatowego Programu 
Opieki nad Zabytkami dla 
Powiatu Piotrkowskiego na 
lata 2017-2020

Uchwała w trakcie realizacji

Zawarte w programie założenia 
dotyczące opieki nad zabytkami są 
realizowane. 

9. XXXVII/317/17 21.12.2017 w sprawie przyjęcia  
Programu Rozwoju Usług 
Społecznych dla 
Mieszkańców Powiatu 
Piotrkowskiego na lata 
2018-2021

Uchwała w trakcie realizacji

Zawarte w Programie założenia są 
realizowane. 

10. XXVIII/233/17 10.03.2017 w sprawie przyjęcia 
„Powiatowego Programu 
Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych

Uchwała w trakcie realizacji 

 Podejmowane działania w tym 
zakresie:
- organizacja we współpracy m.in. 
z GOPS/MOPS z terenu powiatu  
spotkań z osobami 
niepełnosprawnymi  w celach 
informacyjnych dotyczących 
możliwości korzystania z pomocy i
wsparcia,                       
- wydawanie informatorów, ulotek, 
zamieszczanie informacji na 
stronach internetowych i tablicach 
o prawach i uprawnieniach osób  
niepełnosprawnych i starszych, 
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- realizacja zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej 
(dofinansowanie do likwidacji 
barier funkcjonalnych, do 
uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych, zakup 
przedmiotów ortopedycznych     
i środków pomocniczych, 
dofinansowanie spotu, kultury  
i turystyki dla organizacji 
działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych itp.), 
- umożliwienie osobom  
niepełnosprawnym  dostępu do 
nauki, uzyskania prawa- jazdy, 
likwidacje barier transportowych, 
likwidacje barier w dostępie do 
uczestnictwa w społeczeństwie 
informacyjnym,  (Powiat 
Piotrkowski realizował i realizuje 
program ,,Aktywny Samorząd"), 
- umożliwianie organizacjom 
działającym na terenie naszego 
powiatu na rzecz osób 
niepełnosprawnym zakupu busów, 
autobusów w celu dowozu osób 
chorych na zajęcia i terapię dzięki 
realizacji przez Powiat Piotrkowski
,,Programu wyrównywania różnic 
między regionami III"- obszar D, 
- zapewnienie środków  
finansowych w wysokości
10% na pokrycie kosztów 
uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych w WTZ  
„Kubusie" na terenie naszego 
powiatu, 
- promocja  Międzynarodowego 
Dnia Osób Niepełnosprawnych, 
- zapewnienie możliwości porad 
psychologicznych i prawnych  
z zakresu pomocy społecznej dla 
osób starszych i 
niepełnosprawnych oraz ich 
opiekunów. 

11. XXXVIII/325/18 31.01.2018 w sprawie przyjęcia Uchwała w trakcie realizacji
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„Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Powiecie Piotrkowskim 
na lata 2018-2021

Założenia zawarte w  Programie są 
realizowane na bieżąco przez 
pracowników PCPR.
W ramach tego programu   
rozpowszechniano materiały 
informacyjne na temat zjawiska 
przemocy w rodzinie. Zapewniono 
dostęp do programów korekcyjno –
edukacyjnych dla sprawców 
przemocy w rodzinie, realizowano 
pomoc specjalistyczną w postaci 
poradnictwa prawnego, 
psychologicznego i socjalnego.       
psychologicznego i socjalnego.

12. XXXVIII/326/18 31.01.2018 w sprawie uchwalenia 
„Powiatowego Programu 
Rozwoju Pieczy Zastępczej 
w Powiecie Piotrkowskim 
na lata 2018-2020”

Uchwała w trakcie realizacji 

Założenia i cele zawarte                  
w Programie  były na bieżąco 
realizowane przez pracowników 
PCPR. W ramach Programu w 
2020roku udzielono 247 porad 
psychologicznych oraz 24 porad 
prawnych rodzinom zastępczym  
i dzieciom w nich przebywających,
usamodzielnionym wychowankom 
i rodzicom biologicznym. Środki 
finansowe zostały zaplanowane  
i wykorzystane zgodnie  
z potrzebami rodzin zastępczych, 
rodzinnego domu dziecka oraz 
wychowanków. Wszyscy, którzy 
zwrócili się o pomoc uzyskali ją.

13. V/32/19 23.01.2019 r. w sprawie przystąpienia i 
realizacji przez Powiat 
Piotrkowski - Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Piotrkowie Trybunalskim
projektu partnerskiego pn.: 
„PoCUŚ - Piotrkowskie 
Centrum Usług 
Środowiskowych” 
współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego- Oś 
Priorytetowa IX 

Uchwała w trakcie realizacji

Projekt jest obecnie realizowany. 
Zakończenie projektu nastąpi w 
marcu 2022 roku. Celem głównym 
projektu jest rozwój, a ty samym 
zwiększenie dostępu do wysokiej 
jakości usług społecznych poprzez 
utworzenie i prowadzenie na 
terenie Powiatu Piotrkowskiego 
miejsc świadczenia usług 
społecznych w formie: usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla mieszkańców 
gmin Grabica, Sulejów, Wolbórz  
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„Włączenie społeczne”, 
Działanie IX.2 „Usługi na 
rzecz osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym”, Poddziałanie 
IX.2.1 Usługi społeczne i 
zdrowotne

i Moszczenica, specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla 
mieszkańców gminy Sulejów, 1 
świetlicy środowiskowej dla 
mieszkańców gminy Sulejów, 
klubu seniora dla mieszkańców 
gminy Grabica, mieszkań 
wspomaganych 
o zasięgu ponadgminnym, 
wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego, świetlic 
podwórkowych doradztwa 
specjalistycznego dla wszystkich 
mieszkańców Powiatu 
Piotrkowskiego spełniających 
kryteria grupy docelowej projektu.
Działania podejmowane w ramach 
projektu partnerskiego, przez 
wzrost liczby miejsc świadczenia 
usług społecznych oraz wsparcie 
otoczenia osób niesamodzielnych, 
przyczynią się do ograniczenia 
ubóstwa 
i wykluczenia społecznego osób 
niesamodzielnych, 
z niepełnosprawnościami oraz 
dzieci i młodzieży do 18 r.ż. i ich 
rodzin.

14. V/33/19 23.01.2019 w sprawie przystąpienia i 
realizacji przez Powiat 
Piotrkowski - Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Piotrkowie Trybunalskim
projektu pn.: „W rodzinie 
siła” współfinansowanego 
ze środków Unii 
Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego- Oś 
Priorytetowa IX 
„Włączenie społeczne”, 
Działanie IX.2 „Usługi na 
rzecz osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym”, Poddziałanie 

Uchwała w trakcie realizacji 

Projekt jest obecnie realizowany. 
Zakończenie projektu nastąpi w 
lutym 2022 roku. Celem głównym 
projektu jest zwiększenie i poprawa
dostępności do usług społecznych 
w tym rodzinnej pieczy zastępczej 
dla dzieci i ich opiekunów z terenu 
Powiatu Piotrkowskiego. Projekt 
„W rodzinie siła” wychodzi 
naprzeciw rodzinom zastępczym 
poprzez specjalistyczne usługi 
społeczne, które pomogą 
wszystkim członkom rodziny lepiej
radzić sobie z ich sytuacją życiową.
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IX.2.1 Usługi społeczne i 
zdrowotne

15. IX/52/19 31.05.2019 w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z WFOŚiGW

Uchwała w trakcie realizacji 

Projekt jest obecnie realizowany. 
Zakończenie projektu nastąpi 
w 2023 roku. Celem projektu jest 
zakup ciągnika wraz 
z osprzętem, dzięki któremu będzie
możliwa konserwacja oraz 
renowacje rowów melioracyjnych 
znajdujących się na terenie Powiatu
Piotrkowskiego.

16. VIII/51/19 17.04.2019 w sprawie wyrażenia woli 
 kontynuacji członkostwa 
Powiatu Piotrkowskiego w 
Stowarzyszeniu Lokalna 
Grupa Działania „BUD-UJ 
RAZEM” w okresie 
programowania 2014-2020 

Uchwała w trakcie realizacji 

Powiat Piotrkowski jest członkiem 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „BUD-UJ RAZEM” 
w okresie programowania 2014-
2020. Powiat Piotrkowski 
reprezentuje Wicestarosta Powiatu 
Piotrkowskiego.  

17. XVIII/133/19 20.12.2019 w sprawie przyjęcia 
„Programu rozwoju sieci 
dróg powiatowych na 
terenie Powiatu 
Piotrkowskiego w latach 
2020-2025”

Uchwała w trakcie realizacji 

Zgodnie z przyjętymi założeniami  
na lata 2020-2025 zostaną 
wykonane rozbudowy, przebudowy
i remonty dróg oraz chodniki

REALIZACJA PROGRAMÓW, STRATEGII I PROJEKTÓW

Strategia  Rozwoju  Powiatu  Piotrkowskiego na  lata  2014-2020 została  przyjęta  Uchwałą

Nr XLIII/321/14 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 października 2014 roku. 

Strategia  Rozwoju  Powiatu  Piotrkowskiego na  lata  2014-2020 jest  opracowaniem,  które

wyznacza długofalowe cele i priorytety rozwoju powiatu oraz proponowane kierunki działania. 

Wizja i misja Powiatu Piotrkowskiego określona została następująco: 

Wizja – Powiat Piotrkowski jest miejscem przyjaznym dla mieszkańców będących liderem regionu

w  produkcji  i  handlu  żywnością,  a  także  otwartym,  gościnnym  i  przyciągającym  turystów,

konkurencyjną jakością oferty rekreacyjnej. 
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Misja – Misją Powiatu jest wspieranie i integracja działań  ukierunkowanych na polepszenie jakości

życia  mieszkańców  i  budowanie  potencjału  gospodarczego  powiatu,  w  oparciu  o  samorządy

gminne, indywidualne przedsiębiorstwa rolnicze oraz małe i średnie firmy. 

W celu realizacji  wizji  i  misji  powiatu,  zdefiniowany został  katalog kluczowych dla  ich

rozwoju  celów  strategicznych  i  służących  –  ich  osiągnięcia  –  celów  operacyjnych.  W sumie

wypracowane  zostały  3  cele  strategiczne  oraz  przyporządkowane  im  14  celów  na  poziomie

operacyjnym. Są to: 

L.p. Cele strategiczne Cele operacyjne

1. Ugruntowanie pozycji powiatu jako

miejsca przyjaznego mieszkańcom

1.1. Poprawa jakości usług instytucji publicznych.

1.2.  Poprawa  zdrowia  i  związanej  z  nim  jakości

życia mieszkańców oraz zmniejszenie nierówności

w zdrowiu.

1.3. Poprawa infrastruktury drogowej. 

1.4. Budowa szerokopasmowego Internetu.

1.5.  Rozwój  gospodarki  energetycznej  opartej

o  wykorzystanie  odnawialnych  i  ekologicznych

źródeł energii, w tym rozwój sieci ciepłowniczych

geotermalnych i gazowych.

1.6. Poprawa stanu środowiska naturalnego. 

2. Wypracowanie  pozycji  lidera

regionu  w  produkcji  i  handlu

żywnością

2.1.Promocja przedsiębiorczości.

2.2. Rozwój infrastruktury handlowo – targowej.

2.3.  Dostosowanie  jakości  oferty  edukacyjnej  dla

potrzeb małych i średnich firm. 

2.4. Rozwój infrastruktury przetwórstwa żywności. 

2.5.  Przyciąganie  inwestorów,  głównie  z  branży

przetwórstwa rolno – spożywczego.

3. Stworzenie  konkurencyjnej  oferty

turystycznej.

3.1. Rozwój turystyki rekreacyjnej i sportowej.

3.2. Rozwój bazy noclegowej i rekreacyjnej. 

3.3. Rozwój turystyki  historyczno – kulturalnej. 

3.4. Promocja oferty turystycznej powiatu.

3.5. Rozwój sieci gospodarstw agroturystycznych.
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W 2020 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:

1. Strategia Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego  na lata 2014-2020.

2. Program rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Piotrkowskiego na lata 2015-2020.

3.Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Piotrkowskiego

na lata 2016-2025.  

4. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Piotrkowskiego  na lata 2017-2020 z perspektywą na

lata 2021-2024.

5. Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Piotrkowskiego na lata 2017-2020.

6.  Program  Rozwoju  Usług  Społecznych  dla  Mieszkańców  Powiatu  Piotrkowskiego  na  lata

2018-2021.

7. Powiatowy Program działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2020.

8.  Powiatowy Program Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy

w Rodzinie w Powiecie Piotrkowskim na lata 2018-2021.

9. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Piotrkowskim na lata 2018-2020.

10. Roczny Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego

i o wolontariacie na 2020 rok.

11. Plan wykorzystania  zasobu nieruchomości Powiatu Piotrkowskiego  na lata 2018-2021.

12. Program rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Piotrkowskiego w latach 2020-

2025. 

Realizacja  poszczególnych  dokumentów  strategicznych  została  opisana  w  poszczególnych

rozdziałach przedstawianego raportu. 

W 2020 roku realizowano 3 projekty z zakresu pomocy społecznej: 

1) „PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych”; okres realizacji projektu: 01.04. 2019

– 31.03. 2022; kwota dofinansowania: 5 965 794,14 zł,

2) „W rodzinie siła”; okres realizacji projektu: 1.03.2019 – 28.02.2022 r; kwota dofinansowania:

1 705 844,45 zł,
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3) „Zdalna szkoła”; okres realizacji projektu: 30.04. 2020 r. - 30.10.2020 r.; kwota dofinansowania:

59 935,44 zł.

– PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych – całkowita kwota projektu wynosi

7.281.455,79 zł, jednak w związku ze zmianą zakresu realizacji zadań jednego z Partnerów projektu

(Gminy  Sulejów),  zmianie  uległy  kwoty  projektu.  Całkowita  kwota  projektu  wynosi  -

6.410.536,29  zł,  zaś  kwota  dofinansowania  –  5.965.794,14  zł  z  RPO (Regionalny  Program

Operacyjny) 09-IX Włączenie społeczne 02-IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym  01-IX.2.1  Usługi  społeczne  i  zdrowotne.  Okres  realizacji  programu

przypada  na  01.04.2019  –  31.03.2022.  Projekt  jest  odpowiedzią  na  zdiagnozowane  potrzeby

w zakresie usług społecznych w Powiecie Piotrkowskim. Celem projektu jest rozwój, a co za tym

idzie zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, na co składać mają się:

- Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w Gminie Wolbórz;

- Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w Gminie Moszczenica;

- Klub seniora w Gminie Grabica;

- Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w Gminie Grabica;

- Usługi opiekuńcze specjalistyczne w Gminie Sulejów;

- Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w Gminie Sulejów;

- Placówka Wsparcia dziennego - świetlica środowiskowa w Gminie Sulejów;

- Placówka wsparcia dziennego- prowadzona w formie pracy podwórkowej realizowana przez ZHP;

- Mieszkania wspomagane - Altermed;

- poradnictwo merytoryczne dla opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych;

- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego – PCPR

- 
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W rodzinie siła - całkowita kwota projektu wynosi – 2.006.844,45 zł,  (w tym: 1.705.844,45 zł

dofinansowania)  RPO WŁ (Regionalny Program Operacyjny)  na  lata  2014-2020 IX Włączenie

społeczne  IX.2.  Usługi  na  rzecz  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym

01-IX.2.1  Usługi  społeczne  i  zdrowotne.  Okres  realizacji  programu przypada  na  01.03.2019  –

28.02.2022 Celem projektu jest zwiększenie i poprawa dostępności do usług społecznych w tym

rodzinnej pieczy zastępczej dla 68 dzieci i ich 42 opiekunów na terenie powiatu piotrkowskiego.

W ramach tego projektu w 2020 roku podopieczni wzięli udział w obozie socjoterapeutycznym

w Białce Tatrzańskiej, rodziny zastępcze oraz podopieczni brali udział w licznych formach pomocy,

wsparcia oraz wspomagania rozwoju i integracji, takich jak psychoterapia, grupa wsparcia, zajęcia

socjoterapeutyczne  korepetycje,  pomoc  psychologiczna.  Pracownicy  PCPR  monitorowali

i  wspomagali  rodziny  oraz  podopiecznych  w  prawidłowym  funkcjonowaniu  i  realizowaniu

przyjętych działań. 

-  Wsparcie  dzieci  umieszczonych  w  pieczy  zastępczej  w  okresie  epidemii  COVID-19-

projekt  finansowany  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego

w ramach  Programu Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  na  lata  2014-2020  Działanie  2.8

Rozwój  usług  społecznych  świadczonych  w  środowisku  lokalnym  oraz  ułatwienie  dostępu  do

przystępnych cenowo,  trwałych oraz  wysokiej  jakości  usług,  w tym opieki  zdrowotnej  i  usług

socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem  projektu  było  wzmocnienie  rodzin  zastępczych,  rodzinnego  domu  dziecka  i  placówek

opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie

epidemii COVID - 19, a także wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych

oraz  instytucjonalnych  podmiotów  pieczy  zastępczej  w  sytuacji  zagrożenia  epidemią  choroby

COVID -  19.

W tym celu zakupiono:

• 14  kompletów  sprzętu  komputerowego  na  cele  realizowania  zadań  w  trybie  zdalnego

nauczania (w skład każdego zestawu wchodził  laptop z systemem operacyjnym Windows,

drukarka i torba do laptopa).

• środki  ochrony  indywidualnej  do  bezpośredniej  walki  z  epidemią  (w  tym  ponad  3  tys.

maseczek, ponad 15 tys. par rękawiczek i prawie 200 litrów środków dezynfekcyjnych).
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Zakupiony sprzęt komputerowy został bezpłatnie użyczony, natomiast zakupione środki ochrony

indywidualnej  przekazano  bezpłatnie  rodzinom  zastępczym,  rodzinnemu  domowi  dziecka  oraz

placówkom opiekuńczo-wychowawczym z terenu powiatu piotrkowskiego.

Łącznie  na  powyższy  cel  wykorzystano  kwotę  53  886,77  zł,  z  czego  45  415,77  zł  stanowiło

dofinansowanie z UE, natomiast 8 471,00 zł  to dofinansowanie z budżetu państwa. Projekt był

realizowany w okresie od 25 maja do 30 listopada 2020 roku

L.p. Nazwa projektu Cel projektu Okres

realizacji

Wartość

projektu

Realizacja  polityk,

programów, strategii

1. „PoCUŚ – 
Piotrkowskie 
Centrum Usług 
Środowiskowych”

Rozwój, a co za tym idzie 
zwiększenie dostępu do 
wysokiej jakości usług 
społecznych poprzez 
stworzenie na terenie 
powiatu na co składać mają 
się:
- Usługi opiekuńcze w 
miejscu zamieszkania w 
gminie Wolbórz;
- Usługi opiekuńcze w 
miejscu zamieszkania w 
gminie Moszczenica;
-Klub seniora w Gminie 
Grabica;
-Usługi opiekuńcze w 
miejscu zamieszkania w 
gminie Grabica;
-Usługi opiekuńcze 
specjalistyczne 
w gminie Sulejów;
- Usługi opiekuńcze w 
miejscu zamieszkania w 
gminie Sulejów;
- Placówka Wsparcia 
dziennego - świetlica 
środowiskowa w gminie 
Sulejów;
-Placówka wsparcia 
dziennego- prowadzona w 
formie pracy podwórkowej 
realizowane przez 
wychowawcę ZHP;
-Mieszkania wspomagane 
wspierane -Altermed;
- wypożyczalnia sprzętu 

01.04. 2019 
– 31.03. 
2022

6 629 393,44 zł 
(w tym 5 965 
794,14 zł 
dofinansowania)

RPO (Regionalny
Program 
Operacyjny) 
09-IX Włączenie 
społeczne
02-IX.2. Usługi 
na rzecz osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym
01-IX.2.1 Usługi 
społeczne i 
zdrowotne

Strategia Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego na lata 2014-
2020
Cel strategiczny
1. Ugruntowanie pozycji 
powiatu jako miejsca 
przyjaznego mieszkańcom
Cel operacyjny
1.1. Poprawa jakości usług 
instytucji publicznych
Program Rozwoju Usług 
Społecznych dla Mieszkańców 
Powiatu Piotrkowskiego na 
lata 2018-2021, przyjęty 
Uchwałą nr XXXVII/317/17 
Rady Powiatu w Piotrkowie 
Trybunalskim z dnia 21 
grudnia 2017 roku
Cel operacyjny 1: 
Rozszerzenie oferty usług 
środowiskowych zgodnie z 
potrzebami mieszkańców
Cel operacyjny 4: Zwiększenie
udziału podmiotów 
społecznych jako partnerów 
władz samorządowych w 
realizacji usług

           37



                                    Raport  o  stanie  Powiatu  Piotrkowskiego  za  2020  rok 

rehabilitacyjnego – PCPR;
- poradnictwo merytoryczne 
dla opiekunów faktycznych 
osób niepełnosprawnych.

2. „W rodzinie siła” Zwiększenie i poprawa 
dostępności do usług 
społecznych w tym rodzinnej
pieczy zastępczej dla dzieci i 
ich opiekunów na terenie 
Powiatu Piotrkowskiego.

1.03.2019 – 
28.02.2022

2 006 844,45 zł 
(w tym 1 705 
844,45 zł 
dofinansowania)

RPO WŁ 
(Regionalny 
Program 
Operacyjny) na 
lata 2014-2020
09-IX Włączenie 
społeczne
02-IX.2. Usługi 
na rzecz osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym
01-IX.2.1 Usługi 
społeczne i 
zdrowotne

Strategia Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego na lata 2014-
2020
Cel strategiczny
1. Ugruntowanie pozycji 
powiatu jako miejsca 
przyjaznego mieszkańcom
Cel operacyjny
1.1. Poprawa jakości usług 
instytucji publicznych
Program Rozwoju Usług 
Społecznych dla Mieszkańców 
Powiatu Piotrkowskiego na 
lata 2018-2021, przyjęty 
Uchwała nr XXXVII/317/17 
Rady Powiatu w Piotrkowie 
Trybunalskim z dnia 21 
grudnia 2017 roku
Cel operacyjny 2: 
Rozszerzenie oferty wsparcia 
dziecka i rodziny w procesie 
opiekuńczo – wychowawczym
Cel operacyjny 3: Rozwój 
rodzinnych form pieczy 
zastępczej oraz wsparcia dla 
usamodzielnianych 
wychowanków 
Cel operacyjny 4: Zwiększenie
udziału podmiotów 
społecznych jako partnerów 
władz samorządowych w 
realizacji usług

3. „Inkubator 
Przetwórstwa 
Lokalnego Miodów
i Produktów 
Pszczelich Ziemi 
Piotrkowskiej”

Cel główny to utworzenie 
Inkubatora Przetwórstwa 
Lokalnego Miodu i 
Produktów Pszczelich Ziemi 
Piotrkowskiej na terenie 
Gminy Wolbórz Powiatu 
Piotrkowskiego w celu 
udostępnienia jego 
infrastruktury dla 
pszczelarzy, producentów 
oraz innych podmiotów.

2018-2020 r. 708 940,14 zł 
(w tym 318 
150,00 zł 
dofinansowania)

PROW (Program 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich) na lata
2014-2020

Strategia Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego na lata 2014-
2020
Cel strategiczny
2. Wypracowanie pozycji 
lidera regionu 
w produkcji i handlu 
żywnością
Cel operacyjny
2.1. Promocja 
przedsiębiorczości

4. Zakup ciągnika 
wraz z osprzętem 

Celem projektu jest zakup 
ciągnika wraz

01.07. 2019 
– 31.12. 

490 000,00 zł 
(pożyczka)

Strategia Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego na lata 2014-
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do wykonania prac 
konserwacyjnych 
na sieci 
melioracyjnej 
Powiatu 
Piotrkowskiego

 z osprzętem dzięki któremu 
będzie możliwa konserwacja 
oraz renowacje rowów 
melioracyjnych znajdujących
się na terenie Powiatu 
Piotrkowskiego

2023 Wojewódzki 
Fundusz 
Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w Łodzi

2020
Cel strategiczny
1. Ugruntowanie pozycji 
powiatu jako miejsca 
przyjaznego mieszkańcom
Cel operacyjny 
1.4. Rozwój sieci 
wodociągowej 
i kanalizacyjnej

5. Wysoka jakość 
kształcenia w 
Sulejowie

Przygotowanie placówek do 
pełnienia roli CKZiU oraz 
podniesienie efektywności 
kształcenia w Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Sulejowie 
poprzez doposażenie 
pracowni, doskonalenie 
kadry oraz zwiększenie szans
na zatrudnienie u uczniów 
kształcących się w ZS dzięki 
realizacji m.in. kursów, 
szkoleń i staży.

od 2020-07-
01 do 2021-
11-30 (okres 
realizacji 
projektu 
przesunięty 
ze względu 
na pandemię)

676 325,39 zł 
(w tym 608 
625,39 zł 
dofinansowania)

RPO Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Województwa 
Łódzkiego na lata 
2014-2020  
Oś Priorytetowa 
XI Edukacja, 
Kwalifikacje, 
Umiejętności 
Działanie XI.3 
Kształcenie 
zawodowe 
Poddziałanie 
XI.3.1 Kształcenie
zawodowe

Strategia Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego na lata 2014-
2020
Cel strategiczny
1. Ugruntowanie pozycji 
powiatu jako miejsca 
przyjaznego mieszkańcom
Cel operacyjny
1.1. Poprawa jakości usług 
instytucji publicznych

6. Podniesienie 
kształcenia 
zawodowego w 
Powiecie 
Piotrkowskim

Podniesienie efektywności 
kształcenia 
w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 
im. Juliusza Poniatowskiego 
w Czarnocinie (ZSCZ) i 
Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
im. W. Witosa w Bujnach 
(ZSB) poprzez doposażenie 
pracowni, doskonalenie 
kadry oraz zwiększenie szans
na zatrudnienie u uczniów 
kształcących się 
w ZS dzięki realizacji m.in. 
kursów, szkoleń i staży.

od 2020-07-
01 do 2021-
11-30 (okres 
realizacji 
projektu 
przesunięty 
ze względu 
na pandemię)

1 578 048,00 zł 
(w tym 1 418 
048,00 zł 
dofinansowania)

RPO Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Województwa 
Łódzkiego na lata 
2014-2020  
Oś Priorytetowa 
XI Edukacja, 
Kwalifikacje, 
Umiejętności 
Działanie XI.3 
Kształcenie 
zawodowe 
Poddziałanie 
XI.3.1 Kształcenie

Strategia Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego na lata 2014-
2020
Cel strategiczny
1. Ugruntowanie pozycji 
powiatu jako miejsca 
przyjaznego mieszkańcom
Cel operacyjny
1.1. Poprawa jakości usług 
instytucji publicznych
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zawodowe

7. Przepis na Opiekę -
wsparcie osób 
potrzebujących 
wsparcia w 
codziennym 
funkcjonowaniu z 
obszaru Powiatu 
Piotrkowskiego

Rozwój usług medyczno-
opiekuńczych skierowanych 
do osób potrzebujących 
wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu, 
z terenu powiatu 
piotrkowskiego, 
w szczególności terenów 
wiejskich
 i wiejsko-miejskich, poprzez
utworzenie 11 nowych 
miejsc świadczenia usług 
zdrowotnych (w ramach 
długoterminowej opieki 
domowej) i wsparcie 30 osób
z w/w grupy.

od 2021-01-
01 do 2022-
02-28 (okres 
realizacji 
projektu 
przesunięty 
ze względu 
na pandemię)

1 026 087,50 zł 
(w tym 923 
478,75 zł 
dofinansowania)

RPO Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Województwa 
Łódzkiego na lata 
2014-2020  
Oś Priorytetowa 
IX Włączenie 
społeczne
Działanie IX.2 
Usługi na rzecz 
osób zagrożonych
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym
Poddziałanie 
IX.2.1 Usługi 
społeczne i 
zdrowotne

Strategia Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego na lata 2014-
2020
Cel strategiczny
1. Ugruntowanie pozycji 
powiatu jako miejsca 
przyjaznego mieszkańcom
Cel operacyjny
1.1. Poprawa zdrowia i 
związanej z nim jakości życia 
mieszkańców oraz 
zmniejszenie nierówności w 
zdrowiu

Projekty wnioskowane i realizowane w 2020 roku przez Powiat Piotrkowski: 

 - 11 złożonych wniosków o dofinansowanie,

 - 7 wniosków otrzymało pozytywną decyzję o pozyskaniu dofinansowania,

 -  3 203 388,30 zł – całkowita kwota realizacji pozyskanych projektów,

 - 2 308 407,05  zł – kwota pozyskanego  dofinansowania ze środków zewnętrznych,

 - 894.981,25 zł – wkład własny w ramach pozyskanych projektów, 

 - 5 wniosków dotyczy projektów zorientowanych na podniesienie poziomu kształcenia w szkołach

podległych Powiatowi,

 - 2 projekty obejmują tematykę produktów lokalnych,

-  2 projekty są dofinansowane przez Komisję Europejską w ramach współpracy międzynarodowej,

-  1 projekt  dotyczy rozwoju  przedsiębiorczości  na  terenach Powiatu  poprzez  utworzenie  Biura

Obsługi Inwestora i  kompleks działań ukierunkowanych na pozyskanie inwestorów i kreowanie

postaw przedsiębiorczych pracowników MŚP.
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L.p. Nazwa projektu Cel projektu Okres

realizacji

Wartość projektu Realizacja  polityk,

programów, strategii

1. Kreowanie marki 
produktu lokalnego
Powiatu 
Piotrkowskiego 
kluczem do 
rozwoju obszarów 
wiejskich

Celem operacji jest 
opracowanie strategii kreacji 
i promocji Marki Produktu 
Lokalnego Powiatu 
Piotrkowskiego poprzez 
zorganizowanie 
i przeprowadzenie 
eksperckich warsztatów i 
konferencji.

1.03.2020 – 
31.10.2020 
(projekt 
zakończony)

61 190,38 zł 
(w tym 47 635,00 
zł dofinansowania)
KSOW (Krajowa 
Sieć Obszarów 
Wiejskich) PROW 
na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego na lata 2014-
2020:
Cel strategiczny 
2. Wypracowanie pozycji lidera
regionu
 w produkcji i handlu 
żywnością
Cel operacyjny
2.2. Rozwój infrastruktury 
handlowo-targowej
2.4. Rozwój infrastruktury 
przetwórstwa żywności 
2.5. Przyciąganie inwestorów, 
głównie 
z branży przetwórstwa rolno-
spożywczego

2. Budowa strzelnicy 
pneumatycznej w 
Zespole Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego im. 
Wincentego Witosa
w Bujnach

Celem głównym jest 
podniesienie jakości 
kształcenia poprzez 
modernizacje infrastruktury 
edukacyjnej oraz utworzenie 
miejsca dostępnego dla 
mieszkańców. Celem 
operacji jest przebudowa 
jednego z pomieszczeń 
gospodarczych w celu 
stworzenia strzelnicy 
pneumatycznej. Zadanie 
inwestycyjne polegać będzie 
na utworzeniu strzelnicy, 
poczekalni, pokoju pierwszej
pomocy oraz pokoju 
kierownika strzelnicy.

01.06.2020 –
01.12.2020 
(wniosek nie 
otrzymał 
dofinansowa
nia)

125 000,00 zł 
(w tym 98 750,00 
zł dofinansowania)
Dotacja celowa 
z Urzędu 
Marszałkowskiego 
w Łodzi

Strategia Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego na lata 2014-
2020:
Cel strategiczny
1. Ugruntowanie pozycji 
powiatu jako miejsca 
przyjaznego mieszkańcom
Cel operacyjny
1.1 Poprawa jakości usług 
instytucji publicznych

3. Klub Grecki dla 
Seniorów

Celem głównym zadania jest 
motywowanie osób starszych
z terenu Powiatu 
Piotrkowskiego i miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego do
uczenia się, podnoszenie ich 
aktywności edukacyjnej 
poprzez utworzenie Klubu 
Greckiego dla 50 seniorów.

Kwiecień 
2020 – 
grudzień 
2020 
(wniosek nie 
otrzymał 
dofinansowa
nia)

111 233,00 zł (w 
tym 88 708,00 zł 
dofinansowania)
ASOS 2020 
(Rządowy Program
na rzecz 
Aktywności 
Społecznej Osób 
Starszych na lata 
2014-2020)

Strategia Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego na lata 2014-
2020:
Cel strategiczny
1. Ugruntowanie pozycji 
powiatu jako miejsca 
przyjaznego mieszkańcom
Cel operacyjny
1.1. Poprawa jakości usług 
instytucji publicznych
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1.2. Poprawa zdrowia i 
związanej z nim jakości życia 
mieszkańców oraz zmniejszenie
nierówności w zdrowiu

4. Empathize Przekształcenie 
historycznych obszarów 
kulturowych w ośrodki 
przedsiębiorczości

2020 rok 
(wniosek nie 
otrzymał 
dofinansowa
nia)

szacowany budżet 
7-8 mln euro (w 
tym 70% 
dofinansowania)
H2020 (Horizon 
2020) Program 
Komisji 
Europejskiej

Strategia Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego na lata 2014-
2020:
Cel strategiczny
1.Ugruntowanie pozycji 
powiatu jako miejsca 
przyjaznego mieszkańcom
Cel operacyjny 
1.1. Poprawa jakości usług 
instytucji publicznych

5. FARO – The 
Dissonant Heritage 
in European Towns
– Creating 
European narrative
of contested 
identities through 
citizens’ 
participation

Wsparcie działań 
zakładających długofalową 
współpracę tematyczną 
mającą na celu wymianę 
dobrych praktyk, 
wypracowanie nowych 
rozwiązań, wzmocnienie 
więzi pomiędzy 
zaangażowanymi 
organizacjami poprzez 
łączenie różnorodnych 
działań. Zaangażowanie 
obywateli i organizacji 
aktywnych w danym 
obszarze do mobilizowania 
ich do dalszych działań co 
będzie stanowiło podstawę 
do współpracy.

Wrzesień 
2020 –
grudzień 
2021
(projekt w 
trakcie 
realizacji)

148 680,00 euro 
(w tym 13 400,00 
euro dla Partnera 
Powiat 
Piotrkowski)
EU funding by 
Europe for 
Citizens 
Programme

Strategia Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego na lata 2014-
2020:
Cel strategiczny
1. Ugruntowanie pozycji 
powiatu jako miejsca 
przyjaznego mieszkańcom
Cel operacyjny 
1.1. Poprawa jakości usług 
instytucji publicznych

6. Kompleksowa 
promocja 
i wsparcie w 
rozwoju 
internacjonalizacji 
przedsiębiorstw 
z wykorzystaniem 
potencjału 
gospodarczego 
powiatu 
piotrkowskiego 
jako klucz do 
zwiększenia 
międzynarodowej 

Głównym celem realizacji 
projektu jest zwiększenie 
poziomu handlu 
zagranicznego sektora MŚP 
regionu poprzez wzrost 
powiązań gospodarczych 
i kreowanie korzystnych 
warunków dla napływu 
inwestycji zagranicznych.

Od 1 
stycznia 
2021 r. do 31
października 
2022 r. 
(projekt w 
trakcie 
realizacji)

2 121 858,48 zł (w 
tym 1 545 242,61 
zł dofinansowania)
Oś priorytetowa II: 
Innowacyjna i 
konkurencyjna 
gospodarka 
DZIAŁANIE II.2: 
Internacjonalizacja 
przedsiębiorstw 
PODDZIAŁANIE 
II.2.2: Promocja 
gospodarcza 
regionu 

Strategia Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego na lata 2014-
2020:
Cel strategiczny
2. Wypracowanie pozycji lidera
regionu w produkcji i handlu 
żywnością
Cel operacyjny
2.1. Promocja 
przedsiębiorczości
2.5. Przyciąganie inwestorów, 
głównie z branży przetwórstwa 
rolno-spożywczego

           42



                                    Raport  o  stanie  Powiatu  Piotrkowskiego  za  2020  rok 

rangi gospodarczej 
Regionu Łódzkiego

Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Łódzkiego na lata 
2014-2020

7. Zdalna szkoła Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w 
Powiecie Piotrkowskim

od dnia 30 
kwietnia 
2020 r. do 
dnia 30 
października 
2020 r
(projekt 
zakończony)

59 935,44 zł (100%
dofinansowania)

Zdalna Szkoła – 
wsparcie 
Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej 
w systemie 
kształcenia 
zdalnego POPC 
(Program 
Operacyjny Polska 
Cyfrowa)

Strategia Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego na lata 2014-
2020:
Cel strategiczny 
1. Ugruntowanie pozycji 
powiatu jako miejsca 
przyjaznego mieszkańcom
Cel operacyjny
 1.1. Poprawa jakości usług 
instytucji publicznych

8. Inkubator 
Przetwórstwa 
Owocowo-
Warzywnego 
i Wyrobów 
Cukierniczych oraz
Wypieków 
Pieczywa Ziemi 
Piotrkowskiej

Utworzenie Inkubatora 
Przetwórstwa Owocowo-
Warzywnego i Pieczenia 
Chleba Ziemi Piotrkowskiej 
w okresie dwóch lat od 
podpisania umowy na terenie
Gminy Czarnocin Powiatu 
Piotrkowskiego w celu 
udostępnienia jego 
infrastruktury dla 
mieszkańców, gospodarstw 
agroturystycznych, kół 
gospodyń wiejskich i innych 
stowarzyszeń oraz małych 
firm.

2021-2025

(wniosek 
otrzymał 
pozytywną 
decyzję na 
realizację)

800 000,00 zł (w 
tym 509 040,00 zł 
dofinansowania)

PROW (Program 
Rozwoju Obszarów
Wiejskich) na lata 
2014-2020

Strategia Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego na lata 2014-
2020:
Cel strategiczny
2. Wypracowanie pozycji lidera
regionu w produkcji i handlu 
żywnością
Cel operacyjny
2.1 Promocja 
przedsiębiorczości
Działanie
2. Wspieranie tworzenia 
Inkubatora Przedsiębiorczości i 
Rozwoju Obszarów Wiejskich

9. Utworzenie 
pracowni 
edukacyjnej pn. 
,,Zielona 
Pracownia” przy 
ZSCKU w 
Wolborzu

Podniesienie jakości 
kształcenia poprzez 
modernizacje infrastruktury 
edukacyjnej szkoły w 
Wolborzu, podniesienie 
atrakcyjności placówki 
edukacyjnej, utworzenia 
miejsca o tematyce 
edukacyjnej dostępne 
uczniów oraz mieszańców

1.09.2020-
30.04.2021

(projekt w 
trakcie 
realizacji)

48 804,00 zł (w 
tym 41 254,00 zł 
dofinansowania)

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w Łodzi

Strategia Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego na lata 2014-
2020:
Cel strategiczny
1. Ugruntowanie pozycji po-
wiatu, jako miejsca przyjaznego
mieszkańcom
Cel operacyjny
1.1. Poprawa jakości usług 
instytucji publicznych

10. Utworzenie 
pracowni 
edukacyjnej pn. 

Podniesienie jakości 
kształcenia poprzez 
modernizacje infrastruktury 

1.09.2020-
30.04.2021

49 960,00 zł (w 
tym 43 660,00 zł 
dofinansowania)

Strategia Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego na lata 2014-
2020:
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,,Pszczeli Dom” 
przy ZSCKU 
w Wolborzu

edukacyjnej szkoły w 
Wolborzu, podniesienie 
atrakcyjności placówki 
edukacyjnej, utworzenia 
miejsca o tematyce 
edukacyjnej dostępne dla 
uczniów oraz mieszańców

(projekt w 
trakcie 
realizacji)

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w Łodzi

Cel strategiczny
1. Ugruntowanie pozycji 
powiatu, jako miejsca 
przyjaznego mieszkańcom
Cel operacyjny
1.1. Poprawa jakości usług 
instytucji publicznych

11. Utworzenie punktu
EURO DIRECT

Ustanowienie punktu Europe
Direct: Euro Direct – Region 
Piotrkowski

56 miesięcy 
od dnia 
otrzymania 
decyzji

(wniosek  nie
otrzymał 
dofinansowa
nia)

27 559,43 euro (w 
tym 23 467 euro 
dofinansowania)

Strategia Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego na lata 2014-
2020:
Cel strategiczny
1. Ugruntowanie pozycji 
powiatu, jako miejsca 
przyjaznego mieszkańcom
Cel operacyjny
1.1. Poprawa jakości usług 
instytucji publicznych

12. Wdrażanie 
standardów obsługi
inwestora w 
samorządach 
województwa 
łódzkiego
(uczestnictwo w 
projekcie)

Celem Projektu jest poprawa 
jakości obsługi inwestora w 
40 samorządach 
województwa łódzkiego, 
poprzez objęcie audytem 
wstępnym i szkoleniami z 
zakresu standardu obsługi 
inwestora 80 JST, z których 
minimum 40 JST, w tym 
50% miast średnich objętych 
wsparciem w projekcie 
wdroży standard obsługi 
inwestora dzięki 
kompleksowemu wsparciu: 
szkolenia, doradztwo oraz 
udział w lokalnych sieciach 
współpracy na rzecz obsługi 
inwestora

2019-2021

(projekt w 
trakcie 
realizacji)

Powiat Piotrkowski
jest uczestnikiem 
projektu, którego 
Wnioskodawcą jest
Województwo 
Łódzkie. Całkowita
wartość projektu:  
1 996 517,52 zł 

Strategia Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego na lata 2014-
2020:

Cel strategiczny
1. Ugruntowanie pozycji 
powiatu, jako miejsca 
przyjaznego mieszkańcom
Cel operacyjny
1.1. Poprawa jakości usług 
instytucji publicznych

 „Produkty  Lokalne  Ziemi  Piotrkowskiej”  –  działania  w  zakresie  rozwoju  i  promocji

produktów lokalnych w 2020 r.

Realizacja Programów, Strategii i Projektów:

Strategia Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego na lata 2014-2020:

Cel strategiczny

2. Wypracowanie pozycji lidera regionu w produkcji i handlu żywnością

Cel operacyjny

2.1 Promocja przedsiębiorczości
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2.2 Rozwój infrastruktury handlowo-targowej

2.4 Rozwój infrastruktury przetwórstwa żywności 

1)  Utworzenie  Inkubatora  Przetwórstwa  Lokalnego  Miodów  i  Produktów  Pszczelich  Ziemi

Piotrkowskiej w Wolborzu – pozyskane środki na ten cel  to 318 150,00 zł środków zewnętrznych.

Piotrkowskie słynie z lokalnie wytwarzanych miodów wysokiej jakości. Inkubator jest miejscem

wyposażonym w niezbędny sprzęt, w którym każdy pszczelarz będzie mógł przetwarzać produkty

oraz  przygotować  je  do  sprzedaży  na  lokalnym  rynku.  Oprócz  wsparcia  przetwórstwa,  to

przedsięwzięcie Powiatu będzie spełniało jednocześnie funkcję edukacyjno – szkoleniową poprzez

organizowanie kursów i warsztatów dla branży pszczelarskiej. 

 Więcej informacji o zrealizowanej operacji w powyższych opisach projektów.

2)  Wnioskowanie  o  utworzenie  Inkubatora  Przetwórstwa  Owocowo-Warzywnego  i  Wyrobów

Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej – Został złożył wniosek o przyznanie

pomocy na kwotę 509 040,00 zł, i uzyskał akceptację. Więcej informacji o planowanej operacji

w powyższych opisach projektów.

3)  Rejestracja  produktów  lokalnych  Ziemi  Piotrkowskiej  na  Liście  Produktów  Tradycyjnych

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

a)  Pierwszym  produktem  na  ww  liście,  o  który  wnioskował  Powiat  jest  Piotrkowski  Miód

Wielokwiatowy,

b) Powiat złożył również wniosek o wpis na ww listę kolejnego produktu pn. Kamienie Pingwin

Lody Rzemieślnicze. 
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Są to produkty spożywcze wytwarzane według wielopokoleniowej receptury o wysokich walorach

jakościowych i smakowych, a także w przypadku miodu – zdrowotnych. Ze względu na swoją

specyfikę  i  oryginalność  wytwarzane  są  wyłącznie  na  terenie  Powiatu  Piotrkowskiego.  Nie

zawierają  sztucznych  barwników  ani  konserwantów.  Uosabiają  takie  wartości  jak  zdrowie,

ekologia, tradycja mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego.

4) Utworzenie     na stronie internetowej Powiatu Mapy „Powiatowe Produkty Regionalne” -    baza

zawiera teleadresowe dane lokalnych producentów miodów (pierwszego produktu znajdującego się

na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

5) Nowa Marka Produktu Lokalnego Ziemi Piotrkowskiej „Prosto z serca” – Uchwałą Nr 386/2020

z  dnia  30  grudnia  2020  roku  Zarząd  Powiatu  w  Piotrkowie  Trybunalskim  przyjął  System

Identyfikacji  Wizualnej  Powiatu  Piotrkowskiego,  w  tym  znaku  graficznego  Powiatu

Piotrkowskiego.  Nowe  logo  Powiatu  będzie  stosowane  do  promocji  turystycznej  Powiatu

i promocji  produktów  lokalnych  Ziemi  Piotrkowskiej.  Nowy  system  wizualizacji  jest  efektem

prowadzonej  przez  Wydział  Rozwoju,  Projektów  i  Funduszy  Zewnętrznych  operacji  pn.

„Kreowanie  marki  produktu  lokalnego  Powiatu  Piotrkowskiego  kluczem do  rozwoju  obszarów

wiejskich”, na który Wydział pozyskał dofinansowanie w wysokości 47 635,00 zł środków unijnych

z Programu Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020.

Rysunek 1. Nowe logo Powiatu Piotrkowskiego

6)  Podpisanie  listu  intencyjnego  w  dniu  5  grudnia  2020  r.  z  Intelligent  Hives  Sp.  z  o.o.

w     zakresie  współpracy  na  rzecz  hodowli  i  ochrony  pszczół  oraz  rozwoju  regionalnego  

pszczelarstwa  w  Powiecie  Piotrkowskim –  celem  współpracy  jest  budowanie  świadomości

ekologicznej  mieszkańców  wyrażającej  się  w  kreowaniu  postaw  odpowiedzialności  za  stan

środowiska;  wspieranie  pszczelarzy  za  pomocą  dostępnych  innowacji  w  zakresie  łatwego

i komfortowego zarządzania oraz monitorowania pszczelej  pasieki;  rozwój produktów lokalnych

Powiatu Piotrkowskiego.
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Podsumowując: 

1) Wykaz projektów, w przypadku których pozyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych

w 2020 r.:

Lp Tytuł projektu Kwota dofinansowania

1.
Kreowanie marki produktu lokalnego Powiatu 
Piotrkowskiego kluczem do rozwoju obszarów 
wiejskich

47 635,00 zł

2.
FARO – The Dissonant Heritage in European Towns –
Creating European narrative of contested identities 
through citizens’ participation

13 400,00 euro

3.

Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju 
internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem 
potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego 
jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi 
gospodarczej Regionu Łódzkiego

1 545 242,61 zł

4.
Zdalna szkoła 59 935,44 zł

5.
Inkubator Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego 
i Wyrobów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa 
Ziemi Piotrkowskiej

509 040,00 zł

6. Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. ,,Zielona 
Pracownia” przy ZSCKZ w Bujnach

41 254,00 zł

7. Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. ,,Pszczeli Dom”
przy ZSCKU w Wolborzu

43 660,00 zł

SUMA POZYSKANEGO DOFINANSOWANIA W 2020 r. 2 308 407,05 zł 

2) Wykaz projektów, w przypadku których pozyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych

w 2019 r. oraz 2020 r.:

Lp Tytuł projektu Kwota dofinansowania

1.
Innowacyjne rozwiązania podstawą konkurencyjnej 
i efektywnej hodowli zwierząt zwiększającej 
potencjał regionu

53 937,00 zł

2. Zakup ciągnika wraz z osprzętem do wykonania prac
konserwacyjnych na sieci melioracyjnej Powiatu 
Piotrkowskiego

490 000,00 zł

3. Wysoka jakość kształcenia w Sulejowie 608 625,39 zł
4. Podniesienie kształcenia zawodowego w Powiecie 

Piotrkowskim
1 418 048,00 zł

5. Przepis na Opiekę - wsparcie osób potrzebujących 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z obszaru 
Powiatu Piotrkowskiego

923 478,75 zł

6. Kreowanie marki produktu lokalnego Powiatu 47 635,00 zł
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Piotrkowskiego kluczem do rozwoju obszarów 
wiejskich

7. FARO – The Dissonant Heritage in European Towns 
– Creating European narrative of contested identities 
through citizens’ participation

13 400,00 euro

8.

Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju 
internacjonalizacji przedsiębiorstw z 
wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu 
piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia 
międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu 
Łódzkiego

1 545 242,61 zł

9. Zdalna szkoła 59 935,44 zł
10. Inkubator Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego i 

Wyrobów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa 
Ziemi Piotrkowskiej

509 040,00 zł

11.
Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. ,,Zielona 
Pracownia” przy ZSCKZ w Bujnach

41 254,00 zł

12.
Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. ,,Pszczeli 
Dom” przy ZSCKU w Wolborzu

43 660,00 zł

SUMA POZYSKANEGO DOFINANSOWANIA W 2019 r.
ORAZ 2020 r.

5 802 496,19 zł 

Powiat  wykonuje  określone  ustawami  zadania  publiczne  o  charakterze  ponadgminnym
w zakresie: 

EDUKACJA PUBLICZNA

Samorząd powiatowy prowadzi 5 szkół ponadpodstawowych: 

1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Wincentego Witosa w Bujnach

2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie

4.  Zespół  Szkół  Ponadpodstawowych  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego   im.  Władysława

Stanisława Reymonta w Szydłowie

5.  Zespół  Szkół  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  im.  Andrzeja  Frycza  Modrzewskiego

w Wolborzu.

Szkoły te oferują zawody i specjalności dające możliwość odnalezienia swego miejsca na

rynku pracy. Wybór szkoły i pracy jest bardzo istotny, gdyż jest to inwestycja we własną przyszłość.

Szkoły kształcą m.in. w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów

samochodowych,  technik  mechanizacji  rolnictwa  i  agrotroniki, technik  hodowca  koni,  technik
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rolnik; technik architektury krajobrazu, technik informatyk,  technik leśnik,  technik weterynarii,

technik logistyk.

Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Piotrkowski 

Według  danych  Systemu  Informacji  Oświatowej  na  dzień  4  października  2020  r.  

do 5 zespołów szkół prowadzonych przez Powiat Piotrkowski uczęszcza łącznie 1476 uczniów,

słuchaczy  oraz  uczestników  kwalifikacyjnych  kursów  zawodowych.  W  tej  liczbie  754  osoby

(51,08%) to uczniowie szkół dla młodzieży. 

W porównaniu do roku ubiegłego łączna liczba młodzieży i  dorosłych kształcących się  

w  szkołach  prowadzonych  przez  Powiat  Piotrkowski  zmalała  o  9,95  %.  Należy  zaznaczyć,  

że  liczba  uczniów w szkołach  dla  młodzieży  wzrosła  o  2,17  %,  a  w szkołach  dla  dorosłych  

o 25,61 %, natomiast zmalała na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, o 24,42 %.

Na  uwagę  zasługuje  fakt,  że  w  roku  szkolnym  2020/2021  została  uruchomiona  klasa

pierwsza  Branżowej  Szkoły  I  stopnia  w  Bujnach,  kształcąca  w  zawodzie  operator  obrabiarek

skrawających. 

LICZBA UCZNIÓW  I ODDZIAŁÓW ORAZ ŚREDNIA LICZEBNOŚĆ KLAS 

LP. Szkoła
Liczba

uczniów/uczestników
kursów

Liczba
oddziałów

Średnia
liczebność
oddziału

1 2 3 4 5

1
ZS CKZ w Bujnach 321 14 22,93

 młodzież 248 11 22,55

 dorośli 0 0 -

 uczestniczy KKZ 73 3 24,33

2
ZS CKU w Czarnocinie 203 8 25,34

 młodzież 145 6 24,17

 dorośli 0 0 -

 uczestniczy KKZ 47 2 23,50

3
ZS CKU w Sulejowie 513 19 27,00

 młodzież 48 3 16,00
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 dorośli 35 2 17,50

 uczestniczy KKZ 430 14 30,71

4
ZSP CKU w Szydłowie 212 9 23,56

 młodzież 75 4 18,75

 dorośli 68 3 22,67

 uczestniczy KKZ 69 2 34,50

5
ZS CKU w Wolborzu 227 10 22,7

 młodzież 227 10 22,7

 dorośli 0 0 -

 uczestniczy KKZ 0 0 -

- Razem 1 476 60 24,60

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU 2020

Egzamin maturalny jest realizowany w ramach zewnętrznego systemu egzaminacyjnego. 

Termin „egzamin zewnętrzny” oznacza, że:

 jest przeprowadzany przez instytucję zewnętrzną względem szkoły i pod jej nadzorem,

 wykorzystuje  opracowane  przez  tę  instytucję  jednolite  zadania  egzaminacyjne,  kryteria

oceniania i zasady przeprowadzania egzaminu,

 sprawdzany jest przez niezależnych od szkoły egzaminatorów,

 jego  istotę  stanowi  oddzielenie  procesu  sprawdzania  i  oceniania  osiągnięć  uczniów  

od  procesu  kształcenia,  dzięki  czemu  możliwe  jest  uzyskanie  porównywalnej  

i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdających,

 wszyscy zdający rozwiązują te same zadania egzaminacyjne.

Struktura egzaminu maturalnego:

Pisemne egzaminy maturalne odbywały się w dniach od 8 czerwca do 26 czerwca 2020 r.

Egzaminów ustnych w 2020 r. ze względu na stan pandemii, nie przeprowadzono.

 Osoby, które nie zdały jednego egzaminu w części pisemnej, a przystąpiły do wszystkich

egzaminów obowiązkowych, mogły skorzystać z sesji poprawkowej w terminie 8 września 2020 r.
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Absolwenci w roku szkolnym 2019/2020 zdających egzamin maturalny

w poszczególnych zespołach szkół

Lp. Szkoła
Typ

szkoły
Liczba
absol-

wentów

Liczba 
przystępu-
jących do 

matury

Liczba 
osób, które

zdały maturę

Zdawalność
w % 

(kol. 6:5)

1 2 3 4 5 6 7

1 ZS CKZ
w Bujnach

T 24 17 8 47,06

LO 19 17 11 64,71

Razem 43 34 19 55,88

2 ZS CKU
w 
Czarnocinie

T 19 9 6 66,67

3 ZS CKU 
w Sulejowie

LO dla
dorosłych

8 2 1 50,00

4
ZSP CKU
w Szydłowie

T 36 11 7 63,63

5
ZS CKU 
w Wolborzu 

T 48 31 22 70,97

Średnia zdawalność 61,43

Ogółem - 154 87 55 63,22

WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Kolejnym  elementem  oceniania  zewnętrznego  jest  egzamin  potwierdzający  kwalifikacje

zawodowe. 

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla: 

- uczniów szkół branżowych I stopnia i techników,

- uczniów (słuchaczy) szkół policealnych,

- absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,

- osób posiadających świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze

świadectwami  ukończenia  odpowiednich  polskich  szkół  ponadgimnazjalnych  lub  szkół

ponadpodstawowych,

- osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
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- osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do

pracy dorosłych. 

Egzamin zawodowy,  czyli  egzamin  potwierdzający  kwalifikacje  w zawodzie,  jest  formą

oceny  poziomu  opanowania  przez  zdającego  wiadomości  i  umiejętności  z  zakresu  jednej

kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy

egzaminacyjnych lub przy komputerze.

Część praktyczna jest przeprowadzana wg jednego z czterech modeli:

 model d  -  wykonanie dokumentacji,

 model dk – wykonanie dokumentacji z wykorzystaniem komputera,

 model w – wykonanie wyrobu  lub usługi,

 model wk - wykonanie wyrobu  lub usługi z wykorzystaniem komputera.

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać: 

a) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,

b) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. 

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Osoba,  która  posiada  świadectwa  potwierdzające  wszystkie  kwalifikacje  wyodrębnione

w  danym  zawodzie  oraz  posiada  odpowiedni  poziom  wykształcenia  otrzymuje  dyplom

potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

Poniższe  tabele  przedstawiają  wyniki  egzaminów,  do  których  przystąpili  uczniowie  lub

absolwenci szkół z roku szkolnego 2019/2020. Egzaminy były przeprowadzone w sesji  styczeń

2020 oraz czerwiec 2020 r. 
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Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

w roku szkolnym 2019/2020 w poszczególnych zespołach szkół

Szkoła
Liczba

absolwentów/
uczniów

Liczba
przystępujących 

do egzaminu

Liczba 
osób, które

zdały egzamin

Zdawalność
w %

1 2 3 4 5

ZS CKZ w Bujnach 104 102 79 77,45

ZS CKU w Czarnocinie 84 76 63 82,89

ZS CKU w Sulejowie 213 162 132 81,48

ZSP CKU w Szydłowie 124 106 74 69,81

ZS CKU w Wolborzu 88 84 64 76,19

Ogółem 613 530 412 77,74

W tabeli uwzględniono zarówno absolwentów szkół zawodowych (techników, branżowych

szkół  I  stopnia,  szkół  policealnych  i  uczestników  kwalifikacyjnych  kursów  zawodowych),  jak

i  uczniów,  którzy  w  trakcie  nauki  przystępują  do  egzaminów  potwierdzających  kwalifikacje

w zawodzie. Nie uwzględniono osób poprawiających wynik egzaminu.

Wyniki egzaminu zawodowego w technikum w roku szkolnym 2019/2020  

Zawód/
symbol kwalifikacji

Liczba
absolwentów/

uczniów

Liczba
przystępu
-jących 

do egzaminu

Liczba 
osób, które

zdały
egzamin

Zdawalność 
w %

1 2 3 4 5

technik logistyk A.32 14 12 9 75,00

technik informatyk EE.08 8 6 2 33,33

technik mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki 
MG.03

17 17 16 94,12

technik pojazdów 
samochodowych MG.18

5 5 3 60,00
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technik pojazdów 
samochodowych M.42 23 23 18 78,26

technik mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki 
M.46

20 20 14 70,00

technik rolnik RL.03 15 15 15 100,00

technik weterynarii RL.10 6 6 3 50,00

technik weterynarii R.11 9 9 9 100,00

technik leśnik R.13/RL.13 13 13 3 23,08

technik leśnik R.14 9 7 6 85,71

technik rolnik R.16 24 24 14 58,33

technik hodowca koni 
RL.19

16 16 12 75,00

technik hodowca koni 
R.20

6 6 6 100,00

technik architektury 
krajobrazu RL.21

10 9 7 77,78

technik architektury 
krajobrazu R.22

4 4 3 75,00

technik żywienia i usług 
gastronomicznych TG.07 15 13 12 92,31

technik żywienia i usług 
gastronomicznych T.15 21 20 15 75,00

Razem 235 225 167 74,22

Wyniki egzaminu zawodowego w branżowej szkole I stopnia 
w roku szkolnym 2019/2020  

Zawód/
symbol kwalifikacji

Liczba
absolwentów/

uczniów

Liczba
przystępu
-jących 

do egzaminu

Liczba 
osób, które

zdały
egzamin

Zdawalność 
w %

1 2 3 4 5

sprzedawca AU.20 3 3 2 66,67
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piekarz TG.03 4 4 4 100,00

cukiernik TG.04 1 1 1 100,00

elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych MG.12

1 1 0 0,00

mechanik pojazdów 
samochodowych MG.18 2 1 1 100,00

Razem 11 10 8 80,00

Wyniki egzaminu zawodowego w szkole policealnej
w roku szkolnym 2019/2020

  

Zawód/
symbol kwalifikacji

Liczba
absolwentów/

uczniów

Liczba
przystępu
-jących 

do egzaminu

Liczba 
osób, które

zdały
egzamin

Zdawalność 
w %

1 2 3 4 5

technik turystyki wiejskiej
MS.12

21 15 3 20,00

Razem 21 15 3 20,00

Wyniki egzaminu zawodowego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
w roku szkolnym 2019/2020  

Zawód/
symbol kwalifikacji

Liczba
absolwentów/

uczniów

Liczba
przystępu
-jących 

do egzaminu

Liczba 
osób, które

zdały
egzamin

Zdawalność 
w %

1 2 3 4 5 

krawiec/technik 
przemysłu mody AU.14 12 6 6 100,00

technik przemysłu mody 
AU.42

20 10 2 20,00

rolnik/technik rolnik 
R.03/RL.03

136 117 111 94,87

pszczelarz/technik 71 59 57 96,61
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pszczelarz R.04 

ogrodnik R.05 3 3 3 100,00

technik rolnik RL.16 39 27 12 44,44

technik pszczelarz R.17 53 48 38 79,17

florysta RL.26 3 3 3 100,00

kucharz/technik żywienia 
i usług gastronomicznych 
TG.07

9 7 2 28,57

Razem 346 280 234 83,57

W  tabeli,  jak  poprzednio,  ujęto  zarówno  absolwentów  szkół  zawodowych  (techników,

branżowych  szkół  I  stopnia,  szkół  policealnych  i  uczestników  kwalifikacyjnych  kursów

zawodowych), jak i uczniów, którzy w trakcie nauki przystępują do egzaminów potwierdzających

kwalifikacje w zawodzie. 

NAUCZYCIELE 

W  roku  szkolnym  2020/2021  w  szkołach  prowadzonych  przez  Powiat  Piotrkowski

zatrudnionych jest 161 nauczycieli, 85 osób spośród nich zatrudnionych jest w pełnym wymiarze

czasu  pracy,  a  76  osoby  w  niepełnym  wymiarze.  Łączny  wymiar  etatów  tych  nauczycieli

(w przeliczeniu na pełne etaty) wynosi 125,44. 

Poniżej przedstawiono udziału nauczycieli różnych stopni awansu zawodowego 

Nauczyciele wg stopni
awansu zawodowego

Liczba nauczycieli Udział w %

1 2 3

nauczyciele dyplomowani 113 70,19

nauczyciele mianowani 20 12,42

nauczyciele kontraktowi 14 8,70

nauczyciele stażyści 12 7,45

nauczyciel bez stopnia 2 1,24

Razem 161 100,00
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Liczba nauczycieli w poszczególnych szkołach

z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego

Nazwa
szkoły

Bez
stopnia

Nauczyciel
stażysta

Nauczyciel
kontraktowy

Nauczyciel
mianowany

Nauczyciel
dyplomowany Razem

1 2 3 4 5 6 7

ZS CKZ 
w Bujnach

0 4 5 6 32 47

ZS CKU w 
Czarnocinie

1 0 2 2 20 25

1 2 3 4 5 6 7

ZS CKU w 
Sulejowie

1 8 0 6 10 25

ZSP CKU w 
Szydłowie

0 0 2 4 15 21

ZS CKU 
w Wolborzu

0 0 5 2 36 43

Razem 2 12 14 20 113 161

Awans zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020

Nazwa szkoły
Nauczyciel

Razem
stażysta → 

kontraktowy
kontraktowy →

mianowany
mianowany →
dyplomowany

1 2 3 4 5

ZS CKP w Bujnach 0 0 1 1

ZS CKU w Czarnocinie 0 0 1 1

ZS CKU w Sulejowie 0 0 0 0

ZSP CKU w Szydłowie 0 0 0 0  

ZS CKU w Wolborzu 0 0 0 0

Razem 0 0 2 2
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Wymiar etatu nauczycieli w poszczególnych szkołach

w przeliczeniu na pełne etaty 

Nazwa szkoły Wymiar etatów nauczycieli w przeliczeniu 
na pełne etaty

1 2

ZS CKZ w Bujnach 37,29

ZS CKU w Czarnocinie 20,97

ZS CKU w Sulejowie 12,97

ZSP CKU w Szydłowie 16,49

ZS CKU w Wolborzu 37,72

Razem 125,44

Pracownicy obsługi i administracji

W skład pracowników tej grupy w szkołach wchodzą między innymi:

sekretarze,  referenci  prowadzący sprawy kadrowe,  magazynierzy,  kucharki  i  pomoce kuchenne,

sprzątaczki, woźni, palacze c.o., dozorcy, konserwatorzy.

Liczba  etatów  pracowników  obsługi  i  administracji  w  poszczególnych  szkołach  została

przedstawiona w kolejnej tabeli:

Wyszczególnienie
Średnioroczny wymiar 

etatu wg arkuszy
organizacyjnych

 w dniu 30-09-2019 r.

Średnioroczny wymiar 
etatu wg arkuszy
organizacyjnych

 w dniu 30-09-2020 r.
1 2 3

ZS CKZ w Bujnach 16,50 15,50

ZS CKU w Czarnocinie 11,00 11,00

ZS CKU w Sulejowie 8,00 7,00

ZSP CKU w Szydłowie 7,00 7,00

ZS CKU w Wolborzu 18,00 19,50

Razem 60,50 60,00
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Internaty

Przy trzech zespołach szkół prowadzonych przez Powiat Piotrkowski funkcjonują internaty

i stołówki szkolne, są to:

1) Internat i stołówka przy ZS CKZ w Bujnach,

2) Internat i stołówka przy ZS CKU w Czarnocinie,

3) Internat i stołówka przy ZS CKU w Wolborzu.

Wykorzystanie internatów

Internat Liczba
miejsc

Liczba
mieszkańców

internatu
na 30 IX 2019 r.

Liczba
mieszkańców

internatu 
na 30 IX 2020 r.

Stopień
wykorzystania

internatu
w %

1 2 3 4 5

Bujny 93 47 55 59,14

Czarnocin 68 27 33 48,53

Wolbórz 137 106 86 62,77

Razem 298 180 174 58,39

W  internacie  w  Czarnocinie  część  pomieszczeń  została  wynajęta  z  przeznaczeniem  

na  niepubliczny żłobek.

W budynkach internatu w Wolborzu zlokalizowane są Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)

prowadzone  przez  stowarzyszenie  „Koło  Pomocy  Dzieciom  Niepełnosprawnym”,   

a także działa punkt darmowej pomocy prawnej.

SZKOŁY NIEPUBLICZNE

Na terenie  Powiatu  Piotrkowskiego  funkcjonują  niepubliczne  szkoły  ponadpodstawowe  dla

dorosłych oraz dwa centra kształcenia ustawicznego. 

L.p. Nazwa szkoły
Organ prowadzący Liczba uczniów

2019* 2020*

1 2 3 4 5

1 Zaoczne Prywatne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych  Jadwiga Sosnowska

115 81
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w Moszczenicy

2 Prywatna Szkoła Policealna  
w Moszczenicy

Jadwiga Sosnowska 192 150

Razem --- 307 231

*Liczba uczniów zgodna ze sprawozdaniem SIO wg stanu w dniu 30 września.

Wymienione  w  tabeli  szkoły  niepubliczne  posiadają  uprawnienia  szkół  publicznych

i  w  roku szkolnym  2019/2020  otrzymywały  na  każdego  ucznia  uczestniczącego  

w  co  najmniej  50%  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  w  danym  miesiącu,  dotację  

z budżetu powiatu. 

Łączna wysokość dotacji dla szkół niepublicznych wyniosła:

 w 2019 r.  - 703 371,53 zł.  (w tym dotacja dla wyżej wymienionych szkół wyniosła

532 977,91 zł),

 w roku 2020, na dzień 30 września -  314 182,68  zł.

Wymieniona w tabeli wyżej szkoła policealna kształci w następujących zawodach:

 technik bezpieczeństwa i higieny pracy,

 technik administracji,

 technik informatyk,

 technik turystyki wiejskiej.

Ponadto  w  Ewidencji  szkół  i  placówek  niepublicznych  prowadzonej  przez  Starostę  Powiatu

Piotrkowskiego znajduje  się  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  „EXPERTIS”  

w  Rozprzy  prowadzone  przez  Panią  Dominikę  Krasoń-Pawłowską  a  także  Ośrodek  Kursów  

i Szkoleń w Gorzkowicach prowadzony przez Panią Jolę Pechtę.

 Placówki  te  nie  otrzymują  dotacji,  gdyż  do  tej  pory  nie  wykazały  kształcenia  w  formie

kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponadto zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 października

2017  r.  o  finansowaniu  zadań  oświatowych  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  17)  dotowanie  centrum

kształcenia ustawicznego prowadzonego przez osobę fizyczną nie jest obligatoryjne.
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SZKOŁY PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Nowymi  podmiotami  na  powiatowej  mapie  edukacyjnej  będą  Publiczne  Liceum

Ogólnokształcącego  dla  Dorosłych  w  Gorzkowicach  i  Publiczna  Szkoła  Policealna  

w  Gorzkowicach  kształcąca  w  zawodach:  technik  administracji,  technik  usług  kosmetycznych,

opiekunka środowiskowa. Zgodę na utworzenie wyżej wymienionych szkół publicznych otrzymała

Pani Jola Pechta. Szkoły te rozpoczną działalność 1 lutego 2021 r.

STYPENDIA  STAROSTY  POWIATU  PIOTRKOWSKIEGO

W grudniu  2015 r.  została  podjęta  uchwała  Nr  XV/120/15 Rady Powiatu  w Piotrkowie

Trybunalskim  w  sprawie  przyjęcia  Lokalnego  Programu  Wspierania  Edukacji  Uzdolnionych

Uczniów  Szkół  Ponadgimnazjalnych  prowadzonych  przez  Powiat  Piotrkowski  oraz  Uchwała

Nr XV/121/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2015 r.  w sprawie

przyjęcia  Regulaminu  przyznawania  Stypendiów  Starosty  Powiatu  Piotrkowskiego  zmieniona

uchwałą nr XIV/87/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 września 2019 r.

Pierwsze  stypendia  na  podstawie  tej  uchwały  przyznano  w  październiku  2016  r.  

na  okres  od 1 wrześnie  2016 r.  do 31 stycznia  2017 r.  Do tej  pory w 8 edycjach  przyznano  

142 stypendia, w wysokości od 150 do 400 zł miesięcznie.

W  roku  szkolnym  2019/2020  przyznano  stypendia  na  okres  od  1  września  2019  r.  

do 31 stycznia 2020 r. dla 18 osób, na łączną kwotę 26 350 700 zł, oraz na okres od 1 lutego do

30 czerwca 2020 r. dla 18 osób, na łączną kwotę 25 650 zł. Wysokość stypendiów była uzależniona

od uzyskiwanych przez uczniów wyników w nauce oraz osiągnięć w olimpiadach, konkursach,

turniejach, itp. 

Łącznie  za  okres  od  1  września  2016  r.  do  30  czerwca  2020  r.  do  uczniów w formie

stypendiów trafiła kwota 202 850 zł.

Obecnie  są  przyznawane  Stypendia  Starosty  Powiatu  Piotrkowskiego  na okres  od  

1 września 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. 
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REMONTY W SZKOŁACH

W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach prowadzonych przez Powiat Piotrkowski zrealizowano

następujące przedsięwzięcia remontowe:

 W Zespole Szkół CKZ w Bujnach – brak.

 W Zespole Szkół CKU w Czarnocinie: wartość -  5 176 zł

 bieżące remonty, naprawy, konserwacje maszyn i urządzeń (regeneracja kserokopiarki,

konserwacja  systemu  sygnalizacji  włamaniowej,  naprawa  ogumienia  pojazdów

i maszyn rolniczych, naprawa gaśnic itp.)

 konserwacja nawierzchni boiska ORLIK 2012.

 W Zespole Szkół CKU w Sulejowie – brak.

 W Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU w Szydłowie: wartość – 5 283 zł

1) naprawa dystrybucji  ciepłej wody i instalacji elektrycznej w budynku szkoły, 

2) zakup szaf metalowych uczniowskich (w ramach projektu WBL -upowszechnianie rezultatu 

projektu),

3) malowanie sali lekcyjnej i przyczepy ciągnikowej (w zakresie własnym).

 W Zespole Szkół CKU w Wolborzu: wartość – 66 356 zł

4) wymiana lamp na stołówce szkolnej, 

5) zakup wyposażenia kuchni,

6) zakup zmywarki i odkurzacza piorącego do kuchni, 

7) zakup chłodziarko-zamrażarki do kuchni w internacie B,

8) wymiana kołder i poduszek w internacie,

9) wymiana drzwi wejściowych w budynku stołówki,

10) wymiana drzwi wewnętrznych w stołówce,

11) zakup komputerów: dla kasjera, dla intendenta, dla wychowawców internatu,

12) zakup wyposażenia sali gimnastycznej,
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13) malowanie stołówki, sali gimnastycznej i magazynu żywnościowego,

14) naprawa dachu na budynku warsztatów szkolnych,

15) wymiana zaworu oraz sterownika c.o. w budynku stołówki,

16) częściowa wymiana oraz naprawa ogrodzenia padoku,

17) malowanie sal warsztatowych: W-2, W-3, W-4 oraz sal sypialnych w budynku internatu B,

18) zakup 7 komputerów do pracowni informatycznej,

19) czyszczenie kanalizacji,

20) montaż banneru promującego szkołę,

21) zakup i montaż czujników do automatycznego sterowania oświetleniem zewnętrznym,

22) przygotowanie obiektu pod względem sanitarnym.

RAZEM –  76 815 zł.

PROJEKTY W SZKOŁACH

W szkołach prowadzonych przez Powiat  Piotrkowski  w roku szkolnym 2019/2020 realizowano

następujące projekty z środków zewnętrznych:

1) Zespół Szkół CKZ w Bujnach 

2) Zespół Szkół CKU w Czarnocinie 

Obecnie  w  obu  wyżej  wymienionych  szkołach  realizowany  jest  projekt  

pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim”. Celem projektu jest

podniesienie  efektywności  kształcenia  w  Zespole  Szkół  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego

w Czarnocinie i Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach poprzez doposażenie

pracowni,  doskonalenie kadry oraz zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się

w  zespołach  szkół  dzięki  realizacji  m.in.  kursów,  szkoleń  i  staży  zawodowych.  W projekcie

uczestniczy  100 uczniów i  13  nauczycieli.  Okres  realizacji  od  01-07-2020 r.  do  30-11-2021 r.

Wartość projektu 1 248 228,00 zł.

-  ZS  CKU  w  Czarnocinie  -  projekt  pn. „Otwartość  na  mobilność”.  Celem  projektu  jest

wzmacnianie  atrakcyjności  i  podniesienie  jakości  kształcenia  zawodowego  oraz  uzyskanie

dodatkowych kwalifikacji przez uczniów, które w niedalekiej przyszłości mogą się przyczynić do

podniesienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia i samozatrudnienia w Polsce i na terenie Unii

Europejskiej. W projekcie będzie uczestniczyć 80 uczniów i 8 nauczycieli Okres realizacji od 01-

09-2020 r. do 30-09-2022 r. Wartość projektu 620 712,00 zł.
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3) Zespół Szkół CKU w Sulejowie.

-  Projekt  pn. „Wysoka  jakość  kształcenia  w  Sulejowie”.  Celem  projektu  jest  przygotowanie

placówki  do  pełnienia  roli  CKZiU  oraz  podniesienie  efektywności  kształcenia  w  ZS  CKU

w Sulejowie. W projekcie uczestniczy 70 uczniów i 16 nauczycieli. Okres realizacji od 01-07-2020

r. do 30-11-2021 r. Wartość projektu 676 325,39 zł.

4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Szydłowie

-  Projekt  pn.  „Mobilność  dla  Szydłowa”.  Celem  projektu  jest  ułatwienie  wejścia  

na  rynek  pracy  dla  29  uczniów  ZSP CKU  w  Szydłowie  poprzez  rozwijanie  ich  kompetencji

zawodowych  oraz  zdobycie  praktycznego  doświadczenia  dzięki  uczestniczeniu  w  praktykach

zagranicznych. Partnerami projektu są pracodawcy z Grecji. Okres realizacji od 01-10-2018 r. do

31-12-2019 r. Wartość projektu  56 352,00 euro.

- Projekt pn.,,Europejskie staże uczniów ZSP CKU  w Szydłowie”. Celem projektu jest realizacja

zawodowych staży zagranicznych dla  uczniów, absolwentów oraz kadry kształcenia i  szkolenia

zawodowego. Partnerami projektu są pracodawcy z Grecji. Okres realizacji od 01-10-2020 r. do 30-

09-2021 r. Wartość projektu 261 209,20 zł.

5) Zespół Szkół CKU w Wolborzu

- Projekt pn. „Stawiamy na rozwój ZS CKU w Wolborzu na praktykach zagranicznych”. Celem

projektu jest podniesienie poziomu i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez rozwój oferty

edukacyjnej ZS CKU w Wolborzu, obejmującej tworzenie międzynarodowej przestrzeni szkolenia

praktycznych  umiejętności  i  kompetencji  zawodowych  oraz  językowych  77  uczniów.  Okres

realizacji od 01-07-2019 r. do 31-10-2020 r. (w związku z pandemią okres realizacji projektu będzie

przedłużony). Wartość projektu 149 689,00 euro.

- Projekt pn.  „Stawiam na kwalifikacje III”.  Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych

oczekiwanych przez pracodawców, podniesienie kompetencji  zawodowych uczniów, poszerzenie

wiedzy o rynku pracy w kontekście europejskim, włączenie pracodawców, w tym z krajów Unii

Europejskiej,  w  proces  kształcenia  prowadzony  przez  Zespół  Szkół  w  Wolborzu.  Poprawa

kompetencji,  jakości  pracy  szkoły  i  metod  nauczania.  Okres  realizacji  od  01-01-2019  r.  do

31-03-2021 r. Wartość projektu 806 725,00 zł.
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- Projekt pn. ,,Uczniowie ZS CKU w Wolborzu podbijają Europę” . Celem projektu jest realizacja

zawodowych staży zagranicznych dla  uczniów, absolwentów oraz kadry kształcenia i  szkolenia

zawodowego.  Partnerami  projektu  są  pracodawcy  z  Grecji.   Okres  realizacji  projektu  od

01-09-2020 r. do 31-12-2021 r.  Wartość projektu 543 496,10 zł.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  

Głównym  zadaniem  Powiatowej  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  jest  udzielanie

dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i opiekunom, a także nauczycielom i pedagogom w szkołach,

specjalistycznej pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej – związanej z rozwojem,

kształceniem i wychowywaniem dzieci i młodzieży. Ponadto Placówka świadczy pomoc w wyborze

kierunku kształcenia i zawodu, podejmuje liczne działania z zakresu profilaktyki. Równocześnie

oferuje  szeroki  wachlarz  wspomagania  przedszkoli,  szkół  i  placówek  oświatowych  w  zakresie

realizacji zadań dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych. 

 Do szczegółowych zadań Poradni należy: 

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;

w roku  2020  specjaliści  poradni  przeprowadzili  1384  badania  psychologiczno-pedagogicznych.

Wydanych zostało 608 opinii i 84 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego

nauczania.

2) udzielenie bezpośredniego wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego:

przeprowadzono  174  konsultacje  oraz  objęto  opieką  terapeutyczną:  33  osoby  wsparciem

pedagogicznym, 62 osoby wsparciem psychologicznym, 183 osoby wsparciem logopedyczny, 

W kwietniu 2019 roku Poradnia poszerzyła swoją działalność o nową formę wsparcia Wczesnego

Wspomagania Rozwoju Dziecka, objęła w tym okresie pomocą terapeutyczną pięcioro dzieci. Już

we wrześniu 2019 roku była to liczba 21 dzieci, natomiast w 2020 roku obejmujemy 35 osób wyżej

wymienionymi zajęciami. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to forma terapii realizowana

systematycznie, w kontakcie bezpośrednim dziecko – specjalista – rodzic. Spotkania prowadzone są

przez psychologów, pedagogów i logopedów. W trakcie zajęć wykorzystywana jest do realizacji

zajęć terapeutycznych właściwie przystosowana Sala Doświadczania Świata.   
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Działalność Placówki opiera się na podstawie opracowanego Statutu Powiatowej Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej  w  Piotrkowie  Trybunalskim  uchwalony  przez  Radę  Powiatu

w Piotrkowie Trybunalskim Nr XX/155/12 z dnia 28 września 2012 r. z późniejszymi zmianami

Rady Pedagogicznej. 

W marcu 2020 roku Poradnia  zmierzyła się z pandemią COVID-19. Poradnia nie została

zamknięta nawet na jeden dzień. Funkcjonowała w systemie zdalnym oraz zmianowym. Specjaliści

Poradni dostępni byli w każdych godzinach pracy na terenie Poradni lub w kontakcie mailowym.

Część  zajęć  odbywała  się  zdalnie.  Specjaliści  wysyłali  klientom  materiały  drogą  mailową,

prowadzili  rozmowy  telefoniczne.  Po  powrocie  do  pełnych  działań  placówki  (4  maj  2020)

specjaliści dbają o zachowanie wszelkich zasad wynikających z reżimu sanitarnego, dezynfekcja

mebli  i  pomocy  dydaktycznych  odbywa  się  po  każdym  dziecku,  pracownicy  wykonują  swoje

obowiązki w maseczkach i rękawicach ochronnych. 

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

Wstęp.

Poprawa poziomu zdrowia i związanej z nim jakości życia jest istotnym zadaniem, stojącym

przed organizatorami opieki zdrowotnej w powiecie piotrkowskim. Zgodnie z zapisami Strategii

Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego na lata 2015-2020, aspekt ochrony zdrowia został ujęty w:  

Celu strategicznym 1. Ugruntowanie pozycji powiatu jako miejsca przyjaznego mieszkańcom.

Celu  operacyjnym  1.2.  Poprawa  zdrowia  i  związanej  z  nim  jakości  życia  mieszkańców  oraz

zmniejszenie nierówności w zdrowiu.

Niniejszy  cel  operacyjny  skupia  się  na  zapewnieniu  wszystkim  mieszkańcom  powiatu

piotrkowskiego poprawy poziomu zdrowia i dostępu do opieki medycznej o wysokim standardzie

usług. Wspierane i promowane były różnorodne inicjatywy mające na celu upowszechnianie zasad

zdrowego stylu życia,  który ma szczególne znaczenie w zachowaniu społeczeństwa w zdrowiu.

Realizacja  zadań  w  tym  obszarze  i  osiągnięcie  zadowalających  efektów  było  możliwe  przy

współpracy  z  podmiotami  regionalnej  polityki  zdrowotnej  oraz  publicznymi  i  społecznymi

partnerami.

           66



                                    Raport  o  stanie  Powiatu  Piotrkowskiego  za  2020  rok 

 DZIAŁALNOŚĆ  LECZNICZA POWIATOWEGO CENTRUM MATKI I DZIECKA

1. LECZENIE SZPITALNE
     Stacjonarne  całodobowe  świadczenia  zdrowotne  kontraktowane  z  NFZ  realizowane  są

w niżej wymienionych oddziałach:

1) położniczo-ginekologicznym

2) noworodków

3) dziecięcym

4) izbie przyjęć

5) izbie przyjęć dla dzieci

       Zgodnie z profilem działalności PCMD dla potrzeb oddziału położniczo-ginekologicznego oraz

oddziału  noworodków  funkcjonują:  szkoła  rodzenia  i  doradztwo  laktacyjne,  które  stanowią

wsparcie dla pacjentek w zakresie edukacji, pielęgnacji przed i poporodowej.

2. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

     Świadczenia  ambulatoryjnej  opieki  specjalistycznej  Powiatowe  Centrum Matki  i  Dziecka

realizuje  w poradniach:

1)  diabetologiczna

2)  laryngologiczna                      

3) poradnia dla kobiet przy ul. Roosevelta 3 – a od dnia 01.04.2020 r. poradnia położniczo –

ginekologiczna i chorób piersi

4) poradnia dla kobiet w Wolborzu przy ul. Sportowej 7

5) poradnia dla kobiet w Grabicy, Grabica 55

6) poradnia dla kobiet w Gorzkowicach przy ul. Kwiatowej 4

7) poradnia badań profilaktycznych (medycyny pracy)

8) poradnia neurologiczna (tylko dla potrzeb medycyny pracy)

9) okulistyczna (tylko dla potrzeb medycyny pracy)

10)  poradnia patologii noworodka

11)  poradnia alergologiczna dla dzieci

12) poradnia endokrynologiczna dla dzieci – funkcjonowała do 31.03.2020 r.
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Świadczenia  specjalistyczne  ambulatoryjne  PCMD  realizuje  w  oparciu  o  kontrakty  z  NFZ,  za

wyjątkiem świadczeń medycyny pracy,  które wykonywane są na podstawie umów z zakładami

pracy i instytucjami.  PCMD posiadało 120 umów pracowniczych.

3. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

    W  zakresie  podstawowej  opieki  zdrowotnej  tj.  opieki  lekarskiej,  opieki  pielęgniarskiej

i położniczej Powiatowe Centrum Matki i Dziecka udziela świadczeń w dziewięciu przychodniach

p.o.z.:

1) Przychodnia Nr 1 - Filia Piotrków Trybunalski ul. Roosevelta 3

2) Przychodnia nr 2 - Filia Piotrków Trybunalski ul. Wyzwolenia 1

3) Przychodnia nr 4 - Piotrków Trybunalski ul. Armii Krajowej 11

4) Przychodnia – Filia w Wolborzu ul. Sportowa 7

5) Gminny Ośrodek Zdrowia - Filia w Gorzkowicach ul. Kwiatowa 4

6) Gminny Ośrodek Zdrowia - Filia w Grabicy, Grabica 55

7) Wiejski Ośrodek Zdrowia - Filia w Parzniewicach, Parzniewice 50

   Świadczenia  z  zakresu  podstawowej  opieki  zdrowotnej  udzielane  są  podopiecznym

zadeklarowanym  do  lekarza  pierwszego  kontaktu,  pielęgniarki  i  położnej  środowiskowej  oraz

pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.

PCMD obejmowało  opieką  14  480 uczniów,  w tym 11 281 uczniów w Piotrkowie  Tryb.  oraz

3 199 uczniów  w powiecie piotrkowskim.

4. LECZENIE STOMATOLOGICZNE

     Świadczenia stomatologiczne udzielane są w zakresie stomatologii ogólnej zarówno dla dzieci

jak i dla dorosłych. Procedury stomatologiczne realizowane są w :

1) poradnia stomatologiczna Piotrków Trybunalski ul. Armii Krajowej 11

2) poradnia stomatologiczna Sulejów ul. Targowa 28

3) poradnia stomatologiczna Grabica 55

4) poradnia stomatologiczna Trzepnica 10

5) poradnia stomatologiczna Wolbórz  ul. Sportowa 7

6)  stomatologiczny  gabinet  medycyny  szkolnej  w  Szkole  Podstawowej  Nr  2  w  Piotrkowie

Trybunalskim  ul.  Kostromska 50
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7)  stomatologiczny  gabinet  medycyny  szkolnej  w  Szkole  Podstawowej  Nr  16  w  Piotrkowie

Trybunalskim  ul. Krakowskie Przedmieście 11

5. REHABILITACJA LECZNICZA

    Powiatowe  Centrum  Matki  i  Dziecka  realizuje  świadczenia  rehabilitacyjne  w  poradni

rehabilitacji oraz w dziale fizjoterapii i pracowni masażu leczniczego w formie porad lekarskich

oraz w formie zabiegów fizjoterapeutycznych, tj. fizykoterapii i kinezyterapii.

6. LECZENIE PSYCHIATRYCZNE I UZALEŻNIEŃ

    Powiatowe  Centrum  Matki  i  Dziecka  realizowało  świadczenia  z  zakresu  uzależnienia

i  współuzależnienia   od  alkoholu  w  poradni  profilaktyki  i  terapii  uzależnień  w  formie  porad

lekarskich, psychologicznych oraz sesji terapii indywidualnej i grupowej.

Poradnia profilaktyki i terapii uzależnień funkcjonowała do końca lipca 2020 r.

   W  strukturze  Powiatowego  Centrum  Matki  i  Dziecka  znajduje  się  również  jednostka

organizacyjna  o  profilu  komercyjnym  tj.  „Wielospecjalistyczna  Opieka  Medyczna

z Diagnostyką”  w ramach której udzielane są  świadczenia komercyjne poza kontraktem z NFZ.

Świadczenia   komercyjne  (odpłatne)  są  alternatywą  dla  osób  rezygnujących  ze  świadczeń

finansowanych  przez  NFZ  ze  względu  np.  na  zbyt  długi  czas  oczekiwania,  pacjentów  nie

posiadających  ubezpieczenia  lub  pacjentów,  którzy  deklarują  potrzebę  wykonania  badania.

Świadczenia te realizowane są w niżej wymienionych komórkach:

 Dział fizjoterapii przy ul. Dmowskiego 47

 Pracownia masażu leczniczego przy ul. Dmowskiego 47

 Pracownia RTG przy ul. Roosevelta 3

 Pracownia USG przy ul. Roosevelta 3

 Laboratorium przy ul. Roosevelta 3

 Poradnia alergologiczna dla dzieci przy ul. Roosevelta 3
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 MODERNIZACJA, ROZWÓJ I DOPOSAŻENIE W SPRZĘT.

W roku 2020 PCMD nie dokonało modernizacji ani remontów w zakładzie. Zasadniczym

powodem były ograniczenia  w funkcjonowaniu, wynikające z sytuacji pandemicznej. W zakresie

doposażenia  komórek  organizacyjnych  PCMD,  zwiększono  potencjał  sprzętowy  bloku

operacyjnego  o  aparat  do  znieczulenia.  Aparat  wykorzystywany  jest  do  operacji  i  zabiegów

ginekologicznych  przeprowadzanych  na  bloku  operacyjnym.  Zwiększono  również  zasoby

sprzętowe oddziału położniczo – ginekologicznego o dwa kardiotokografy  (KTG) poprawiając stan

sprzętowy umożliwiający ciągłą rejestrację czynności serca płodu. Zakupiono również dla oddziału

położniczo – ginekologicznego głowicę do USG do badań prenatalnych, służącą badaniom płodu

w kierunku wykrywania wad wrodzonych i genetycznych.

ŚRODKI  ZEWNĘTRZNE  POZYSKANE  NA  REALIZACJĘ   ZADAŃ  W  OBSZARZE

OCHRONY ZDROWIA.

PCMD w roku 2020 pozyskało następujące środki zewnętrzne:

-  środki finansowe od podmiotu tworzącego oraz Urzędu Miasta Piotrkowa Tryb. w wysokości

119 340 zł. na zakup aparatu do znieczulenia,

-  środki  finansowe  z  Funduszu  Prewencyjnego  PZU  w  wysokości  51  994,94  zł.,  z  których

zakupiono dwa aparaty KTG oraz głowicę do USG do badań prenatalnych,

-  środki  finansowe z Urzędu Pracy w wysokości  96 391,20 zł.  z  przeznaczeniem na szkolenia

personelu.

PROMOCJA ZDROWIA, PROFILAKTYKA I EDUKACJA ZDROWOTNA.

PCMD  w  ramach  realizacji  kontraktów  z  NFZ w  każdym  rodzaju  świadczeń  realizuje

świadczenia w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Na uwagę zasługuje

szczególnie szkoła rodzenia, która bezpłatnie prowadzi edukację zdrowotną przed i poporodową

oraz  doradztwo laktacyjne,  promujące  karmienie naturalne  noworodków. Działania  promocyjne,

profilaktyczne  i  edukacyjne  w  roku  2020  były  ograniczane,  tak  jak  każdy  zakres  udzielanych

świadczeń, ze względu na obostrzenia wynikające z zagrożenia epidemicznego.

           70



                                    Raport  o  stanie  Powiatu  Piotrkowskiego  za  2020  rok 

POTENCJAŁ KADROWY

Grupa

zawodowa

Liczba osób  

na umowach o pracę

(pełnoetatowi  i godzinowi )

na 31.12.2020 r.

Liczba osób

na umowach zlecenie

na 31 12.2020 r.

Liczba osób

na umowach

kontraktowych

na  31.12.2020 r.

Lekarze

medycyny

18+7 godz. 4 50

Lekarze dentyści 4+5 godz. - 1

Personel  z

wykształceniem

wyższym

medycznym

17+3 godz. - 4

Pielęgniarki 80 6 -

Położne 31 5 -

Pozostały  średni

personel

medyczny

38+1 godz. 9 3

RAZEM 188+16 godz. 24 58

POTENCJAŁ DIAGNOSTYCZNY

W strukturze PCMD funkcjonują:

1. laboratorium Piotrków Trybunalski ul. Roosevelta 3 z pracowniami: hematologiczna, analityki

ogólnej,  biochemiczna  i  immunochemiczna,  serologiczna  z  bankiem  krwi  oraz  stanowisko

koagulologiczne,
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2. pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej Piotrków Trybunalski ul. Roosevelta 3,

3. pracownia USG Piotrków Trybunalski ul. Roosevelta 3.

 ŚWIADCZENIA  KONTRAKTOWANE Z NFZ

     Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w ramach podpisanych umów z Narodowym Funduszem

Zdrowia posiadało kontrakty na udzielanie świadczeń w rodzajach:

- leczenie szpitalne

- ambulatoryjna opieka specjalistyczna

- podstawowa opieka zdrowotna

- leczenie stomatologiczne

- rehabilitacja lecznicza

- opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (do dnia 31 lipca 2020 r.)

  Oprócz kontraktów z NFZ, PCMD posiadało również umowę na badania uczniów dla potrzeby

medycyny pracy podpisaną z Zarządem Województwa Łódzkiego.

 Liczba wykonanych w 2020 roku świadczeń zdrowotnych w podziale na :

-  SZPITAL

Oddział Liczba świadczeń

Położniczo – Ginekologiczny 2265

Noworodków 800

Dziecięcy 695

Izba Przyjęć Nie ma kontraktowania 

liczby świadczeń, 

kontraktowana jest  

stawka ryczałtowa 

dzienna.
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- PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Poradnia Liczba świadczeń

Diabetologiczna 2416

Laryngologiczna 2413

Badań profilaktycznych 4044

Neurologiczna (dla potrzeb medycyny pracy) 995

Okulistyczna (dla potrzeb medycyny pracy) 2587

Patologii noworodka 1080

Alergologiczna dla dzieci 1568

Endokrynologiczna dla dzieci 298  (do 31 marca 2020 r.)

Położniczo-ginekologiczne 4952

- PORADNIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ośrodek zdrowia Liczba świadczeńLiczba 

zadeklarowanych 

pacjentów

Przychodnia Nr 1 5836 972

Przychodnia Nr 2 13 835 2 706

Przychodnia Nr 4 20 925 6 318

Przychodnia w Wolborzu 12 845 2 168

GOZ w Grabicy 7 067 1 462

GOZ w Gorzkowicach 8 814 1 543

WOZ w Parzniewicach 6 345 1 156
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- PORADNIE STOMATOLOGICZNE

Poradnia Liczba świadczeń

Poradnia stom w Piotrkowie Tryb. Ul.

Armii Krajowej 11

1 266

Poradnia stom. w Sulejowie 872

Poradnia stom. w Wolborzu 584

Poradnia stom. w Grabicy 487

Poradnia stom. w Trzepnicy 1 799

Gabinet stom. w Szkole Podstawowej 

Nr 16

214

Gabinet stom. w Szkole Podstawowej 

Nr 2

94

- REHABILITACJA LECZNICZA

Poradnia Liczba 

świadczeń

Poradnia rehabilitacji ( porady lekarskie ) 1 203

Dział fizjoterapii ( zabiegi ) 67 069

- OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I UZALEŻNIEŃ

Poradnia Liczba świadczeń

Profilaktyki i terapii uzależnień 3832

        (do 31 lipca)
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- DIAGNOSTYKA

Pracownie Liczba świadczeń

Laboratorium
95 460

Pracownia RTG
7 759

Pracownia USG
4 876

 PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19.

W związku z sytuacją epidemiczną  i ogłoszeniem, że zakażenie SARS-CoV-2 zostało objęte

przepisami  o  zapobieganiu  i  zwalczaniu  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  u  ludzi  (Rozp.  Ministra

Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 Dz. U. poz.

325 z 2020 r.) PCMD podjęło się realizacji zadań i obowiązków nałożonych na podmioty lecznicze.

Ponieważ szpital PCMD nie znajduje się w sieci szpitali, nie został więc szpitalem covidowym, dla

którego  Ministerstwo  wyznaczyło   szczególne  i  dodatkowe  obowiązki.  Niemniej  PCMD

podejmowało  działania  wynikające  m.in.  z  zaleceń  Państwowego  Powiatowego  Inspektora

Sanitarnego w Piotrkowie  Tryb.,  Ministra  Zdrowia,  NFZ,  Wojewody Łódzkiego.  Wprowadzone

działania to m.in:

1. PCMD we współpracy z  podmiotem tworzącym  Powiatem Piotrkowskim zorganizowało na

terenie miasta Piotrkowa na ulicy P.O.W. / Grota Roweckiego (hala namiotowa) punkt pobierania

wymazów  typu  drive  thru  dostępny  we  wszystkie  dni  tygodnia  przeznaczony  dla  osób  na

kwarantannie.

2. Zgodnie z zaleceniami i rekomendacjami  Ministra Zdrowia, w stosownym czasie  ograniczano

przyjęcia  do  szpitala,  szczególnie  w stanach niewymagających  natychmiastowego leczenia  lecz

leczenia planowego. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyjęcia do szpitala (np. poród –

PCMD jako jedyny w regionie posiada oddział położniczo – ginekologiczny i oddział noworodków)

w oparciu o nowe procedury stosowano wymagane zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego dla
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pacjenta jak i personelu, izolując przede wszystkim pacjentkę  i wydzielając personel do opieki nad

pacjentką.

3. Po wprowadzeniu szczepień przeciw COVID-19 dla pracowników ochrony zdrowia, ponad  90%

pracowników  PCMD  zaszczepiło  się,  dzięki  czemu  stworzono  w  PCMD  bardziej  bezpieczne

warunki epidemiologiczne w trakcie realizacji świadczeń, zarówno dla personelu jak i pacjentów.

Wprowadzenie  stanu epidemicznego w kraju i  ograniczenie  przyjmowania  pacjentów (także do

planowych zabiegów) spowodowało niewykonanie przez PCMD kontraktu z NFZ w prawie 24%,

co  przyniosło  utratę  dochodów szpitala  w  wysokości  3  154  346,26  zł.  Mimo trudnej  sytuacji

finansowej  PCMD, NFZ  zażądał  od  PCMD  zwrotu  środków  w  wysokości  1 317 959,27 zł

i dodatkowo 106 219,57 zł stanowiącą kwotę odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty głównej.

Trudny  dla  ochrony  zdrowia  rok  2020  PCMD  zamyka  najwyższą  jak  dotąd  stratą  finansową

w wysokości 10 824 072,31 zł, którą zgodnie z ustawą o działalności leczniczej znów zobowiązany

jest pokryć samorząd powiatowy. 

 

Straty finansowe, które do tej pory pokrył z budżetu Powiatu Piotrkowskiego podmiot tworzący:

Za rok 2016          411 017,86 zł. (spłata w 2017 roku)

Za rok 2017        1 995 659,31 zł. (spłata w 2018/2019 roku)

Za rok 2018        6 370 994,11 zł. (spłata w 2019/2020 roku)

Za rok 2019     7 916 086,90 zł. (spłata w 2020 roku - 2 916 086,90 zł. a w tym 2021 roku już

5 000 000,00 zł.) 

Razem w ciągu 5 lat samorząd Powiatu Piotrkowskiego wydał na leczenie mieszkańców regionu

piotrkowskiego z własnego budżetu 16 mln 693 tysiące 758 złotych i 18 groszy, do czego zgodnie

z  polskim  prawem  zobowiązany  jest  płatnik,  do  którego  odprowadzane  są  składki  zdrowotne

ubezpieczonych obywateli.  

PROGRAM NAPRAWCZY

Przyjmowanie straty finansowej PCMD przez Radę Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

wiąże się z obowiązkiem przygotowania przez Dyrekcję placówki i przyjęciem przez Radę Powiatu

programu naprawczego dla PCMD. 
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Zaktualizowany  na  okres  2019-2021  program  naprawczy  PCMD  ze  względu  na  trudną

i dynamiczną sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem COVID-

19 nie mógł być i nie jest realizowany w pełnym zakresie, w jakim został przygotowany. Brak

możliwości  bezpośredniego  udzielania  świadczeń  negatywnie  wpłynęło  i  nadal  wpływa  na

wykonanie kontraktów z NFZ zgodnie z limitami. W związku z powyższym zaistniała konieczność

opracowania  nowego  „Programu  naprawczego  PCMD  na  lata  2020-2022”.W  okresie

wypowiedzenia  umowy  sieciowej,  w  tym  realizacji  świadczeń  w  zakresie  położniczo  –

ginekologicznym i  neonatologicznym oddziały:  położniczo  –  ginekologiczny  oraz  noworodków

przez cały czas funkcjonowały w strukturze PCMD. W wyniku braku możliwości zakontraktowania

z NFZ świadczeń w zakresie chorób wewnętrznych oraz ZOL-u, Dyrekcja PCMD podjęła decyzję

o złożeniu ofert w ogłoszonym przez NFZ postępowaniu konkursowym na zawarcie umowy z NFZ

ww. zakresach  świadczeń na  I  poziom referencyjny  -  będąc  w sieci  szpitali,  PCMD posiadało

kontrakt  na  II  poziom  referencyjny.  Zawarto  umowę  na  świadczenia  jak  wyżej  na  okres  od

01.10.2019 r. do 30.11.2020 r. Z uwagi na fakt, że w ww. oddziałach pracuje wykwalifikowany

personel medyczny, oddziały spełniają wszelkie wymagania, jak również są jedynymi oddziałami

w dziedzinie położnictwa – ginekologii i neonatologii w regionie piotrkowskim, PCMD poczyniło

starania o przyznanie II poziomu referencyjnego, który umożliwia realizację świadczeń również

ciężarnym  w  zagrożonej  ciąży  i  zapewnienie  noworodkom/wcześniakom  intensywnej  opieki

medycznej.  Umowa  na  rozszerzony  zakres  świadczeń  o  procedury  II  poziomu  referencyjnego

zawarta została na okres od 1 grudnia 2020 roku do 30 czerwca 2021 r. Zaktualizowany Program

Naprawczy  na  lata  2020-2022  jest  w  trakcie  realizacji.  Podstawowym  założeniem  Programu

i działaniem naprawczym jest zrównoważenie kosztów funkcjonowania PCMD.

1. Zmniejszono koszty wynagrodzeń poprzez optymalizację wynagrodzeń w PCMD m.in. poprzez

redukcję  stanowisk,  etatów  likwidację  dodatków  funkcyjnych,  zmniejszenie  premii  personelu

medycznego.

2.  Dostosowano  działalność  PCMD  do  profilu  -  w  związku  z  niską  wyceną  procedur

stomatologicznych oraz brakiem możliwości realizacji  kontraktu z NFZ ze względu na sytuację

epidemiczną (specyfika pracy bezpośredniej lekarza z pacjentem) zakończono działalność PCMD

w zakresie świadczeń stomatologicznych.
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3.  Dostosowano strukturę organizacyjną do profilu  działalności  ze względu na znaczące koszty

poradni profilaktyki i leczenia uzależnień i brak kadry medycznej zakończono działalność PCMD

w zakresie leczenia psychiatrycznego i uzależnień.  

4. Dostosowano działalność Zakładu Rehabilitacji do możliwości finansowych. 

Dalsze funkcjonowanie PCMD i ukształtowanie struktury organizacyjnej a w ślad za tym realizację

Programu Naprawczego uzależnione będą m.in. od bieżącej i perspektywicznej sytuacji, w której

pracują  wszystkie  podmioty  lecznicze  w  okresie  pandemii  a  jest  to  okres  bardzo  zmienny

i dynamiczny.  

PODSUMOWANIE

Sytuacja finansowa Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim jest

skrajnie trudna. Mimo corocznej spłaty strat finansowych placówki począwszy od 2017 roku przez

samorząd Powiatu Piotrkowskiego i wprowadzania kolejnych działań naprawczych, każdego roku

kwota straty znacząco się powiększa. Samorząd powiatowy kolejny raz zostaje postawiony przed

niezwykle ciężkim wyborem, bowiem przeznaczenie kolejnych środków na ratowanie finansów

szpitala  przyczyni  się  do  braku  pieniędzy  na  realizację  ustawowych  zadań  Powiatu  w  takich

dziedzinach jak m.in.: pomoc społeczna, edukacja, modernizacja dróg. 

Dlatego racjonalnym rozwiązaniem tej fatalnej sytuacji, spotęgowanej przez trwającą epidemię, są

szybkie, zdecydowane działania ze strony Rządu dla reorganizacji systemu opieki zdrowotnej. 

POMOC SPOŁECZNA 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOCHYŃSKU  

Kolejna grupa zadań dotyczy działań w ramach pomocy społecznej. Obowiązkiem powiatu

jest  prowadzenie i dbanie o rozwój domów pomocy społecznej  o zasięgu ponadgminnym oraz

umieszczanie w nich skierowanych osób. Na terenie naszego powiatu funkcjonuje Dom Pomocy

Społecznej w Łochyńsku dla osób przewlekle psychicznie chorych, w którym przebywa 155 osób.

Dom  Pomocy  Społecznej  w  Łochyńsku  działa na  podstawie  Statutu nadanego  Uchwałą

Nr  XXVI/211/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb. z dnia 30 czerwca 2009 roku (z póź. zm.

Uchwała Nr  XXXV/268/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb. z dnia 30 czerwca 2010 roku) oraz
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ustawy  z  dnia  12  marca  2004  r.  o pomocy  społecznej  (Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.  1876  ze  zm.)

i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów

pomocy  społecznej  (Dz.  U.  z 2018  r.  poz.  734  ze  zm.)  oraz  na  podstawie  Regulaminu

Organizacyjnego  zatwierdzonego  Uchwałą  Nr  292/2020  Zarządu  Powiatu  w  Piotrkowie

Trybunalskim z dnia 17 lipca 2020 roku. 

Częścią mieszkalną DPS w Łochyńsku są dwa obiekty: Pawilon nr I – dwukondygnacyjny

przystosowany dla 84 osób i Pawilon nr II  – jednokondygnacyjny przystosowany dla  71 osób. 

Budynki  pozbawione  są  barier  architektonicznych:  wyposażone  w  podjazdy  dla  wózków

inwalidzkich, szerokie drzwi wjazdowe, poręcze i uchwyty dla niepełnosprawnych oraz 2 windy

osobowe.

Od  dnia  28  maja  2009  r.  Dom,  po  uzyskaniu  standardu  usług  wynikającego

z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów

pomocy  społecznej,  jest  zarejestrowany  przez  Wojewodę  Łódzkiego  na  czas  nieokreślony

i umieszczony w wykazie domów spełniających wszystkie warunki.

Zgodnie  z  przepisami  prawa  osiągnięty  standard  Domu  należy  utrzymywać

na  odpowiednim  poziomie.  Wobec  czego  w  placówce  istnieje  konieczność  wykonywania

na  bieżąco  i  sukcesywnie  robót  naprawczych,  remontowych  i  modernizacyjnych  w  celu

niedopuszczenia do zniszczenia obiektów a także do utrzymania godnych i bezpiecznych warunków

życia dla mieszkańców Domu. 

W  2020  roku  w  DPS  zakończone  zostało  zadanie  inwestycyjne  rozpoczęte  w  2019  r.  pn.

„Wykonanie  kompleksowej  instalacji  fotowoltaicznej  posadowionej  na  gruncie  na  terenie  DPS

w Łochyńsku”. Całkowity koszt wykonania ww. zadania opiewa na kwotę 274.233,74 zł, z tego: 

- 152.457,00 zł – środki finansowe z częściowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi,

- 48.307,00 zł – środki finansowe pochodzące z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi,

- 61.419,74 zł – wkład własny – środki własne Powiatu,

- 12.050,00 zł – nadzór inwestorski i dokumentacja projektowa – środki własne Powiatu. 

Dodatkowo  Powiat  uzyskał  w  2020  roku  wsparcie  finansowe  ze  środków  Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 650.000,00 zł. W ramach ww. środków w roku 2020

zostało przeprowadzone zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja łazienek w Pawilonie I w DPS

w Łochyńsku”. Koszt wykonania I etapu zadania wyniósł 206.960,00 zł. Kolejny etap modernizacji

łazienek w DPS w Łochyńsku na kwotę 443.040,00 zł zostanie przeprowadzony w roku 2021. 
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Ponadto w DPS w Łochyńsku wykonano: 

- remont dachu na budynku hydroforni – koszt 10.363,98 zł,

- remont schodów zewnętrznych przy portierni – koszt 4.900,00 zł,

- remont zmywalni w Pawilonie I – koszt 4.800,00 zł,

- malowanie balustrad zewnętrznych przy budynkach mieszkalnych – koszt 5.000,00 zł,

- remont czterech pokoi mieszkalnych – koszt 11.500,00 zł.

 W okresie  całego roku wykonywane były systemem gospodarczym przez pracowników

placówki drobne remonty i prace naprawcze. 

Do Domu Pomocy Społecznej kierowane są osoby, którym przede wszystkim nie można

zapewnić pomocy środowiskowej w formie usług opiekuńczych, a które jednocześnie wymagają

całodobowej  opieki.  Decyzje  o  umieszczeniu  osoby  niepełnosprawnej  w  Domu  na  podstawie

decyzji kierującej, wydaje z upoważnienia Starosty Powiatu Piotrkowskiego PCPR w Piotrkowie

Trybunalskim. 

Decyzje  kierujące  do  naszego  Domu  wydawane  są  osobom  niepełnosprawnym  przez

ośrodki pomocy społecznej odpowiednie dla stałego miejsca pobytu osoby zainteresowanej, która

ma zostać skierowana. 

Pobyt  w  placówce  jest  odpłatny.  W 2020  roku  koszt  utrzymania  wynosił  4.075,00  zł.

Kierowani do Domu Mieszkańcy ponosili odpłatność za pobyt w wysokości 70% swojego dochodu.

Pozostała kwota do wysokości pełnego kosztu utrzymania pokrywana była w zależności od daty

skierowania Mieszkańca do placówki, tj.: 

-  przez  rodzinę  i/lub  gminę  właściwą  wg  miejsca  zameldowania  Mieszkańca,  jeśli  został

skierowany po 31 grudnia 2003 roku (nowe zasady),

- w ramach ustalonej średniej wojewódzkiej kwoty dotacji, jeżeli Mieszkaniec został skierowany do

placówki przed 1 stycznia 2004 roku, która była zmienna przez cały rok budżetowy, a na koniec

2020 roku wynosiła 3.081 zł (stare zasady).

W  2020  r.,  Dom  Pomocy  Społecznej  otrzymał  środki  finansowe  o  charakterze

jednorazowym pochodzące z dotacji  celowej w wysokości  ogółem 528.240,00 zł,  z tego kwota

w wysokości  211.837,00  zł  dotyczyła  wsparcia  finansowego  na  zwalczanie,  przeciwdziałanie

i ograniczanie skutków wystąpienia epidemii COVID – 19. 

Ponadto  w  związku  z  rozprzestrzenianiem się  wirusa  COVID  –  19,  Dom Pomocy  Społecznej

w Łochyńsku uzyskał dodatkowe środki finansowe na zwalczanie, przeciwdziałanie i ograniczenie
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skutków  wystąpienia  epidemii  COVID  –  19,  w  wysokości  ogółem  405.467,88  zł,  w  postaci

grantów: 

- projekt grantowy „Łódzkie pomaga” dla pracowników pierwszego kontaktu z mieszkańcami –

354.850,00  zł,  z  tego  kwota  w  wysokości  306.202,64  zł  została  wydatkowana  na  dodatki  do

wynagrodzeń dla pracowników pierwszego kontaktu z mieszkańcami, pozostałe środki na zakup

środków ochronnych;

-  projekt  grantowy  „Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  opieki  pacjentom  oraz  bezpieczeństwa

personelowi  zakładów  opiekuńczo  –  leczniczych,  domów  pomocy  społecznej,  zakałów

pielęgnacyjno  –  opiekuńczych  i  hospicjów  na  czas  COVID  –  19”  z  NFZ  dla  pielęgniarek  –

50.617,84  zł,  z  tego  kwota  w  wysokości  45.149,58  zł  została  wydatkowana  na  dodatki  do

wynagrodzeń dla pielęgniarek, pozostałe środki na zakup środków ochronnych.

Na koniec 2020 roku  liczba mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej

w Łochyńsku wynosiła 152 osoby, (w tym 28 mężczyzn) spośród których 71 osób to mieszkańcy

przyjęci na starych zasadach, a 81 osób na nowych zasadach. Od stycznia do grudnia 2020 roku

zanotowano 16 zgonów, natomiast przyjętych zostało 13 osób. 

Dla  porównania  w  poprzednich  latach  rotacja  związana  z  Mieszkańcami  Domu  przedstawiała

się następująco: 

Mieszkańcy DPS w Łochyńsku 2018 2019 2020

 Ogółem średnia liczba przebywających osób 154 154 152

Liczba zgonów 5 13 16

Liczba przeniesień do innych domów 1 5 0

Liczba przyjęć do naszego domu 5 20 13

Do końca grudnia 2020 roku liczba Mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej z podziałem na

 powiaty, z których przybyły oraz zasady przedstawiała się następująco:   

Miejsce pochodzenia 

mieszkanki

Stare 

zasady

Nowe 

zasady

Ogółem

Miasto Piotrków Trybunalski 10 32 42

powiat piotrkowski
11 11 22

w 

tym: 

Aleksandrów 3

Miasto Bełchatów 2 9 11 Czarnocin 4
powiat bełchatowski 8 3 11 Gajkowice 0
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Miasto Radomsko 3 6 9 Grabica 1

powiat radomszczański 13 2 15 Łęki Szlacheckie 3
Miasto Opoczno 2 1 3 Moszczenica 3
powiat opoczyński 7 2 9 Ręczno 1
Miasto Tomaszów Mazowiecki 5 2 7 Rozprza 1
powiat tomaszowski 1 2 3 Sulejów 3
powiat pajęczański 0 1 1 Wolbórz  1
powiat pabianicki 1 0 1 Wola Krzysztoporska 2
Miasto Katowice 0 1 1 22
Miasto Łódź 1 1 2
powiat łowicki 1 0 1
Miasto Skierniewice 0 3 3
powiat kutnowski 1 0 1
Miasto Zgierz 0 0 0
powiat turecki 0 1 1
Miasto Warszawa 1 0 1
Miasto Gliwice 0 0 0
powiat tarnogórski 0 1 1
Miasto Olesno 0 1 1
powiat legnicki 1 0 1
powiat pyrzycki 1 0 1
powiat krośnieński 2 0 2
Miasto Bydgoszcz 0 1 1
Miasto Szczecin 0 1 1
ogółem 71 81 152

Wiek mieszkańców wahał się od 32 do 97 lat, a średnia wieku to 64 lat.

Mieszkańcy przebywający w placówce mieli  zdiagnozowane przede wszystkim różnego rodzaju

choroby  psychiczne,  m.in.  schizofrenię,  choroby  otępienne,  a  także  sporadycznie  upośledzenia

umysłowe. Do podstawowych jednostek chorobowych naszych mieszkańców często dołączały inne

schorzenia  zarówno  układu  oddechowego,  krążenia,  immunologicznego,  a  także  choroby

nowotworowe, reumatologiczne, gastrologiczne, ortopedyczne, itp. 

Wobec powyższego Mieszkańcy mieli zapewniony dostęp do świadczeń specjalistycznych

w  ramach  NFZ  i dowożeni  byli  do  poradni  specjalistycznych  samochodem  służbowym.

Podstawową  opiekę  medyczną,  w  ramach  świadczeń  NFZ  w  2020  roku,  świadczyli  w  Domu

lekarze:  psychiatra  oddelegowany  przez Poradnię  Twoje  Centrum Medyczne  z Bełchatowa  oraz

 internista  oddelegowany  w  ramach  podpisanej  umowy  z NZOZ  RO-MED  w  Rozprzy.

Po  wprowadzeniu  w  Polsce  stanu  epidemii,  lekarz  psychiatra  w  zależności  od  sytuacji
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epidemiologicznej przyjmował mieszkańców na terenie placówki bądź odbywały się teleporady.

Internista  natomiast  udzielał  teleporad  lub  w  razie  konieczności  przyjmował  mieszkańców

w NZOZ RO-MED w Rozprzy.     

Podejmowano  działania  skierowane  na  pracę  terapeutyczną  i  rehabilitacyjną  z  osobami

niepełnosprawnymi psychicznie oraz działania zapewniające im właściwą opiekę, pomoc i wsparcie

jak i również warunki pobytu w maksymalnym stopniu zbliżone do domowych. Wiązała się z tym

w dużej mierze aktywizacja Mieszkańców poprzez szeroko pojętą terapię zajęciową, psychoterapię,

rehabilitację,  zajęcia  kulturalno  –  oświatowe,  muzyczne  i  biblioteczne,  a  także  spotkania

integracyjne w większości organizowane wewnątrz placówki ze względu na ograniczenia związane

z ogłoszona pandemią. 

W Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku w wyodrębnionej sali rehabilitacji prowadzona

była  rehabilitacja  ruchowa  pensjonariuszy  przez  technika  fizjoterapii  zatrudnionego  w  ramach

umowy o  pracę,  w dni  robocze  w godz.  8.00  –  16.00.  Ogółem rehabilitacji  ruchowej  zgodnie

z  zaleceniem  lekarskim  poddanych  zostało  47  osób.  Ponadto  w  Pawilonach  mieszkalnych

prowadzona  była  gimnastyka.  Mieszkańcy,  którzy  z  przyczyn  zdrowotnych  nie  mogli

uczestniczyć w zajęciach w sali rehabilitacji korzystali z ćwiczeń i zabiegów w swoich pokojach

mieszkalnych. 

Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku zatrudnia czterech instruktorów terapii zajęciowej,

którzy  pracują  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  8.00  –  16.00.  Zajęcia  terapii  zajęciowej

odbywały się w pracowni artystycznej, kulinarnej, muzycznej oraz w klubokawiarni.

W związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa zajęcia terapeutyczne

prowadzili  poprzez   indywidualne  plany  wsparcia,  co  oznacza,  że  problemy  każdego

z mieszkańców rozpatrywane były indywidualnie. W zakresie spraw Mieszkańców Domu Pomocy

utrzymywał stały kontakt z rodzinami tych osób. 

Placówka corocznie  zapewnia Mieszkańcom bogatą ofertę zajęć i imprez kulturalno – oświatowych

dostosowanych do oczekiwań oraz możliwości Mieszkańców, które od marca 2020 roku do końca

zostały ograniczone do minimum z powodu epidemii koronawirusa. 

Mieszkańcy brali udział w imprezach zewnętrznych(od stycznia do pierwszej dekady marca) tj.: 

- XXII Miedzypowiatowy Przegląd Szopek Bożonarodzeniowych w Dąbrowie,

- „Przegląd Jasełek” w DPS w Końskich,

- spotkanie okolicznościowe z okazji „Dnia Kobiet” w Szkole Podstawowej w Mierzynie.
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W  ramach  współpracy  ze  środowiskiem  lokalnym,  na  terenie  Domu  zostały  zorganizowane

następujące spotkania integracyjne; 

- z uczniami Szkoły Podstawowej ze Straszowa połączone z występem Bożonarodzeniowym,

-  z  uczniami  Szkoły  Podstawowej  w  Mierzynie  połaczone  z  występem  z  okazji  „Dnia  Babci

i Dziadka”

- z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich w Rozprzy połączone z występem  okolicznościowym

z okazji „Dnia Kobiet”,

- do Częstochowy na Jasną Górę,

- do Krakowa,

- nad rzekę Pilicę,

- na Trzy Morgi,

do lasu.

Od 1993 roku na terenie Domu funkcjonuje zespół teatralno – wokalny TO TU TO TAM,

w którego działalności Mieszkańcy Domu chętnie się angażują. W 2020 roku z powodu epidemii

koronawirusa działalność zespołu została ograniczona. Nie odbyło się również coroczne spotkanie

z Rodzinami Mieszkańców. 

WARSZTAT  TERAPII  ZAJĘCIOWEJ 

Warsztat Terapii Zajęciowej na terenie powiatu piotrkowskiego prowadzi Stowarzyszeniem

Koło  Pomocy  Dzieciom  Niepełnosprawnym.  Warsztat  prowadzony  jest  w  3  lokalizacjach:

w Wolborzu, w Sulejowie oraz w Ręcznie.

W 2020 roku na utrzymanie działalności warsztatu terapii zajęciowej przeznaczono ogółem

kwotę 1 634 532,80 zł, w tym 1 447 680,00 zł ze środków PFRON (tj. 88,57 %), 160 852,80 zł ze

środków własnych Powiatu (tj. 9,84 %) oraz 26 000,00 zł z dotacji celowych (tj. 1,4%). 

Na dzień 31.12.2020 r. w zajęciach warsztatu brało udział 90 osób niepełnosprawnych w stopniu

znacznym i umiarkowanym, w tym 10 osób z terenu innych powiatów. 

W  warsztatach  terapii  zajęciowej  działających  na  terenie  innych  powiatów  uczestniczyło

19 mieszkańców Powiatu  Piotrkowskiego.  Na ten  cel  Powiat  wydatkował z  własnych środków

kwotę 37 624,00 zł.

Jednocześnie  Powiat  Piotrkowski  uzyskał  w  2020  roku  dochody  w  kwocie

19  526,36  zł  w  formie  dotacji  celowych  otrzymanych  z  Powiatu  Tomaszowskiego,  Powiatu
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Opoczyńskiego,  Powiatu  Radomszczańskiego  i  Miasta  Piotrkowa  Trybunalskiego  z  tytułu

ponoszenia kosztów rehabilitacji 10 mieszkańców ww. Powiatów, będących uczestnikami warsztatu

na terenie powiatu piotrkowskiego.

WSPARCIE  RODZINY  I  DZIECI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI

SPOŁECZNEJ  I  ŻYCIOWEJ

Jednym  z  głównych  obszarów  działalności  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  

w  Piotrkowie  Trybunalskim  jest  wspieranie  dzieci  pozbawionych  opieki  rodziców.  Zgodnie

z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do zakresu

działania  powiatowego  centrum  pomocy  rodzinie  należą  wszystkie  sprawy  z  zakresu  pieczy

zastępczej niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów. 

Na terenie powiatu piotrkowskiego nie funkcjonują „tradycyjne” publiczne domy dziecka.

Zadanie  to  realizowane  jest  w  rodzinnych  formach  pieczy  zastępczej,  a  więc  przez  rodziny

zastępcze  spokrewnione,  niezawodowe  i  zawodowe,  rodzinny  dom  dziecka  oraz  placówki

opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego. 

Na terenie powiatu piotrkowskiego na dzień 31.12.2020 roku  funkcjonowało ogółem 95 rodzin

zastępczych, w których przebywało 153 dzieci (w tym 18 dzieci z innego powiatu). W całym 2020

roku rodzin zastępczych było 107 i  przebywało w nich 167 dzieci.  Największy odsetek rodzin

zastępczych stanowiły rodziny spokrewnione, tj. około 70%. Jedynie 27% to rodziny niezawodowe,

2% zawodowe i  1% rodzinny dom dziecka.  Wynikało to z faktu przejmowania przez członków

rodziny  obowiązku  i  wychowania  dzieci  za  rodziców,  którzy  najczęściej  z  powodu  choroby

alkoholowej, niepełnosprawności lub niezaradności wychowawczej lub emigracji zagranicznej, nie

wypełniali lub nie mogli wypełniać swojej roli w sposób należyty. Zestawienie  aktualnych danych

statystycznych,  dotyczących  przyczyn  umieszczenia  dzieci  w  pieczy  zastępczej  w  Powiecie

Piotrkowskim pozwala stwierdzić, że od lat niezmienną i najważniejszą przyczyną trafiania dzieci

pod  opiekę  rodzin  zastępczych  jest  alkoholizm  jednego  lub  obojga  rodziców. Wśród  rodzin

zastępczych zamieszkujących teren Powiatu Piotrkowskiego największy odsetek,  tj.  70% ogółu

tych  rodzin  zamieszkiwał  na  terenie  gmin:  Sulejów,  Moszczenica,  Rozprza i  Wola

Krzysztoporska.  

Wydatki  na  pomoc  finansową  ogółem  dla  rodzin  zastępczych  w  2020  roku  stanowiła  kwota

1.473.157,00 zł.
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Na terenie powiatu w roku 2020 funkcjonowały dwie placówki opiekuńczo - wychowawcze

typu rodzinnego, tj.  Rodzinne Domy Fundacji  „Happy Kids” w Czarnocinie i  w Sulejowie.  Na

zlecenie Powiatu Piotrkowskiego prowadziła je Fundacja „Happy Kids” z Łodzi.  W ciągu roku

2020 w placówkach tych przebywało 13 dzieci z terenu powiatu piotrkowskiego oraz 2 z terenu

powiatu  zgierskiego,  łącznie  było to  15 dzieci.  Każda z  tych  placówek przewidziana jest  na 8

dzieci,  więc  łącznie  16  miejsc.  Koszt  utrzymania  wskazanych  placówek  w 2020 roku wyniósł

486.970,00 zł. 

W 2020 roku w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów przebywało 

28  małoletnich  pochodzących  z  powiatu  piotrkowskiego.  Na  realizację  tego  zadania  Powiat  

Piotrkowski przeznaczył środki w wysokości 1.721.626,00 zł.

Dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej na terenie powiatu piotrkowskiego Centrum

wypłacało również świadczenia w ramach programów: „Rodzina 500 plus” i „Dobry Start”. 

Kolejnym  z  podstawowych  zadań  Powiatu  jest  przygotowanie  wychowanków  pieczy

zastępczej do samodzielności życiowej. Osoby usamodzielniane w 2020 roku były objęte: 

1. Pomocą i wsparciem socjalnym, 

2. pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie;

3. pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym możliwość pobytu 

w mieszkaniu chronionym;

4. pomocą w uzyskaniu zatrudnienia.

Najbardziej  popularną formą pomocy,  z  której  korzystali  wychowankowie pieczy zastępczej

była pomoc finansowa na kontynuowanie nauki. W roku 2020 z tego rodzaju wsparcia skorzystało 

47 wychowanków. 

Na rzecz usamodzielnianych wychowanków PCPR prowadzi również mieszkanie chronione 

w Sulejowie. W 2020 roku w mieszkaniu chronionym przebywał 1 wychowanek instytucjonalanej

pieczy zastępczej, który otrzymał w roku 2019 prawo pobytu w tym mieszkaniu na 12 miesięcy.  

Wszyscy usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej zamieszkujący na terenie powiatu  

byli  objęci  wsparciem  pracownika  socjalnego,  mogli  również  korzystać  z  pomocy  innych

specjalistów  zatrudnionych  w  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w Piotrkowie

Trybunalskim, m.in. pedagogów, psychologów, radcy prawnego.
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Kolejnym z ustawowych zadań jest kwalifikacja kandydatów na rodziny zastępcze. W 2020

roku  wszyscy  kandydaci  na  rodziny  zastępcze  odbyli  wymagane  badania  psychologiczne

i otrzymali opinie. Opinii psychologicznej wymaga się też co 2 lata od wszystkich osób pełniących

funkcje rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.

Łącznie  w 2020 roku wydano 19 opinii  psychologicznych oraz  12 opinii  środowiskowych.  Po

przyznaniu  kwalifikacji,  Centrum  kieruje  kandydatów  na  rodziny  zastępcze  niezawodowe  na

szkolenia.  W  2020  roku  odbyło  je  6  kandydatów.  Szkolenia  zrealizowano  przy  współpracy

z oddziałem Terenowym Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” w Łodzi.

Kontynuowano  też  współpracę  z  ośrodkami  pomocy  społecznej,  gminami,  sądem,  kuratorami,

organizacjami pozarządowymi. Odbywała się ona głównie w ramach posiedzeń zespołów ds. oceny

sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.  

Przez większą część roku 2020 ze względu na wprowadzenie rozporządzeniem Ministra Zdrowia

z  dnia  20  marca  2020  r.  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  stanu  epidemii  w  związku

z zakażeniami wirusem SARS-CoV- 2, zespoły prowadzono za pośrednictwem zdalnych środków

komunikacji,  głównie  w  formie  wideokonferencji.  To  spowodowało  spadek  frekwencji  rodzin

zastępczych,  które  w  większości  niechętnie  korzystają  z  tego  typu  środków  komunikacji.

Najczęściej  więc  korzystano z  informacji  na  temat  rodzin  i  ich  wychowanków uzyskanych  od

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, będących w stałym kontakcie z rodzinami zastępczymi.

Koordynatorzy z powodu wprowadzenia – w wyniku stanu epidemii – ograniczenia do niezbędnego

minimum wizyt  w terenie,  a  więc  również  wyjazdów do  rodzin  zastępczych,  kontaktowali  się

z  nimi  telefonicznie,  na  bieżąco  je  wspierając  i  pozyskując  od  nich  informacje  na  temat

funkcjonowania wychowanków. 

W celu  promocji  rodzicielstwa  zastępczego wśród mieszkańców Powiatu  kontynuowano

współpracę  z  lokalnymi  mediami  oraz  organizacjami  działającymi  na  rzecz  promocji  rodziny

i  rodzicielstwa  zastępczego.  W  2020  r.  ze  względu  na  stan  epidemii  znacznie  ograniczono

organizacje  imprez  masowych o  zasięgu powiatowym,  wobec czego nie  odbywał  się  kolportaż

materiałów promocyjnych tą drogą. Materiały te wyłożone były w siedzibach PCPR i Starostwa

Powiatowego. Ze względu na stan epidemii nie podjęto w 2020 r. również innych zaplanowanych

działań promocyjnych, np. konkursu plastycznego, czy warsztatów robienia kartek świątecznych. 

Kolejną  kategorią  zadań  było  prowadzenie  specjalistycznego  poradnictwa  rodzinnego,

psychologicznego, prawnego oraz udzielanie informacji o prawach osób zwracających się o pomoc
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w ramach funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej. W zakresie prowadzonego poradnictwa

w 2020 roku udzielonych zostało 335 porad. Osoby zgłaszające się po pomoc oczekiwały wsparcia

w szczególności w sprawach: 

1) przemocy domowej,

2) rozwodu, separacji lub rozdzielności majątkowej,

3) uzależnienia od alkoholu,

4) mieszkaniowych,

5) dotyczących problemów opiekuńczo – wychowawczych,

6) rodzinnych, małżeńskich oraz problemach emocjonalnych.

Prowadzone były również działania w miejscu zamieszkania rodzin. Interwencje takie podejmował

psycholog  i  pracownik  socjalny,  głównie  na  prośbę  ośrodków  pomocy  społecznej,  policji  lub

w związku z uzyskaniem informacji od innych osób. 

WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH     

W 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy realizowały

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2020 zatwierdzony

Uchwałą Nr XXVIII/233/17 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 marca 2017 roku.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej Powiat Piotrkowski otrzymał w roku 2020

środki  finansowe  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w  kwocie:

939 293,00 zł.

W  2020  roku  Powiat  Piotrkowski  kontynuował  również  realizację  pilotażowego  programu

„Aktywny  samorząd”,  finansowanego  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych. Do końca grudnia 2020 roku zawarto 75 umów z beneficjentami pomocy na

łączną kwotę 233 138,33 zł. 

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, w 2020 roku, wykorzystując środki

Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych,  realizował  zadania  

z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej,  wspierając  mieszkańców  powiatu  piotrkowskiego  -  osoby

niepełnosprawne,  zarejestrowane  w  statusie  bezrobotnego  lub  poszukującego  pracy  nie

pozostającego w zatrudnieniu. Na działania z zakresu rehabilitacji zawodowej została wykorzystana

kwota  w  wysokości  7.531,10  złotych,  która  pozwoliła  na  objęcie  1  osoby  wsparciem,
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umożliwiającym  nabycie  doświadczenia  zawodowego  i  umiejętności  poprzez  udział  w  stażu

zawodowym.  

Z uwagi na stan epidemii i związane z tym trudności w funkcjonowaniu przedsiębiorstw,

lokalny rynek pracy w ograniczonym zakresie  tworzył  miejsca pracy,  w tym również dla  osób

niepełnosprawnych. Również osoby należące do tej grupy nie podejmowały pozytywnych decyzji

dotyczących  aktywizacji  zawodowej,  w  tym  między  innymi  uruchomienia  działalności

gospodarczej, udziału w szkoleniu (jednostki szkoleniowe zawiesiły swoją działalność), podjęcia

pracy na miejscach subsydiowanych. 

W  2020  roku  w  ewidencji  osób  niepełnosprawnych  figurowało  191  osób

z niepełnosprawnością,  w  tym:  173  osoby  bezrobotne  oraz  18  osób  poszukujących  pracy

niepozostających w zatrudnieniu. Pracę podjęło 71 osób z niepełnosprawnością, w tym: 69 osób

bezrobotnych oraz 2 osoby ze statusem poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu do

osób niepełnosprawnych finansowane były również ze środków Funduszu pracy i Europejskiego

Funduszu Społecznego. Osoby niepełnosprawne nabywały doświadczenie zawodowe i umiejętności

również poprzez udział w stażach zawodowych, na tę formę przeznaczono kwotę 7 532,00 zł.

Poziom środków PFRON na 2020 rok został  określony Uchwałą Nr XXIII/162/20 Rady

Powiatu  w  Piotrkowie  Trybunalskim  z  dnia  29  kwietnia  2020  roku.  W  wyniku  realizacji

poszczególnych  usług  i  instrumentów  rynku  pracy  wprowadzono  zmiany,  które  ostatecznie

Uchwałą Nr XXXI/223/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 listopada 2020

roku, zostały zaakceptowane.

Dodatkowo należy  zauważyć,  że Powiatowy Urząd Pracy realizując  usługi  i  instrumenty  rynku

pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy i  Europejskiego Funduszu Społecznego,  kieruje

również  swoje  działania  do  osób  niepełnosprawnych,  zarejestrowanych  w  statusie  osoby

bezrobotnej  –  mieszkańców  powiatu  piotrkowskiego  (brak  możliwości  wskazania  liczby

beneficjentów – mieszkańców powiatu, uczestników programów).

DZIAŁANIA  POWIATOWEGO  ZESPOŁU  DO  SPRAW  ORZEKANIA

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piotrkowie Trybunalskim,

działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  oraz  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki,  Pracy
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i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu

niepełnosprawności, wydaje orzeczenia o niepełnosprawności osobom do szesnastego roku życia

i  orzeczenia  o  stopniu  niepełnosprawności  osobom po  szesnastym roku  życia  (do  celów  poza

rentowych),  jak  również  orzeczenia  o  wskazaniach  do  ulg  i  uprawnień  osób  posiadających

orzeczenia  o  inwalidztwie  lub  niezdolności  do  pracy  dające  możliwość  korzystania  z  ulg

i przywilejów wynikających z odrębnych przepisów prawa. 

Przewodniczący  Zespołu  do  Spraw  Orzekania  o  Niepełnosprawności  realizuje  również

zadanie polegające na wydawaniu kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom

zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Powiatowy Zespół  obsługuje  mieszkańców powiatu  piotrkowskiego,  jak  również  osoby,

które przebywają tymczasowo (powyżej dwóch miesięcy) na terenie którejś z jedenastu ościennych

gmin należących do powiatu piotrkowskiego.

System  orzekania  o  niepełnosprawności  koncentruje  się  na  potencjalnych  zdolnościach

i możliwościach osoby orzekanej i określa jej wskazania do indywidualnego programu rehabilitacji

i integracji społecznej. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności określa

wskazania,  jakie  zdaniem  składu  orzekającego,  są  niezbędne  do  spełniania,  aby  osoba

niepełnosprawna  osiągnęła  możliwość  funkcjonowania  stosownie  do  jej  możliwości

psychofizycznych oraz pokonywania barier w procesie integracji społecznej.

Ponadto Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje legitymacje

osobom  niepełnosprawnym  uprawniające  ich  do  korzystania  z  ulg  i  uprawnień  wynikających

z odrębnych przepisów prawa.

Na  realizację  zadań  w  2020  roku  Powiatowy  Zespół  do  Spraw  Orzekania

o Niepełnosprawności dysponował budżetem w wysokości  519 403,75 zł.  Według stanu na dzień

31.12.2020  roku  Powiatowy  Zespół  wydatkował  na  realizację  zadań  środki  w  wysokości

517 991,24 zł (99,72 % rocznego budżetu) z przeznaczeniem na:

• wynagrodzenia i pochodne pracowników – 335 574 zł, 

• wynagrodzenie członków komisji orzekających –  99 335 zł, 

• pozostałe wydatki – 83 081,63 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, odpis

na  ZFŚS,  wyrobienie  druków  przez  introligatornie,  zakup  sprzętu  wyposażenia  gabinetu

lekarskiego, opłata za telefony i usługi pocztowe). 
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W 2020 roku wydano 424 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, w tym 1 kartę

dla placówki.  Z tytułu wydawania kart  parkingowych pobrano opłaty w wysokości  8 779,00 zł

(z  czego 95%, czyli  kwota 8 904,00 zł  stanowi dochody skarbu państwa, zaś 5%, czyli  kwota

419,95 zł stanowi dochody powiatu).

W  2020  roku  przyjęto  łącznie  2021  wniosków  w  sprawie  wydania  orzeczenia  

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w tym:

• 253 o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia, 

• 1768 o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia.

W 2020 roku wydano 257 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia

(w tym 242 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 15 orzeczeń o niezaliczeniu do osób

niepełnosprawnych) oraz 1 812 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia

(w tym 1 773 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności, 14 orzeczeń o niezaliczeniu do

osób  niepełnosprawności, 25 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności).

Jednocześnie  w  ciągu  2020  roku  Powiatowy  Zespół  wydał  ogółem  639  legitymacji

dla osób niepełnosprawnych, w tym:

• 53 dla osób przed 16 rokiem życia, 

• 586 dla osób powyżej 16 roku życia. 

TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE

W zakresie transportu zbiorowego:  dla Powiatu Piotrkowskiego został opracowany plan

i przyjęty  Uchwałą  Nr XIX/147/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 kwietnia

2016  r.  w  sprawie  uchwalenia  „Planu  zrównoważonego  Rozwoju  Publicznego  Transportu

Zbiorowego dla Powiatu Piotrkowskiego na lata 2016-2025.”

Założeniem  planu  zrównoważonego  rozwoju  publicznego  transportu  zbiorowego  było

zaplanowanie  na  lata  2016-2025  usług  w  przewozach  o  charakterze  użyteczności  publicznej,

realizowanych  na  obszarze  powiatu  piotrkowskiego  w  taki  sposób,  aby  oferta  transportu

zbiorowego  odpowiadała  realnym  potrzebom  jego  mieszkańców.  W  przyjętym  planie

transportowym zakres świadczonych usług przez transport zbiorowy obejmuje:

-  dostosowanie  ilości  i  jakości  usług  świadczonych  przez  transport  zbiorowy  do  preferencji

i oczekiwań pasażerów, w tym zakresie w dostępności dla osób niepełnosprawnych,
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-  zapewnienie wysokiej jakości usług transportu zbiorowego, tworzących realną alternatywę dla

podróży własnym samochodem osobowym,

-  koordynacja  planu  rozwoju  transportu  lokalnego  z  planami  rozwoju  transportu  w  regionie

i w kraju oraz z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,

- redukcja negatywnego oddziaływania transportu na środowisko,

-  efektywność  ekonomiczno-finansowa określonych rozwiązań  w zakresie  kształtowania oferty

przewozowej i infrastruktury transportowej. Zadanie  to realizowane będzie po uchwaleniu projektu

zmiany  Ustawy  o  publicznym  transporcie  zbiorowym.  Brak  wiążących  przepisów  przesuwa

w terminie wdrożenie założeń Planu Transportowego. 

Dział Ruchu Drogowego

Uchwała  Nr  XXIX/216/20  Rady  Powiatu  w  Piotrkowie  Trybunalskim  z  dnia

19 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie  i parkowanie pojazdów

na  parkingu  strzeżonym,  kosztów  wydania  dyspozycji  usunięcia,  a  następnie  odstąpienia  od

usunięcia pojazdu.

Założeniem  wymienionej  Uchwały  jest  usuwanie  z  dróg  znajdujących  się  w  granicach

administracyjnych Powiatu  Piotrkowskiego pojazdów na  podstawie  dyspozycji  wydanych przez

uprawnione do tego podmioty oraz przechowywania usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym.

Dział Ruchu Drogowego wykonuje zadania w zakresie:

- wydawania zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

- wydawania zezwoleń na przejazd  pojazdów nienormatywnych

- zmian dotyczących organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego

- wyrażania zgody na korzystanie z przystanków autobusowych

- zatwierdzania projektów organizacji ruchu drogowego

- przeprowadzanie kontroli oznakowania dróg powiatowych i gminnych

Wykonywane zadania z zakresu ruchu drogowego mają na celu podniesienie bezpieczeństwa

zarówno  użytkowników  ruchu  drogowego  jak  i  mieszkańców  powiatu.  W  związku  z  tym

przeprowadzane  są  obligatoryjne  kontrole  dróg  powiatowych  i  gminnych  raz  na  6  miesięcy,

obejmujące prawidłowość oznakowania około 1300 km dróg na terenie Powiatu Piotrkowskiego.

Na  podstawie  złożonych  wniosków  przez  mieszkańców  powiatu,  radnych,  sołtysów
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przeprowadzane  są  wizje  w  terenie  dotyczące  zmian  organizacji  ruchu  drogowego.  Przed

rozpoczęciem roku szkolnego  przeprowadzane  są  kontrole  oznakowania  dróg  przy  placówkach

oświatowych.

Dział Transportu Drogowego

Dział Transportu Drogowego realizuje zadania z zakresu transportu drogowego, dla których nie

zostały opracowane polityki, strategie i programy.

Zadaniem wiodącym jest udzielanie uprawnień przewozowych przedsiębiorcom:

- zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

-  licencji  na  wykonywanie  krajowego  transportu  drogowego  w  zakresie  przewozu  osób

samochodem osobowym,

- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem

samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób

łącznie z kierowcą,

-  udzielanie  licencji  na  wykonywanie  transportu  drogowego  w  zakresie  pośrednictwa  przy

przewozie rzeczy oraz wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne.

Realizacja powyższego zadania wiąże się z szeregiem dodatkowych czynności związanych

ze wskazanymi uprawnieniami, takimi jak: prowadzeniem rejestrów przedsiębiorców posiadających

uprawnienia  przewozowe,  wydawaniem  wypisów  z  w/w  dokumentów,  dokonywaniem  zmian

w  wykazach  pojazdów  zgłoszonych  do  zezwoleń,  licencji  i  zaświadczeń,  wprowadzaniem

informacji  o  posiadanych  przez  przedsiębiorców  uprawnieniach  do  Centralnej  Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa  o  transporcie  drogowym  reguluje  także  zagadnienia  związane

z  cofaniem,  zmianami,  wygaszaniem uprawnień  przewozowych  oraz  przenoszeniem uprawnień

wynikających z zezwoleń i licencji, co następuje w drodze decyzji administracyjnych.

Kolejnym zadaniem jest  wprowadzanie  danych  do  Krajowego  Rejestru  Elektronicznego

Przedsiębiorców Transportu Drogowego. W Rejestrze odnotowuje się jednocześnie zmiany danych

gromadzonych  w  ewidencjach,  co  polegać  będzie  na  bieżącej  ich  aktualizacji,  jak  również

przekazywania  do  ewidencji  danych  dotyczących  wydania,  zmiany,  zawieszenia  lub  cofnięcia

zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego niezwłocznie po tym, jak decyzje

w w/w sprawach stały się ostateczne.
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Ponadto  realizowane  są  zadania  związane  z  prowadzeniem  postępowań  administracyjnych

w  zakresie  spełniania  wymogu  dobrej  reputacji  przewoźnika  drogowego,  zarządzającego

transportem lub osoby fizycznej uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem

w  imieniu  mikroprzedsiębiorcy,  co  oprócz  gromadzenia  materiału  dowodowego  może  także

obejmować kontrolę w lokalach danego przedsiębiorstwa.

Ustawa  o  transporcie  drogowym  nakłada  na  organy  udzielające  zezwolenia  na  wykonywanie

zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwolenia lub wydające zaświadczenia o wykonywaniu

przewozów na potrzeby własne obowiązek przeprowadzania co najmniej raz na pięć lat kontroli

przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów.

Wiąże się to dodatkowo z przygotowaniem zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli,

wystąpieniem  o  wydanie  upoważnienia  do  kontroli  jak  również  do  Punktu  Informacyjnego

Krajowego Rejestru Karnego z wnioskiem o udzielenie informacji o osobie w celu gromadzenia

materiału dowodowego w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego, spisaniem protokołu,

wystąpieniem pokontrolnym, itp.

Kolejnymi czynnościami wykonywanymi w związku z udzielonymi uprawnieniami przewozowymi

jest  wydawanie  postanowień  w  zakresie  wyrażania  zgody  na  udokumentowanie  zdolności

finansowej za pomocą ubezpieczenia transportowego lub zawodowego (w ramach odstępstw) oraz

postanowień  w  zakresie  zezwolenia  na  wykonywanie  zawodu  przewoźnika  drogowego  bez

wyznaczania zarządzającego transportem.

Istotnym  elementem  związanym  z  udzielonymi  zezwoleniami,  licencjami  i  wydanymi

zaświadczeniami  jest  przesyłanie  informacji  do  Inspekcji  Transportu  Drogowego  dotyczących

niezgłaszania zmian danych z zakresu wydanych zezwoleń, licencji i zaświadczeń w ciągu 28 dni

(np. zbycie pojazdu, zmiana siedziby przedsiębiorcy, tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,

nazwy przedsiębiorcy) oraz udzielanie odpowiedzi na wnioski Inspekcji Transportu Drogowego.

Zestawienie prowadzonych spraw w 2020 r.

Zadania wykonywane przez Wydział Transportu i Ruchu Drogowego
w zakresie:

Liczba

- wydawania zezwoleń, licencji, zaświadczeń oraz wypisów,

- kontroli przedsiębiorców (licencje i zaświadczenia),

-  decyzje  dotyczące  zmian  i  wygaśnięcia  licencji  i  zezwoleń  oraz  decyzje

potwierdzające  możliwość  wykonywania  przez  zarządcę  sukcesyjnego  decyzji

301 

58

17
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związanej z przedsiębiorstwem,

-  postanowienie  dotyczące  zdolności  finansowej  oraz  osoby  zarządzającej

transportem,

- postanowienie w zakresie uzgodnień projektów rozkładów jazdy,

- zmiany w wykazie pojazdów zgłoszonych do licencji, zezwoleń i zaświadczeń,

- zawiadomienia o kontroli, 

- wnioski o upoważnienia, 

-  przekazywanie  informacji  i  udzielenie  odpowiedzi  na  wnioski  Inspekcji

Transportu Drogowego

-  przekazywanie  dokumentów  i  ich  kserokopii  oraz  informacji   przez

przedsiębiorców,

- postępowania w przedmiocie oceny dobrej reputacji

- wprowadzanie danych do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców

Transportu Drogowego

-  inne  (np.  wydanie  zaświadczeń,  wykazu  pojazdów,  weksli,  udzielanie

informacji, przekazanie sprawy do organu właściwego, prostowanie oczywistych

omyłek)

-  wykorzystania  dróg  w  sposób  szczególny  (wydawanie  zezwoleń,  opinii,

postanowień, wnioski o opinie),

- przejazdów pojazdów nienormatywnych (zezwolenia, opinie),

-  zmian  dotyczących  organizacji  i  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  (wnioski

zgłaszane przez mieszkańców powiatu, petycje),

- zawiadomienia  o utracie ważności zatwierdzonej stałej lub czasowej organizacji

ruchu,

- zgody na korzystanie z przystanków,

- zatwierdzania projektów organizacji ruchu drogowego,

- zgodności wprowadzania stałych organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem,

- spisania protokołów,

- przesłania ustaleń z kontroli do zarządców dróg,

- opiniowanie projektów organizacji ruchu,

- sprawy związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów

- prowadzenie  postępowań i  wydanie  decyzji  administracyjnych nakładających

186
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obowiązek  wniesienia  opłaty  tytułem  poniesionych  przez  organ  kosztów  za

usuniecie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym,

- informacje dotyczące podmiotu wykonującego usługę usuwania i  parkowania

pojazdów,  

-  sprawy  związane  z  przewozami  drogowymi  o  charakterze  użyteczności

publicznej

- sprawy dotyczące zezwoleń na przewozy regularne osób

- kontrole – obligatoryjne przeprowadzone raz na 6 miesięcy,  wszystkich dróg

powiatowych  i  gminnych  oraz  kontrole  stałych  organizacji  ruchu  pod  kątem

zgodności  oznakowania  wprowadzonej  organizacji  ruchu  z  zatwierdzonym

projektem

-  przegląd  oznakowania  pionowego  i  poziomego  w  okolicach  szkół  i  innych

placówek oświatowych na terenie Powiatu Piotrkowskiego w 11 gminach

- informacje publiczne

7

10

6

3

41

61 szkół

2

RAZEM 2109

Wymienione  zadania  wymagają  podejmowania  współpracy  i  współdziałania

z  jednostkami  samorządu  terytorialnego,  Inspekcją  Transportu  Drogowego,  Policją,   Zarządem

Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie  wydawania

opinii,  uzgodnień,  rozpatrywania  wniosków,  przeprowadzania  szeroko  rozumianych  kontroli

oznakowania dróg w celu podnoszenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

Z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 wprowadzone zostały zakazy i obostrzenia

mające na celu bezpieczeństwo pracowników oraz klientów załatwiających sprawy w urzędzie. Nie

miało  to  jednak  wpływu  na  ilość  rozpatrywanych  wniosków  i  prowadzonych  postępowań

administracyjnych.

W czasie pandemii w Wydziale Transportu i Ruchu Drogowego zaobserwowano wzmożoną

aktywność w transporcie drogowym przedsiębiorców posiadających zezwolenia na wykonywanie

zawodu przewoźnika drogowego oraz zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.

Mniej natomiast wpłynęło wniosków dotyczących uzgodnienia projektów rozkładów jazdy

w  związku  ze  zmianą  bądź  wydaniem  zezwoleń  na  wykonywanie  regularnych  i  regularnych
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specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie  drogowym.  Z uwagi  na pandemię  wielu

przedsiębiorców zlikwidowało lub zawiesiło przewóz osób na liniach wcześniej obsługiwanych.

Drogi Powiatowe

Sieć dróg powiatowych liczy 508 km w skład, których wchodzi 48 obiektów mostowych.

Zadanie  utrzymania,  przebudowy  i  rozbudowy  powiatowej  sieci  dróg  spoczywa  na  jednostce

organizacyjnej  Powiatu  Piotrkowskiego  jaką  jest  Zarząd  Dróg  Powiatowych  w  Piotrkowie

Trybunalskim.  Na wydatki  drogowe składają  się  m.in.  remonty  i  inwestycje,  zimowe i  bieżące

utrzymanie  dróg,  a  także  utrzymanie  ZDP.  Partnerem,  przy  strategicznym  zadaniu  jakim  jest

poprawa  stanu  dróg  w  powiecie  piotrkowskim,  były  samorządy  gminne.  Dobra  współpraca

z Gminami to główny powód tego, że powiat piotrkowski jest liderem w województwie łódzkim,

w zakresie  ilości  kilometrów wybudowanych dróg. W 2020 roku było  to  27,51 km nowych

nawierzchni drogowych na terenie powiatu.

W zakresie dróg publicznych dla tego zadania został opracowany i przyjęty przez Radę Powiatu

w Piotrkowie  Trybunalskim Uchwałą  Nr  XVIII/133/19 z  dnia  20  grudnia  2019 roku „Program

rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Piotrkowskiego w latach 2020-2025”.

Założenia realizacji P  rogramu   Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych na lata 2020-2025  

- realizacja inwestycji głównie przy pozyskaniu środków zewnętrznych;

-  maksymalne  wykorzystanie,  w  partnerstwie  z  samorządami  gminnymi,  zewnętrznych  źródeł

finansowania, poprzez zwiększenie ilości podmiotów aplikujących o te środki;

-  priorytetem  będzie  wykonywanie  inwestycji  w  zakresie odnowy  nawierzchni  

w technologii dwóch warstw: wyrównawczej i ścieralnej;

-  prowadzenie  inwestycji  w  oparciu  o  ustalony  stan  nawierzchni  dróg  i  ich  podział  

na  strategiczne,  spełniające  kryteria  dróg  powiatowych  i  na  niespełniające  

tych kryteriów;

- priorytetem    będzie    dokończenie    rozpoczętych    i    podejmowanie    nowych    inwestycji 

na drogach strategicznych;

-  zapobieganie  dalszej  degradacji  dróg  o  najgorszym stanie  nawierzchni,  poprzez  realizowanie

programu wykonywania nakładek bitumicznych na krótkich odcinkach dróg, z pominięciem ich

podziału pod względem znaczenia dla powiatu
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Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim przewiduje corocznie przeznaczyć na realizację zadań

w  ramach  Programu  Rozwoju  Sieci  Dróg  Powiatowych  na  lata  2020-2025  kwoty  od  3  do  4

milionów złotych, w zależności od możliwości finansowych Powiatu Piotrkowskiego, w danym

roku budżetowym na: zadania inwestycyjne,  wykonanie odnów nawierzchni,  remonty i budowy

chodników, odtworzenia i budowę rowów przy drogach powiatowych.

Celem głównym programu jest wyznaczenie kierunków działań inwestycyjnych, zmierzających do

skutecznego  rozwoju  sieci  dróg  powiatowych  w  latach  2020-2025  na  terenie  powiatu

piotrkowskiego, poprzez efektywne prowadzenie budowy, przebudowy oraz bieżącego utrzymania

dróg. Dla celu głównego przyjęto następujące cele operacyjne programu:

Cel  1  Maksymalizacja  inwestycji  na  drogach  powiatowych  z  wykorzystaniem  środków

zewnętrznych oraz partnerstwa gmin powiatu piotrkowskiego.

Założenia ogólne:

 realizacja inwestycji wyłącznie przy pozyskaniu środków zewnętrznych;

 maksymalne wykorzystanie, w partnerstwie z samorządami gminnymi, zewnętrznych źródeł

finansowania, poprzez zwiększenie ilości podmiotów aplikujących o te środki;

 priorytetem  będzie  wykonywanie  inwestycji  w  zakresie odnowy  nawierzchni  

w technologii dwóch warstw: wyrównawczej i ścieralnej;

 prowadzenie  inwestycji  w  oparciu  o  ustalony  stan  nawierzchni  dróg  i  ich  podział  

na  strategiczne,  spełniające  kryteria  dróg  powiatowych  i  na  niespełniające  

tych kryteriów;

 priorytetem  będzie  dokończenie  rozpoczętych  i  podejmowanie  nowych  inwestycji  

na drogach strategicznych;

 zapobieganie dalszej degradacji dróg o najgorszym stanie nawierzchni, poprzez realizowanie

programu wykonywania nakładek bitumicznych na krótkich odcinkach dróg, z pominięciem

ich podziału pod względem znaczenia dla powiatu.

Założenia szczegółowe:

Aby efektywnie wykorzystać możliwości pozyskania środków zewnętrznych, w dostępnym nowym
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okresie  programowania  programu  Funduszu  Dróg  Samorządowych,  oraz  środków  krajowych

z budżetu państwa przyjmuje się:

I. założenia  szczegółowe  dla  realizacji  inwestycji  na  drogach  powiatowych, skorelowane  

do przyjętego podziału dróg powiatowych

A. drogi strategiczne;

B. drogi spełniające kryteria dróg powiatowych;

C. drogi niespełniające kryteriów dróg powiatowych.

II.  Odbudowa  nawierzchni  na  krótkich  odcinkach  dla  zadań,  które  nie  kwalifikują  

się do pozyskania środków zewnętrznych.

Cel  2 Intensyfikacja  działań  związanych  z  prawidłowym  odwodnieniem  na  drogach

powiatowych.

Założenia:

Program zakłada intensyfikację prac w tym zakresie:  odmulenie,  czyszczenie rowów,   w latach

2020 – 2025 w miarę posiadanych środków finansowych na działania z zakresu odwodnienia dróg

powiatowych. Pierwszeństwo wykonania powyższych zadań będzie realizowane przy drogach gdzie

zostały wykonane inwestycje przebudów dróg.

Przy pracach związanych z kopaniem, odtwarzaniem i odmulaniem rowów, a także przy bieżącym

utrzymaniu  letnim  (wykaszanie  rowów  i  poboczy)  przy  drogach  powiatowych,  przewiduje  się

podjęcie  współpracy  z  gminami,  w  zamian  za  wykonanie  remontów  cząstkowych  na  drogach

gminnych przez powiat.

Cel 3 Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych wraz z budową chodników.

Założenia:

Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach 2020-2025,

prowadzone będą poprzez analizę projektów stałych i czasowych organizacji ruchu, prowadzenie

wizji  w  terenie  na  podstawie  wniosków  mieszkańców  i  innych  podmiotów  dotyczących

sugerowanych zmian w istniejącej organizacji  ruchu oraz prowadzanie obligatoryjnych kontroli,

pozwalających  na  podjęcie  określonych  działań  mających  na  celu  zwiększenie  bezpieczeństwa

uczestników ruchu. W tym celu, została powołana przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego Komisja
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d/s organizacji i zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych, położonych na terenie

powiatu piotrkowskiego. 

Ponadto, z myślą o poprawie bezpieczeństwa użytkowników dróg, zarówno pieszych, jak

i zmotoryzowanych, dodatkowo  zostanie  powołany  Zespół  ds.  ruchu  drogowego,  

który  zajmie   się  analizą  zagrożeń,  opiniowaniem i  wdrażaniem rozwiązań infrastrukturalnych,

które podniosą bezpieczeństwo na drogach wszystkich kategorii. 

Równocześnie  program  zakłada  we  współpracy  z  funkcjonariuszami  policji,  pracownikami

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

Starostwa Powiatowego oraz zarządcami dróg, jak również samorządami gminnymi, prowadzenie

wśród społeczeństwa akcji edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na drogach, prowadzona będzie zwiększona koncentracja na

prawidłowe  oznakowanie  dróg,  rozszerzenie  małej  infrastruktury,  poprzez  zwrócenie  uwagi  na

ustawianie barier ochronnych.

REALIZACJA CELÓW:

Ad.1. Zgodnie z przyjętymi założeniami w roku 2020 zostały wykonane:

► rozbudowy, przebudowy i remonty dróg  o łączneJ długości  27,51 km w tym:

- drogi strategiczne  13,27 km

- drogi spełniające kryteria dróg powiatowych 9,24 km

- drogi nie spełniające kryteria dróg powiatowych   5,00  km

► chodniki   70 mb

Ad.2. Odnowa rowów na drogach powiatowych w roku 2020

Zadaniem dobrego i efektywnego systemu odwodnieniowego wszystkich rodzajów dróg jest

jak  najszybsze  i  możliwie  całkowite  ujęcie  i  odprowadzenie  wód  deszczowych  spływających  

do  odbiornika  z:  pasa  drogowego,  poboczy,  skarp  oraz  przyległego  terenu,  a  także  wód

przenikających  do  konstrukcji  nawierzchni  wskutek  podciągania  kapilarnego  z  poziomu  wody

gruntowej  zalegającej  w  rowach.  W  2020  roku  wykonano  odnowy  rowów  przy  drogach

powiatowych o łącznej długości 3,015 km.
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Ad.3. Działania związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa na drogach powiatowych realizowane 

przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w latach 2019-2020.

Rodzaj prac Rok Ilość

Ustawienie oznakowania

pionowego

2019 210 szt.

2020 277 szt.

Naprawa oznakowania

pionowego

2019 14 szt.

2020 40 szt.

Malowanie oznakowania

poziomego

2019 391 m2

2020 348 m2

Ustawianie elementów

bezpieczeństwa ruchu

2019 33 szt.

2020 11 szt.

Wymiana oznakowania

pionowego

2019 2 szt.

2020 5 szt.

Ustawienie barier

energochłonnych

2019 18 mb

2020 57 mb

Naprawa ogrodzenia

łańcuchowego

2019 16 mb

2020 6 mb

Usuwanie wiatrołomu
2019 2 szt.

2020 4 szt.

Malowanie bariery mostowej
2019 27 mb

2020 64 mb

Naprawa  destruktem
2019 737 m2

2020 4163 m2

Ustawienie barier

przeciwbłotnych

2019 -

2020 18 mb

Mycie oznakowania
2019 -

2020 6 szt.
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  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu piotrkowskiego w sezonie

2020/2021 odbywało się na 4 płaszczyznach:

1. Współpraca na podstawie pomocy rzeczowej udzielanej na realizację zadań w zakresie letniego

i zimowego utrzymania dróg. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie swoich gmin

realizowały Gminy:

- Aleksandrów (wartość pomocy rzeczowej 40 000,00 zł),

- Rozprza (wartość pomocy rzeczowej 50 000,00 zł),

- Moszczenica (wartość pomocy rzeczowej 40 000,00 zł)

- Łęki Szlacheckie (wartość pomocy rzeczowej 40 000,00 zł)

- Gorzkowice (wartość pomocy rzeczowej 40 000,00 zł).

2.  Powierzenie  zadania  publicznego  z  zakresu  zimowego  utrzymania  dróg  powiatowych.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie swoich gmin realizowały Gminy:

- Czarnocin (wartość przekazanej dotacji: 32 000,00 zł),

- Grabica (wartość przekazanej dotacji :20 000,00 zł),

- Wolbórz (wartość przekazanej dotacji: 40 000,00 zł),

- Ręczno (wartość przekazanej dotacji: 15 000,00 zł).

3. Świadczenie usług firmy zewnętrznej w zakresie zimowego utrzymania dróg:

 Gmina Sulejów (koszty akcji „zima” – 60 548,04 zł).

4.  Zimowe  utrzymanie  dróg  powiatowych  we  własnym  zakresie  (Obwód  Drogowy

w Rozprzy):

- Gmina Wola Krzysztoporska
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Inwestycje zrealizowane w 2020 roku

                                                            Gmina Rozprza

I.  „Rozbudowa drogi  powiatowej Nr 1515E Wroników – Cieszanowice na odcinku od km

5+351 do km 10+223” długość 4,872 km

Inwestycja realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2019-2020
Wartość robót w  2020 r.  3.970.260,71 zł

Dofinansowanie FDS    -    887.764,51 zł
Wkład własny Powiatu    - 1.483.714,93 zł
Gmina Rozprza    - 1.598.781,27 zł

Łączny koszt inwestycji: 6 637 368,26 zł.

II. „Przebudowa drogi pow. Nr 1516E na odcinku Mierzyn – Antonielów w zakresie przebudo-

wy nawierzchni” dł. 400 m

Łączny koszt – 70     930,00 zł  
Powiat Piotrkowski -  70 930,00 zł
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 Gmina Wola Krzysztoporska

I. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku Piotrków – Jeżów – remont wiaduktu

w m. Siomki”

Inwestycja realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2020-2021- 2022

Wartość robót w 2020 roku  2.948.260,19 zł
Dofinansowanie FDS - 1.930.719,38 zł
Wkład własny Powiatu - 1.017.540,81 zł

        Łączny koszt inwestycji: 5.894.514,00 zł. 

II. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911E Mzurki-Boryszów od km 10+885 do km 11+480

w zakresie przebudowy nawierzchni”

Inwestycja  realizowana  w  ramach  środków,  pochodzących  z  tytułu  wyłączania  z   produkcji

gruntów  rolnych  na  zadanie  pod  nazwą:  Budowa/modernizacja  drogi  dojazdowej  do  gruntów

rolnych.

Wartość zadania 155.031,87 zł
Wkład własny Powiatu - 64.153,07 zł
Środki Samorządu Województwa - 90.878,80 zł
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III.  „Przebudowa  drogi  powiatowej  Nr  1916E  w  m.  Żachta  w  zakresie  przebudowy
nawierzchni” dł. 450 m

Łączny koszt – 137     535,67 zł  
Powiat Piotrkowski 137 535,67 zł. 

       Gmina Moszczenica

I. Przebudowa drogi powiatowej  Nr 2932E na odcinku Podolin-Biskupia Wola w zakresie
przebudowy nawierzchni

Inwestycja realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020

Wartość zadania 1     368 925,13 zł   
Powiat Piotrkowski - 215 794,07 zł
Gmina Moszczenica - 203 494,06 zł
Fundusz Dróg Samorządowych - 949 637,00 zł
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II. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1533E w m. Gazomia Nowa w zakresie przebudowy na-
wierzchni” – dł. 990m

Łączny koszt – 259     453,17 zł  
Powiat Piotrkowski 129 733,04 zł
Gmina Moszczenica 129 720,13 zł

III. „Przebudowa drogi powiatowej  Nr 2932E w m. Srock” dł. 190 m
Łączny koszt – 61 357,94 zł
Powiat Piotrkowski 30 678,97 zł

       Gmina Moszczenica 30 678,97 zł 

Gmina Aleksandrów
I. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1502E Sulejów – Kawęczyn- Krasik w m. Aleksandrów

w zakresie przebudowy nawierzchni”  dł. 610 mb

Łączny koszt  –244     067,59          
Powiat Piotrkowski  244 067,59 zł
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Gmina Gorzkowice 
I.  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3925E Plucice – Kotków od km 20+785 do km 21+485

w zakresie przebudowy nawierzchni” – dł,700 m

Łączny koszt – 194.033,16 zł
Powiat Piotrkowski 97.778,28 zł
Gmina Gorzkowice 96.254,88 zł

 Gmina Grabica

I.  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1906E Dziewuliny – Grabica w zakresie przebudowy na-
wierzchni” – dł. 995 m

                     
                     Łączny koszt – 323.240,62  zł

              Powiat Piotrkowski 162.357,66 zł
                     Gmina Grabica  160.882,96 zł    
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   Gmina Wolbórz

I. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509E i Nr 1511E w m. Lubiatów” – dł. 1985m

       Łączny koszt – 483031,40 zł
Powiat Piotrkowski 244 601,28 zł
Gmina Wolbórz 238 430,12 zł

II.   „Przebudowa  drogi  powiatowej  Nr  1522E  na  odcinku  Lubiaszów  –  Dobra  Golesze
w zakresie przebudowy nawierzchni” – dł. 990 m

Łączny koszt – 251     948,55 zł  
Powiat Piotrkowski 126 187,33 zł
Gmina Wolbórz 125.761,22 zł
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     Gmina Czarnocin 

I.  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507E Wola Kutowa – Rzepki w zakresie przebudowy
nawierzchni” – dł. 800 m

Łączny koszt – 235.712,66 zł
Powiat Piotrkowski 205.712,66 zł
Gmina Czarnocin 30.000,00 zł 

II.  „Utwardzenie poboczy drogi powiatowej Nr 3313E w m. Grabina Wola” – dł. 950 m
Łączny koszt – 101.782,50 zł

       Powiat Piotrkowski 101.782,50 zł

  Gmina Sulejów
I. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1524E na odcinku Sulejów-Łęczno i Nr 1525E na od-
cinku przez m. Łęczno-Etap II”

Łączny koszt – 548     673,48 zł  
Powiat Piotrkowski 283 756,74 zł
Gmina Sulejów 264 916,74 zł
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II. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E na odcinku w m. Koło do granicy z gm. Wolbórz
w zakresie przebudowy nawierzchni” – dł. 800 m

Łączny koszt – 172     748,40 zł  
Powiat Piotrkowski 172 748,40 zł

III. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kałek” dł. 450 mb

Łączny koszt – 197     413,36 zł  
Powiat Piotrkowski 197 413,36 zł
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       Gmina Łęki Szlacheckie 

I. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3918E na odcinku Dobrenice – Dobreniczki w zakresie
przebudowy nawierzchni” – dł. 990m

Łączny koszt – 205     682,46 zł  
Powiat Piotrkowski 103 591,23, zł
Gmina Łęki Szlacheckie 102.091,23 zł

II. „Utwardzenie tłuczniem istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 3918E na odcinku
Dobrenice – granica powiatu” – dł. 1535 m

Łączny koszt – 229     519,24 zł  
Powiat Piotrkowski 229 519,24 zł

III. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3926E w m. Trzepnica”– dł.70m
Łączny koszt – 29     430,21 zł  
Powiat Piotrkowski 27 377,21 zł
Gmina Łęki Szlacheckie 2 053,00
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IV.  „Przebudowa  drogi  pow.  Nr  1516E  na  odcinku  Mierzyn  –  Antonielów  w  zakresie
przebudowy nawierzchni” dł. 500 m

Łączny koszt – 88     662,50 zł  
       Powiat Piotrkowski 88 662,50 zł

           Gmina Ręczno 

I.  „Przebudowa drogi pow. Nr 1518E w m. Stobnica” dł. 220 m

    
      Łączny koszt – 62.210,94 zł

Powiat Piotrkowski 31.105,47 zł
                  Gmina Ręczno 31.105,47 zł.

DOTACJE CELOWE DLA GMIN

Gmina Aleksandrów

► „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1504E Stara – Skórkowice – Żarnów na odcinku 995 m
w zakresie przebudowy nawierzchni”

Wartość dofinansowania 25.000,00 zł

Gmina Łęki Szlacheckie

► „Przebudowa drogi powiatowej 3926E Kobiele Wielkie -Lubień na odcinku od km 18+959
do km  27+427” 

Wartość dofinansowania 352.790,77 zł
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Wykonanie  dokumentacji  technicznych

► „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagiełły i ul. Klasztorna –
wykonanie dokumentacji projektowej”

Łączny koszt – 92.250,00 zł
I etap 2020r – 23.062,50 zł w tym; 

Powiat Piotrkowski  11 531,25 zł
Gmina Sulejów 11 531,25 zł

II etap 2021r – 69.187,50 zł

►”Przebudowa drogi powiatowej Nr 2900E Tuszyn - Czarnocin - wykonanie dokumentacji 

budowy kanału technologicznego”

Łączny koszt –   12 300.00  

Powiat Piotrkowski12 300.00

W 2020 roku na drogach powiatowych  wykonano łącznie 27,58 km nawierzchni i chodników.

Podział na koszty:

Powiat Piotrkowski: 5 868 364,03 zł

Dofinansowania z Budżetu Państwa i ze środków Województwa Łódzkiego: 3 858 999,69 zł

 Gminy:  3 719 167,37 zł,  w tym:
- Aleksandrów                           -      291 450,54 zł
- Czarnocin -        30 000,00 zł
- Gorzkowice -        96 254,88 zł
- Grabica -      160 882,96 zł
- Łęki Szlacheckie -      506 159,76 zł
- Moszczenica -      363 893,16 zł
- Ręczno  -       31 105,47 zł
- Rozprza -  1 598 781,24 zł
- Sulejów -     363 893,16 zł
- Wola Krzysztoporska -      0,00 zł
- Wolbórz -      364 191,34 zł
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Planowane inwestycje drogowe do realizacji

Realizowane przez Powiat Piotrkowski

1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku Piotrków – Jeżów – remont wiaduktu w m.
Siomki” długość odcinka 1,2 km

2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2900E Tuszyn-Czarnocin” długość odcinka 4,3 km

Realizowane przez Gminy – przekazanie drogi w zarząd

1)  Gminie  Czarnocin:  „Przebudowa  drogi  powiatowej  Nr  2923E  Bukowiec-Brójce-Dalków-

Czarnocin-Biskupia Wola na odcinku od km 10+545 do km 19+759 na terenie gminy Czarnocin-

etap II od działki nr ewid. 674 obręb Dalków do granicy gminy Czarnocin”

2) Gminie Wolbórz:  „Modernizacja – rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków-Golesze-

Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki-Golesze”

3)  Gminie Wola Krzysztoporska:  „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E Siomki-

Glina od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1500E Piotrków-Jeżów w miejscowości Siomki do

skrzyżowania z drogą gminną nr 110457E w miejscowości Piaski"

4) Gminie Aleksandrów: „Remont drogi powiatowej Nr 1502E Sulejów - Kawęczyn – Krasik”
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    POWIATOWE CENTRUM PRZESIADKOWE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
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Stworzenie Powiatowego Centrum Przesiadkowego Piotrków Trybunalski na terenie po dawnym

dworcu PKS to inwestycja zakładająca budowę węzła przesiadkowego komunikacji autobusowej

oraz  wiat  przystankowych dla  odjazdu i  przyjazdu autobusów komunikacji  lokalnej,  krajowej  i

międzynarodowej.

Krótka  charakterystyka  inwestycji  na  terenie  dawnego  dworca  PKS  w  Piotrkowie

Trybunalskim.  Teren został zakupiony przez Samorząd Powiatu Piotrkowskiego 20 lutego 2020

roku.  W początku maja  2020 roku podpisano umowę z  wykonawca projektu  przebudowy wiat

przystankowych i placu manewrowego. Wykonawca projektu, zgodnie z umowa przekazał do 30

lipca 2020 roku koncepcje przebudowy wraz z wizualizacjami. Po wybraniu ostatecznej koncepcji

przystąpiono  do  właściwych  prac  projektowych  i  uzyskiwania  wymaganych  prawem  decyzji

i pozwoleń.

I etap – przebudowa placu manewrowego i wiat przystankowych:

Planowana data rozpoczęcia: kwiecień -maj 2021

Planowana data zakończenia: wrzesień – październik 2021

Obecnie  odebraliśmy   dokumentacje  projektową  od  wykonawcy  projektu,  trwają  prace

i uzgodnienia związane z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej celu publicznego oraz pozwolenia na

budowę.
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Projekt  węzła  przesiadkowego komunikacji  autobusowej  zakłada  utworzenie  5  zadaszonych

stanowisk odjazdowych dla pełnowymiarowych autobusów oraz min. 4 stanowisk przystankowych

dla busów komunikacji lokalnej, korzystających obecnie z przystanków na ul. Grota -Roweckiego.

Chodniki wzdłuż zatok autobusowych  i  w całym ciągu komunikacji  pieszej dworca wykonane

zostaną z kostki z uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych (tzw. chodniki dotykowe). Projekt

zakłada również utworzenie miejsc postojowych w ilości 4 sztuk dla autobusów oczekujących na

swój kurs.

Projekt  wiat  przystankowych  zakłada usytuowanie  5  wiat  przy  zatokach  stanowisk

przystankowych  z  połączeniem peronów,  tak  aby  w sposób funkcjonalny łączyły  całe  centrum

przesiadkowo - komunikacyjne. Wiaty dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych, a ich

forma architektoniczna  będzie spójna i funkcjonalna z istniejącym otoczeniem. 
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Informacje dodatkowe

Teren inwestycji zostanie wyposażony w elementy małej architektury, m.in. ławki, kosze na śmieci,

donice na zieleń, nowoczesne oświetlenie całego terenu. W ramach inwestycji powstanie również

parking dla 21 pojazdów osobowych 

Dbając  o  komfort  podróżnych  i  mieszkańców,  na  czas  budowy  Powiatowego  Centrum

Przesiadkowego, na dotychczasowym parkingu dworca zaplanowano dworzec tymczasowy, dzięki

któremu nie nastąpi przerwa w świadczeniu usług transportowych. 

II etap – modernizacja budynku po byłym dworcu PKS:

Modernizacja  budynku po byłym dworcu PKS w Piotrkowie  Trybunalskim zakłada  stworzenie

w tym obiekcie trzech stref:

- strefa obsługi pasażerów - poczekalnia, toalety, prezentacja rozkładów jazdy

- strefa obsługi kierowców i przewoźników – pokój socjalny dla kierowców oczekujących na swój 

   kurs, pomieszczenia biurowe przewoźników.

- strefa prezentacji produktów lokalnych i regionalnych – w ramach promocji zdrowych produktów 

 Ziemi  Piotrkowskiej  i  terenów okolicznych  zamierzamy stworzyć  możliwość  sprzedaży  tych  

   produktów mieszkańcom i podróżnym przejeżdżającym przez Piotrków.

Jest  to  inwestycja,  która  realizowana  będzie  z  myślą  o  mieszkańcach  i  gościach  Ziemi

Piotrkowskiej,  nie  należy  zapominać  także  o  tym,  że  dzięki  niej  zasadniczo  zmieni  się  także

krajobraz architektoniczny tej części Piotrkowa Trybunalskiego.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I PROMOCYJNA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

Udział w wydarzeniach kulturalnych.

Powiat  Piotrkowski  współorganizował  w  2020  r.,  z  gminami  Powiatu  Piotrkowskiego,

organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami wydarzenia:

1) Koncert w Hołdzie Niezłomnym w związku z obchodami Dnia Żołnierzy Wyklętych;
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2)  Galę  Kobiet  Wyjątkowych  z  okazji  Dnia  Kobiet  -  8  marca  2020  r.  w  Moszczenicy.

Współorganizacja z Gminą Moszczenica oraz Powiatową Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego

w Piotrkowie Trybunalskim.

3)  Międzynarodowy  Plener  Malarski  w  Gminie  Czarnocinie w dniach 7-17   września  2020  r.

W plenerze  uczestniczyli Bohumir  Bob  Hochman  z Pragi,  Iwona  Perlińska  z  Łodzi,  Sylwia

Lis- Persona z Lublina, Marta Tomaszewska - Gruszka z Gdańska, Małgorzata Kapłan z Warszawy,

Inna  Bobryk  z  Ukrainy,  Jacek  Kośmiński  z Kazimierza,  Bogusław  Maria  Piasecki  z Koluszek,

Juliusz  Marweg i Henryk Trojan,  Tomasz Cieślik  z Piotrkowa Trybunalskiego.  Plenerowe prace

zostały  przekazane  do  Starostwa  Powiatowego,  które  wykorzystywane  są  do  celów

reprezentacyjnych Powiatu;

4)  Dożynki  Powiatowe,  które odbyły  się  13  września  2020 roku w  Czarnocinie.

W związku z epidemią wirusa COVID-19 zrezygnowano z tradycyjnej formuły dożynek. Mając na

uwadze bezpieczeństwo mieszkańców powiatu zorganizowano jedynie Mszę Dziękczynną za Plon

i  tradycyjny  poczęstunek  chlebem i  miodem z  zachowaniem wszystkich  restrykcji  sanitarnych.

W  2020  roku  tytuł  honorowy  Za  zasługi  dla  Powiatu  Piotrkowskiego  otrzymał  Pan  Marian

Kuśmierski.  To  zaszczytne  wyróżnienie  -  z uwagi  na  stan  pandemii  wyjątkowo  w tym  roku  -

wręczono 18. laureatowi na sesji Rady Powiatu  w Piotrkowie  Trybunalskim.
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W 2020 roku Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim wystąpił o Nagrodę Sejmiku   

Województwa  Łódzkiego  w  dziedzinie  kultury.  Do  wyróżnienia  zgłoszono  Stowarzyszenie

„Marszowo Koncertowa Orkiestra Milejów”. Sejmik Województwa Łódzkiego przyznał nagrodę

w wysokości 4.000,00 zł.     

Starosta  Powiatu  Piotrkowskiego  wystąpił  do  Urzędu  do  Spraw  Kombatantów  i  Osób

Represjonowanych o przyznanie Medali Pro Patria. Oznaczenie otrzymał Pan Jerzy Olas.   
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Działalności  na  rzecz  kombatantów  i  osób  represjonowanych polegała  m.in.  na  pomocy

w  organizowaniu  na  terenie  powiatu  obchodów  rocznic  oraz  uczczenia  pamięci  ofiar  wojen

i  okresu  powojennego,  a  także  umożliwianiu  obecności  na  uroczystościach  i  spotkaniach

upamiętniających ważne wydarzenia dla  Narodu Polskiego.  Organizacja  spotkań przedstawicieli

środowisk  kombatanckich  mających  na  celu  ich  integrację.  W  2020  r.  działalność  na  rzecz

kombatantów  i  osób  represjonowanych  polegała  głównie  na  współpracy  z  Powiatową  Radą

Kombatantów  i  Osób  Represjonowanych  w  Piotrkowie  Trybunalskim,  w  skład  której  wchodzi

7  organizacji  kombatanckich  z  terenu  Powiatu  Piotrkowskiego.  Współpraca  polegała  przede

wszystkim  na  wspólnym  uczestnictwie  w  uroczystościach  patriotycznych  przy  organizacji

obchodów  świąt  narodowych  oraz  wsparciu  organizacji  poprzez  zakup  kwiatów  składanych

podczas  uroczystości  oraz  dofinansowaniu  usług  transportowych.  W związku  z  trudną sytuacją

epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo członków

Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Piotrkowie Trybunalskim w 2020

roku  Starostwo Powiatowe przekazało środki ochrony osobistej tj. maseczki, rękawiczki oraz płyn

do dezynfekcji członkom Powiatowej Rady. Zaniechano także kontaktów osobistych, ograniczono

je jedynie do rozmów telefonicznych, w trosce o zdrowie naszych seniorów. 

Wydarzenia objęte Patronatem Starosty Powiatu Piotrkowskiego

Celem uczestnictwa w wydarzeniach plenerowych jest nic innego, jak stworzenie wizerunku

Powiatu  Piotrkowskiego  jako  bliskiego  swoim  mieszkańcom,  zaangażowanego  w  ich  sprawy,

będącego częścią tego, co stanowi o tożsamości regionu. Wiele przedsięwzięć na terenie Powiatu

Piotrkowskiego na wniosek organizatora objął patronatem Starosta Powiatu Piotrkowskiego.

Wydarzenie to zyskuje na randze, dlatego cieszy się dużą popularnością i zainteresowaniem.

Przedsięwzięcia  nad  którymi  objął  patronat  Starosta  Powiatu  skierowane  były  do  wszystkich

mieszkańców powiatu i cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

Starosta Powiatu Piotrkowskiego objął patronatem następujące przedsięwzięcia:

1) SENIORALIA Uniwersytetu Trzeciego Wieku

2) Koncert Kolęd i Pastorałek w Moszczenicy

3) Olimpiada Młodych Producentów Rolnych- eliminacje powiatowe w Wolborzu

4) Konkurs rękodzieła artystycznego „Kraina Czarów”

5) III Studencko – doktorancka konferencja naukowa „Kobieta na przestrzeni dziejów”
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6) Spartakiada Sportowa Klubów HDK z terenu Powiatu Piotrkowskiego.

7) Plebiscyt „Pokaż Talent”

8) Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Powiatu Piotrkowskiego

9) XVII Studencko – doktorancka ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek a historia.

10) 4 Zbiórki krwi #WolbórzRatujeŻycie

11) Zawody Ogólnopolskie i Regionalne w Skokach przez przeszkody im. Barbary i Andrzeja Osadzińskich

12) Oratorium „Miłość mi wszystko wyjaśniła” koncert poezji Jana Pawła II w ramach XIII letniego

festiwalu w Kolegiacie Wolborskiej

13)  Zawody krajowe,  kwalifikacje  do  Otwartej  Ligi  Mazowsza we wszechstronnym Konkursie

Konia  Wierzchowego,  kwalifikacji  do  Pucharu  Polski  WKKW,  eliminacji  do  Ogólnopolskiej

Olimpiady Młodzieży

14) Konkurs muzyczny ,,Piosenki Stanu Wojennego

15) Grande Prix Amatorów na Szosie- Rowerem przez Polskę

16) Międzynarodowa Wystawa Lotnicza FLY FEST' w Piotrkowie Trybunalskim

17) I Festiwal Sportów i Sztuk Walki Wirtuoz Specjal Edition;

18) Konkurs historyczny pt. „Kształtowanie się granic Rzeczpospolitej- historia pamięci”;

19) Z akordeonem przez życie – autorska twórczość i kompozycje Jana Łaskiego”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego Starosta Powiatu

jest  inicjatorem  i  koordynatorem  cyklu  badań  profilaktycznych  obejmujących  zapobieganiu

i wczesnemu wykrywaniu czerniaka skóry. Zadanie realizowane jest przez Urzędy Gmin z terenu

Powiatu Piotrkowskiego.

Obecność w mediach i publicystyce. 

Na portalu internetowym Powiatu Piotrkowskiego publikowane są na bieżąco informacje

dotyczące  działań  podejmowanych przez  powiat,  umieszczane są  informacje  o  zbliżających się

wydarzeniach kulturalnych, sportowych, społecznych oraz relacje z ich przebiegu. Stworzono także

kalendarium  wydarzeń,  w  którym  w  sposób  jasny  i  czytelny  można  śledzić  zbliżające  się

wydarzenia.

Najważniejszą  dla  nas  rzeczą  jest,  aby  nasza  strona  była  aktywna,  a  często  aktualizowane

informacje dawały źródło wiedzy mieszkańcom i zainteresowanym osobom o wszystkich ważnych
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wydarzeniach z terenu powiatu. Obecnie trwają prace nad stworzeniem aplikacji mobilnej Powiatu

Piotrkowskiego, która będzie doskonałym źródłem wiedzy dla mieszkańców powiatu.

Powiat  Piotrkowski  prowadzi  szeroką  politykę  informacyjną,  w  taki  sposób  aby

przekazywane informacje trafiały do jak najszerszej grupy odbiorców. Dlatego też umieszczamy

informacje z działalności powiatu w prasie lokalnej (w dwutygodniku Ziemia Piotrkowska oraz

w tygodniku Tydzień Trybunalski), na stronach internetowych portali informacyjnych (e-piotrkow,

piotrkowski24),  na  stronie  Powiatu  Piotrkowskiego oraz  na  profilu  Powiatu  Piotrkowskiego na

faccebooku.

Promocję Powiatu Piotrkowskiego opieramy także na stałej współpracy ze: 

1.  Szkołami  ponadpodstawowymi,  dla  których  organem prowadzącym jest  Powiat  Piotrkowski

poprzez  promocję  kierunków  kształcenia,  wydarzeń  i  sukcesów  uczniów  szkoły,  zajęć

pozalekcyjnych  prowadzonych  w  szkołach,  projektów  unijnych,  realizowanych  przez  szkoły,

promocję wizyt młodzieży z zagranicznych placówek oświatowych;

2. Urzędami gmin i miast Powiatu Piotrkowskiego poprzez promocję i współorganizację wydarzeń

o charakterze  patriotycznym,  kulturalnym,  sportowym oraz  organizację  Konwentu  Burmistrzów

i Wójtów Ziemi Piotrkowskiej;

3.  Powiatami  województwa  łódzkiego  poprzez  uczestnictwo  w  2  Konwentach  Powiatów

Województwa Łódzkiego w 2020 r.;

4.  Urzędem  Miasta  Piotrkowa  Trybunalskiego  poprzez  uczestnictwo  w  uroczystościach

z okazji świąt narodowych oraz rocznic wydarzeń historycznych;

5. Lokalnym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum OPUS poprzez promocję szkoleń

i działań z udziałem organizacji pozarządowych;

6.  Lokalną  Grupą  Działania  ''BUD-UJ  RAZEM''  przez  promocję  projektów  i  działań  na  rzecz

mieszkańców powiatu;

7.  Uczelniami  wyższymi  przez  wspólną  organizację  wydarzeń,  konferencji,  wykładów,

seminariów;.

9.  Wojewódzkim  i  Powiatowym  Zrzeszeniem  Ludowe  Zespoły  Sportowe  poprzez  promocję

wydarzeń sportowych organizowanych przez LZS w Powiecie Piotrkowskim, organizację wydarzeń

sportowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Piotrkowskiego.
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10. Szkolnym Związkiem Sportowym przez organizację wydarzeń sportowych dla uczniów szkół

podstawowych z terenu Powiatu Piotrkowskiego;

11. Państwową Strażą Pożarną i jednostkami OSP przez wsparcie organizacji zawodów strażackich,

akcji na rzecz poprawy bezpieczeństwa;

12.  Miejską  Biblioteką  Publiczną  w  Piotrkowie  przez  promocję  wystaw,  wydarzeń  i  spotkań

z literatami, poetami, konkursów recytatorskich.

Powiat Piotrkowski uczestniczy także w obchodach i jubileuszach Ochotniczych Straży Pożarnych,

Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych.

Produkt lokalny

W  2020  roku  opracowano  nowe  logo  powiatu  „Powiat  Piotrkowski-  Prosto  z  serca”

w ramach projektu . „Kreowanie marki produktu lokalnego Powiatu Piotrkowskiego kluczem do

rozwoju obszarów wiejskich”  dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu

II  Pomocy  Technicznej  „Krajowa  Sieć  Obszarów  Wiejskich”  Programu  Rozwoju  Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020. 

Jako  materiał  promocyjny  Powiat  Piotrkowski  wykorzystuje  Piotrkowski  Miód

Wielokwiatowy,  który  w  2020  roku  został  wpisany  na  listę  produktów  regionalnych

i  tradycyjnych  Ministerstwa  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi.  Rozpowszechniamy  miód  jako  markę

lokalną.

Współpraca zagraniczna

Powiat  Piotrkowski  współpracuje  na  zasadach  partnerskich  z  Rejonem  Glodeni

w  Mołdawii.  Od  podpisania  porozumienia  o  współpracy  minęło  pięć  lat.  W tym  czasie  oba

samorządy  zacieśniły  relacje  podczas  wzajemnych  spotkań  zarówno  w  Polsce,  jak

i  Glodeni.  Jednak  w  związku  z  obecnie  panująca  pandemią  nie  odbyły  się  żadne  spotkania

z przedstawicielami Rejonu Glodeni.

Działania  podejmowane  w  zakresie  promocji  powiatu,  uczestnictwo  w  wydarzeniach

plenerowych,  organizacja  bądź  współorganizacja  przedsięwzięć,  udzielanie  patronatu  Starosty

Powiatu Piotrkowskiego w 2020 roku w związku z panująca pandemią COVID-19 zostały mocno

ograniczone ze względów bezpieczeństwa.
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W  kolejnym  roku,  w  celu  utrzymania  dynamiki  rozwoju  działań  promocyjnych  z  lat

poprzednich,  planuje  się  kontynuację  już  sprawdzonych  i  efektywnych  inicjatyw,  jak  również

poszerzanie  ich  o  kolejne,  atrakcyjne  formy  promocji.  W ramach  projektu  „Kreowanie  marki

produktu  lokalnego  Powiatu  Piotrkowskiego  kluczem  do  rozwoju  obszarów  wiejskich” będą

podejmowane  szerokie  działania  zmierzające  do  promocji  Powiatu  Piotrkowskiego  za  pomocą

Produktów Lokalnych i wypracowanej Marki Lokalnej.

Udział w wydarzeniach sportowych.

13 lutego 2020 r. odbyło się Podsumowanie Roku Sportowo-Turystycznego Ziemi Piotrkowskiej za

2019 r.  przy współpracy z  Powiatowym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Piotrkowie

Trybunalskim oraz Szkolnym Związkiem Sportowym Powiatu Piotrkowskiego. 

Nagrody i wyróżnienia przyznano w kategoriach:

- Najlepszy Sportowiec Powiatu Piotrkowskiego,

- Trener Wychowawca Młodzieży,

- Nadzieje Sportowe,

- Najlepsze Kluby,

- Współzawodnictwo Sportowe,

- Najlepsze Rady Gminne,

- Najlepsze Szkoły Ponadpodstawowe,

- Najlepsze Szkoły Podstawowe,

- Sekcje turystyczne,

-  Współpraca  Szkół  ze  Szkolnym  Związkiem  Sportowym  Powiatu  Piotrkowskiego

Za propagowanie i wspieranie kultury fizycznej  w Powiecie Piotrkowskim.

Dla najlepszych zawodników i trenerów zostały ufundowane puchary, statuetki, nagrody rzeczowe

oraz bony. W wydarzeniu wzięło udział blisko 70 sportowców Ziemi Piotrkowskiej.
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Współpracę z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego 

Od  2007  roku  Powiat  Piotrkowski  jest  członkiem  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej

Województwa Łódzkiego (ROTWŁ),  która zapewnia skuteczną promocję atrakcji  turystycznych

Powiatu  Piotrkowskiego  na  arenie  wojewódzkiej,  ogólnopolskiej  i  międzynarodowej  poprzez:

promowanie atrakcji turystycznych w przewodnikach turystycznych zarówno w języku polskim jak

i  angielskim,  serwisach  internetowych,  turystycznych  newsletterach,  możliwością  udziału

w konferencjach oraz targach turystycznych. 

Zrealizowane działania:

1) Zorganizowano XIV Konkurs fotograficzny „Ziemia Piotrkowska – Moja Mała Ojczyzna”. Do

udziału w konkursie zgłosiło się 17 uczestników, łącznie komisja konkursowa oceniała 95 prac.

Fotografie zostały wykorzystane w kalendarzu turystycznym Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.

2) Zaprojektowano i wykonano 2 szt. witaczy turystycznych na drogi powiatowe.

3)Współorganizowano  Międzynarodowy  Wyścig  Kolarski  „Solidarności”  i  Olimpijczyków  na

terenie  Powiatu  Piotrkowskiego.  W  dniu  20.08.2020  r.  Powiat  Piotrkowski  zawarł  umowę

z Regionem Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” na świadczenie usługi promocyjnej polegającej na

promowaniu marki Powiatu Piotrkowskiego podczas 31 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego

„Solidarności” i Olimpijczyków, który odbył się m.in. na terenie Powiatu Piotrkowskiego w dniu

12 września 2020 r., na trasie Kielce – Łódź. 

4)  Dofinansowano  wyjazd  reprezentacji  Powiatu  Piotrkowskiego  na  „XXV  Ogólnopolski  

Podhalański Rajd Narciarski” w Białym Dunajcu.

Starostwo  Powiatowe  w  Piotrkowie  Trybunalskim  na  bieżąco  dofinansowuje  cenne  inicjatywy

sportowo- turystyczne na Ziemi Piotrkowskiej, organizowane przez podmioty zewnętrzne.

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.

3 w zakresie określonym w pkt 1-32 a. ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn. zm)

2 stycznia  2020 roku Powiat  Piotrkowski  podpisał  kolejne  porozumienie  na  korzystanie

z lokalu w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, w którym znajduje się

Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z Centrum Promocji i Inicjatyw Obywatelskich

OPUS w Łodzi. Ośrodek działa jako centrum wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, w tym
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w  szczególności  organizacji  pozarządowych  i  spółdzielni  socjalnych.  Ośrodek  funkcjonował

również w poprzednich latach.

Ośrodek  jest  podmiotem  wspierającym  działalność  organizacji  pozarządowych

w zakresie realizacji ich działań statutowych, w tym realizacji zadań publicznych. Ośrodek ma za

zadanie również wzmacnianie i rozwijanie organizacji pozarządowych jako podmiotów ekonomii

społecznych  świadczących  usługi  dla  mieszkańców.  Usługi  Ośrodka  to  usługi  informacyjno-

doradczo- szkoleniowe. 

Działania  Ośrodka  oparte  są  na  wypracowanych  przez  OPUS  standardach  wspierania

organizacji pozarządowych. W roku 2020 Ośrodek zapewnił nieodpłatną dla Podmiotów Ekonomii

Społecznej  działających  na  terenie  powiatu  realizację  usług  informacyjnych,  szkoleniowo-

doradczych i prawno-finansowych.

Działania Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w 2020 roku:

I DZIAŁANIA ANIMACYJNE 

Dyżury i usługi doradcze i animacyjne realizowane były przez pracowników Biura LOWES:

1)  W  I  kwartale  2020  roku  w  formule  mobilnego  i  stacjonarnego  doradztwa wg  potrzeb

zgłaszanych telefonicznie lub mailowo przez grupy nieformalne i ngo.

2)  W II  kwartale  2020  ze  względu  na  wymogi  sanitarne  i  przepisy  wynikające  z  zagrożenia

zakażeniem wirusem COVID 19 odbywały  się  bez  przerwy  w formule on-line  indywidualnie

i grupowo z wykorzystaniem komunikatorów i platform komunikacyjnych Centrum OPUS: MEET,

ZOOM, Messenger.

Ponadto odbyły się grupowe spotkania animacyjne, informacyjne i edukacyjne, w których brały

udział organizacje i przedstawiciele grup nieformalnych z Powiatu Piotrkowskiego.  

Wykaz spotkań/szkoleń/seminariów:

03.04.2020r.  

Otwarte spotkanie on-line dla organizacji, PES i PS realizujących zadania publiczne zlecone:

Zasady  realizacji  zadań  publicznych  zleconych  podmiotom  ekonomii  społecznej,  w  tym

organizacjom pozarządowym a pandemia wirusa COVID 19

W związku z ograniczeniami związanymi z funkcjonowaniem wielu organizacji, a co za tym idzie

możliwością  realizacji  zadań  publicznych  zleconych  przez  samorządy  Centrum  OPUS

           128



                                    Raport  o  stanie  Powiatu  Piotrkowskiego  za  2020  rok 

przygotowało  spotkanie  informacyjne,  którego celem było  zaprezentowanie  zasad  dokonywania

zmian w ofertach na realizację zadań publicznych w związku z pandemią wirusa COVID 19. 

W ramach spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia: 

1. Czy i jakie zmiany można wprowadzić w działaniach i harmonogramie ?

2. Czy i jak zmienić założone rezultaty w ofercie ? 

3. Jak krok po kroku wprowadzić zmiany w ofercie? 

07.04.2020r.; 16.04.2020r.  

Otwarte spotkania webinaryjne on line dla PES i PS: Tarcza antykryzysowa dla Podmiotów 

Ekonomii Społecznej 

Organizacje  prowadzące  działalność  ekonomiczną  otrzymały  możliwość  skorzystania  

z  rozwiązań  dedykowanych  przedsiębiorstwom  w  ramach  programu  rządowego  tzw.  tarczy

antykryzysowej. Jakie to rozwiązania i jak je zastosować? 

27.04.2020r., 13.05.2020r.  

Otwarte spotkania szkoleniowe on-line dla grup i organizacji, które otrzymały mikrogrant na

realizację  swojego  projektu  w  ramach  Programu: Lokalny  Program  Mikrograntów

2020: „Jak prawidłowo zrealizować projekt”.

08.05 - Pierwsze Forum Pełnomocników ds. współpracy z NGO on-line.

Temat: Dyskusja i wymiana doświadczeń: W dobie kryzysu wywołanego pandemią wirusa COVID-

19  szukamy  rozwiązań  dot.  współpracy  organizacji  pozarządowych  z  samorządem. Jednym

z  większych  wyzwań  jest  zapewnienie  możliwości  realizacji  zadań  publicznych  zleconych

organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej.

W ramach spotkania omówiono następujące zagadnienia:

1. Zapisy tzw. „Tarczy antykryzysowej”, a realizacja zadań publicznych (jak skutecznie rozliczyć

zadanie publiczne).

2. Przykłady  instrumentów  wspierających  organizacje  pozarządowe  i  PES,  jakie  uruchamiają

samorządy lokalne - dobre praktyki.

3. Problemy  i  potrzeby  jakie  mają  Państwo  w  związku  ze  współpracą  z  organizacjami

pozarządowymi w czasach pandemii.
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19.05.202  r. –  Raport  z  badań:  Organizacje  pozarządowe  i  przedsiębiorstwa  społeczne

a     COVID-19 - raport z badania potrzeb  .

05-06.06.2020 r.; 19-20.06.2020 r. 

Cykl  otwartych  spotkań  on  line  dla  ngo,  PES  i  PS:  Prawo  i  pieniądze  w  organizacji  -

zapraszamy na cykl edukacyjny dla ngo i przedsiębiorstw społecznych

- Prawne aspekty funkcjonowania PES. RODO. Rodzaje działalności prowadzonej przez PES i ich

uwarunkowania prawne.

-  Zarządzanie  zasobami  ludzkimi  w  organizacji.  Zatrudnianie  pracowników.  Księgowość  

w Podmiotach Ekonomii Społecznej. Polityka rachunkowości. Regulacje prawne.

17.06.2020 r.   

Szkolenie: Nowelizacja Ustawy o KGW - jak rozumieć jej zapisy, jak je interpretować, jak 

zgodnie z nimi działać?

Spotkanie  skierowane  do  przedstawicielek  wszystkich  rodzajów  Kół  Gospodyń

Wiejskich działających w formule:

- Stowarzyszenia zwykłego (wpisanego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez

Starostę Powiatowego w Bełchatowie);

- Stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS;

- KGW wpisanego do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich;

- grupy nieformalnej bez osobowości prawnej.

W trakcie spotkania omówiono następujące kwestie:

- Ustawa o KGW i jej nowelizacja – jak rozumieć i interpretować zapisy;

- Formalno-prawne i księgowe podstawy i zasady funkcjonowania KGW;

- Nowe wyzwania KGW – możliwości pozyskiwania środków na finansowanie działań.

18.06.2020 r.  

Szkolenie: Opieka nad osobami zależnymi – wyzwania, tendencje, modele

W programie prezentacja nowych modeli, m.in.:

- opieka nad osobami zależnymi - wyzwania społeczne i ekonomiczne rola samorządów 

i partnerów społecznych;
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- Model pracy środowiskowej opieki nad osobami zależnymi - Model Kręgów Wsparcia;

- System opieki zdalnej - model Dobre Wsparcie;

- Jak utworzyć mieszkanie chronione na terenie wiejskim;

- Oferta wsparcia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej;

Na koncie Youtube dostępny zapis wideo seminarium.

22.06.2020  r. 

Otwarte spotkania webinaryjne on line:  Jak przeprowadzić zgromadzenie i złożyć sprawozdanie

roczne w czasie epidemii koronawirusa? 

Spotkanie  informacyjno-edukacyjnych  dla  pracowników  samorządu  oraz  organizacji

pozarządowych.  

03.09.2020 r.

Szkolenie: Skuteczna promocja działań organizacji społecznych

Szkolenie  dotyczyło  m.in.  zagadnień  planowania  działań  promocyjnych,  budowania  marki

organizacji społecznej, charakterystyki popularnych kanałów informacyjnych, 

24.09 -25.09.2020 r.

Szkolenie: Zakładasz organizację i co dalej? Jak poradzić sobie z finansami i księgowością.

Faktura czy paragon? Czy mogę zapłacić za internetowe zamówienie z prywatnego konta? Jakie

dokumenty i  jak długo muszę gromadzić? Czy za sprawy finansowe odpowiada tylko Skarbnik

organizacji? Kiedy mogę pobrać opłatę za wycieczkę od uczestników? Jakie sprawozdania i  do

jakich urzędów organizacja ma obowiązek złożyć? Ile gotówki organizacja może przetrzymywać

w kasie?

09.10., 16.10., 06.11., 13.11.2020 r.

Cykl otwarty 4 szkoleń: „Zarządzanie zespołem, procesami, organizacją”

Zakres tematyczny:

- Motywowanie zespołu i budowanie zaangażowania;

- Zarządzanie zespołem;

- Projektowanie usprawnień, zmian i innowacji;

- Zarządzanie zmianą;
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- Rozwiązywanie sporów i konfliktów w zespole;

- Konstruktywna komunikacja: krytyka, feedback, wzmocnienie;

- Zarządzanie czasem i zadaniami;

- Misja, wizja i strategia oraz trening stawiania celów;

- Delegowanie obowiązków;

- Przeprowadzanie rozmów rozwojowych, strategicznych;

- Budowanie zaufania i klimatu współpracy lokalnej;

- Networking i ścieżki współpracy.

Cykl  4  otwartych  spotkań  tematycznych  pt. „Trendy  i  wyzwania.  Jak  kształtować  ofertę

organizacji  pozarządowych  i  podmiotów  ekonomii  społecznej  w  obliczu  wyzwań

współczesności?"

09.10.2020 r. Imigranci.

Czy migracja ludności to problem tylko wyspecjalizowanych organizacji czy całego sektora? Jak

wspierać imigrantów i z nimi współpracować?  Jak pandemia COVID – 19 wpływa na działania

organizacji w tym obszarze?

05.11.2020 r.

Gospodarka współdzielenia

Czym jest  ekonomia  dobra wspólnego i  realizujące  ją  organizacje  ?  Jak w praktyce  wyglądają

procesy zarządzania i podejmowania decyzji w podmiotach z obszaru gospodarki współdzielenie.

Czy i jak COVID zmienił rzeczywistość funkcjonowania sharing economy?

Jakie wyzwania stoją przed dzisiejszą pozarządówką? Jakie trendy będą kształtowały sektor 

w najbliższych dziesięcioleciach?

16.11.2020 r. Seminarium. Dewzrost.

Czym  jest  dewzrost  i  czy  może  być  rozwiązaniem  problemów  środowiskowych,  zmian

klimatycznych?  Czy  ekonomia  społeczna  może  być  w  tym  kontekście  inspiracją?  Uczestnicy

seminarium zastanawiali  się, jak mogłyby wyglądać systemy społeczne i  gospodarcze,  które nie

byłyby uzależnione od wzrostu gospodarczego. 
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 27.11.2020 r.: Starzenie się społeczeństwa, zmiany demograficzne

Jakie  wyzwania  dla  sektora  pozarządowego  niesie  ze  sobą  starzenie  się  społeczeństwa?

Czym  jest  srebrna  gospodarka  –  zarówno  w  wymiarze  działań  komercyjnych,  jak  

i niekomercyjnych (NGO, wolontariat, samoorganizacja)? Na czym w praktyce polega zarządzanie

wiekiem w organizacji?

27.11.2020 r.

Seminarium otwarte: „Partnerstwo publiczno-prywatne jako narzędzie wspierające usługi 

społeczne w gminach"

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli samorządów, instytucji kultury, pomocy społecznej

i  podmiotów  ekonomii  społecznej.  Poruszane  zostały  zagadnienia  związane  z Partnerstwem

Publiczno-Prywatnym -  jego  modelami  i  praktyką,  a  także związanymi  z  nim  zagrożeniami

i mitami.

Prelegenci:

Bartosz Mysiorski, Prezes Zarządu, Fundacja Centrum PPP Tomasz Korczyński, Szef zespołu PPP,

Kancelaria Dentons Jakub Kot,  członek zespołu PPP, Kancelaria Dentons Mariusz Ryndziewicz,

Starostwo Powiatowe, Koszalin

08.12.2020 r. i 15.12.2020 r.

Spotkanie  seminaryjne  otwarte:  „Wolontariat  -  jak  i  po  co  uruchamiać  aktywność

wolontarystyczną w lokalnej społeczności?" 

W trakcie dwóch spotkań omówiono następujące kwestie:

 jak organizować wolontariat w gminie/mieście;

 przykładowe  ogólnopolskie  działania  na  rzecz  wolontariatu  (prezentacja  korpusu

wolontariatu);

 lokalne potrzeby związane z organizacją wolontariatu w lokalnej społeczności;

 wolontariat sąsiedzki jako odpowiedź na potrzeby lokalne w pandemii;

 zaplanujmy działania na rzecz rozwoju wolontariatu w lokalnej społeczności;

 prezentacja wsparcia w ramach korpusu solidarności;

Prowadzący: Jolanta Woźnicka – Centrum OPUS, Mariusz Kołodziejski – CENTERKO.
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W ww. spotkaniach/szkoleniach/seminariach uczestniczyły z Powiatu Piotrkowskiego:

- Fundacja Piekarnia Dobrych Uczynków;

- Fundacja IGLO;

- Fundacja Renowacja;

- Piotrkowska Fundacja Talentów;

- Stowarzyszenie Szczepanowice;

- Fundacja Nowoczesnej Edukacji Informatyczno Technologicznej;

- Fundacja Ekonomik;

- Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Prospołeczni;

- Spółdzielnia Socjalna Edukreator;

- Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej;

- Koło Gospodyń Wiejskich Raków Duży;

- Stowarzyszenie Przyjaciół Wolborza;

- Stowarzyszenie Senior Uśmiech;

- Koło Gospodyń Wiejskich Lubiatów;

- Ochotnicza Straż Pożarna Rzepki;

- Stowarzyszenie FOR YOU;

- Fundacja Pingwinek;

- Koło Gospodyń Wiejskich w Radzątkowie;

- Koło Gospodyń Wiejskich w Budach Szynczyckich;

- Koło Gospodyń Wiejskich w Gomulinie;

- Koło Gospodyń Wiejskich Parzniewiczkach;

- Koło Gospodyń Wiejskich w Majkowie Dużym;

oraz 

 10 osób indywidualnych, przedstawicieli grup nieformalnych;

 Przedstawiciele Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciele Urzędów Gmin, OPS, OPR, 

PUP ; 

II DZIAŁANIA DORADCZE

354 godzin doradczych - dla organizacji pozarządowych.

44 godziny doradcze - dla osób indywidualnych, przedstawicieli grup nieformalnych.
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1. 37 Doradztw kluczowych – 69 h dla 15 organizacji, oraz 18 h dla 8 przedstawicieli

grup nieformalnych;

2. 34 Doradztwa prawne – 116 h dla 7 organizacji, 24 h dla 1 przedstawiciela grupy 

nieformalnej;

3. 14 Doradztw księgowych – 17 h dla 7 organizacji, 2 h dla 1 osoby indywidualnej;

4. 86  Doradztw psychologicznych,  finansowych,  marketingowych,  biznesowych i  ds.

zamówień publicznych – 152 h dla 6 organizacji;

Pozafinansowe formy wsparcia:

Lokale:

Powiat  Piotrkowski  udostępniał  nieodpłatnie  lokal  Powiatowej  Radzie  Kombatantów  

i Osób Represjonowanych w budynku Starostwa, który jest wykorzystywany do bieżących spraw

organizacyjnych,  organizacji  spotkań,  zebrań  przez  wszystkie  zrzeszone  w  Radzie  organizacje

kombatanckie, z wykorzystaniem go na realizacje zadań statutowych organizacji, a także Centrum

Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Piotrkowskiemu Stowarzyszeniu Seniorów

i  Osób  Niepełnosprawnych  Sygnał,  Powiatowemu  Stowarzyszeniu  Seniorów  i  Osób

Niepełnosprawnych  Kłos  We  Włodzimierzowie,  Fundacji  Rozwoju  Gminy  Zelów.  Powiat

Piotrkowski udostępniał również nieodpłatnie salę konferencyjną na działania podejmowane przez

organizacje pozarządowe i inne podmioty zrównane.

Strony Internetowe:

Prowadzenie  zakładki  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  poświęconej  organizacjom

pozarządowym oraz zakładki „ngo” na stronie internetowej Starostwa, w której zamieszczane były

ważne  informacje  dla  organizacji  pozarządowych  i  informacje  na  temat  działań  realizowanych

przez organizacje pozarządowe.

Inne:

 Włączano organizacje pozarządowe w działania promocyjne powiatu, poprzez zaproszenie

do udziału w wydarzeniach targowych i innych przedsięwzięciach promocyjnych.

 Wspierano przy pomocy organizacji konferencji, seminariów, szkoleń.

 Promowano  działalność  organizacji  pozarządowych  poprzez  umożliwienie

im  publikowania  w  gazecie  lokalnej  oraz  stronie  internetowej  istotnych  wiadomości  

z ich działalności.
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 Rekomendowano  organizacje  współpracujące  z  Powiatem  Piotrkowskim

w przypadku ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych, poszukiwania partnerów itp.

 Prowadzono bazy danych.

 Zorganizowano kilkanaście spotkań edukacyjno – doradczych.

 Fundowano nagrody w ramach konkursów organizowanych przez organizacje.

Współpraca  Powiatu  Piotrkowskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami

prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  odbywała  się  na  zasadach  pomocniczości,

partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Realizowana była

w kilkunastu obszarach, zarówno w formie zlecania realizacji zadań publicznych, jak i w formach

pozafinansowych.

Na  koniec  należy  podnieść,  że  opisane  powyżej  zakresy  zadań  realizowanych

w  partnerstwie  Powiatu  z  organizacjami  pozarządowymi  dotyczą  jedynie  2,54  %  wszystkich

podmiotów zarejestrowanych. 

Obecnie panująca sytuacja epidemiczna nie pozwala na realizację większości zadań publicznych.

Z przywołanej  na wstępie  łącznej  liczby 315 organizacji  jedynie  8  (2,54  %)  złożyło  oferty  na

realizację zadań publicznych w 2020 r i w zostało podpisanych 7 umów. Oczywiście w formie

wsparcia finansowego różnych działań doraźnych skorzystało więcej organizacji, ale inicjatywy te

miały charakter doraźny, a nie systematyczny. Opisana powyżej sytuacja obrazuje stosunkowo niski

stopień aktywności społecznej omawianych tu organizacji, co oznacza, że znacząca część z nich

albo  istnieje  tylko  formalnie  w  rejestrze,  ale  nie  prowadzi  działalności,  albo  ogranicza  się  do

wąskiego zakresu działań dla swoich członków. A przecież członkowie tych organizacji stanowią

olbrzymi potencjał społeczny, który będąc aktywnym może znacząco przyczyniać się do rozwoju

różnorodnych form życia społecznego. Zachęcenie do współpracy tych organizacji pozarządowych,

które są bierne społecznie jest kluczowym celem działań Powiatu na najbliższe lata.

BIBLIOTEKA

Na mocy  „Porozumienia  zawartego  w  dniu  30  grudnia  1999  roku  pomiędzy  Zarządem

Powiatu  Piotrkowskiego  a  Zarządem Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego  w  sprawie  powierzenia

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim zadań biblioteki powiatowej” w 2020

roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim realizowała
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zadania biblioteki powiatowej. Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim na tę działalność

przekazało środki w wysokości 95 000,00 zł. 

OPIEKA MERYTORYCZNA

Opieka  merytoryczna  sprawowana  przez  Miejską  Bibliotekę  Publiczną  w  Piotrkowie

Trybunalskim  na  rzecz  bibliotek  publicznych  powiatu  piotrkowskiego  w  2020  roku  polegała

na  udzielaniu  pomocy  instrukcyjno-metodycznej  oraz  poradnictwie  w  zakresie  organizacji

bibliotek, organizacji sieci bibliotecznej oraz organizacji usług w bibliotekach publicznych. W 2020

roku do priorytetowych spraw podejmowanych w ramach opieki merytorycznej należało:

- automatyzacja procesów bibliotecznych, 

- doskonalenie kadry w zakresie pracy merytorycznej oraz administracyjnej, 

- zwiększenie poziomu czytelnictwa oraz poprawa dostępu do informacji poprzez zakupy nowości

wydawniczych oraz poprzez dostępu do Internetu, 

- aktywizacja społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, do uczestnictwa

w życiu kulturalnym. 

W  2020  roku  opieką  merytoryczną  było  objętych  36  placówek  bibliotecznych  w  Piotrkowie

Trybunalskim i powiecie piotrkowskim. 

W  sieci  bibliotek  w  powiecie  piotrkowskim  funkcjonują  4  placówki  biblioteczne

w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej oraz 1 biblioteka publiczno-

szkolna – Filia Publiczno-Szkolna w Srocku (gm. Moszczenica). Działają też połączone placówki:

Gminne Centrum Kultury z Gminną Biblioteką Publiczną w Gorzkowicach (5 placówek)

Filia  biblioteczna  w  Rakowie  (gm.  Moszczenica)  zawieszona  w  2010  roku  nadal  jest

nieczynna. W kwietniu 2020 r. została zlikwidowana Filia Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim. 

Do  końca  2020  roku  dostęp  do  Internetu   posiadały  biblioteki  we  wszystkich  miejskich

i gminnych Powiatu Piotrkowskiego. Własne strony internetowe posiadają biblioteki w Sulejowie,

Gorzkowicach,  Moszczenicy,  Ręcznie,  Rozprzy.  Informacje  o pozostałych placówkach możemy

odnaleźć na stronach urzędów gmin lub na portalach społecznościowych Facebooku lub Naszej

Klasie.  Programy  biblioteczne  SOWA  do  tworzenia  baz  księgozbioru  oraz  automatycznego

korzystania ze zbiorów posiadają placówki w Sulejowie, Wolborzu, Aleksandrowie, Czarnocinie,
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Grabicy,  Moszczenicy,  Łękach Szlacheckich,  Ręcznie i  Woli  Krzysztoporskiej.  GBP w Rozprzy

pracuje w oparciu o program MATEUSZ. GBP w Gorzkowicach pracuje na programie MAK +. 

Z  powodu  pandemii  COVID  –  19  nie  odbyły  się  zaplanowane  wyjazdy  do  bibliotek

publicznych powiatu piotrkowskiego. Pomoc instrukcyjno – metodyczna była realizowana w formie

rozmów telefonicznych oraz wymiany informacji e-mailem. 

DOSKONALENIE ZAWODOWE

Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Piotrkowie  Trybunalskim  w  ramach  funkcjonowania

biblioteki  powiatowej  organizuje  cyklicznie  szkolenia  dla  wszystkich  merytorycznych

pracowników bibliotek publicznych w powiecie. Zw względu na epidemię COVID – 19 realizacja

tego zadania odbywała się w trybie on-line w ramach realizacji projektu dofinansowanego przez

Ministerstwo Kultury,  Dziedzictwa Narodowego i  Sportu pn. „Bibliotekarz na tropie ciekawych

rozwiązań”.  Koszt zadania wyniósł  24.995,44 zł  i  w całości był  sfinansowany przez MKDNiS.

W ramach ww. projektu zrealizowano 3 szkolenia dla bibliotekarzy, w tym: 

1) 17-18.09.2020 r. - szklenie „Metody twórcze w bibliotece – trening pamięci, zwiększenie

efektywności czytania, organizacja pracy”.

2)  22-23.10.2020  r.  -  szkolenie  „Design  thinking  dla  bibliotek.  Nowoczesne  metody

projektowania usług i oferty bibliotecznej”.

3)  01.12.2020  r.  -  szkolenie  „Kreatywne  poczytanki  w  bibliotece  –  jak  zorganizować,

prowadzić, promować”.

Łącznie w trzech szkoleniach wzięło udział 100 – osób – pracownicy bibliotek publicznych

z powiatu piotrkowskiego oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Piotrkowie Trybunalskim. 

W ciągu całego roku systematycznie przekazywano bibliotekarzom bibliotek publicznych

oferty  i  zapowiedzi  nowości  wydawniczych  oraz  katalogi  sprzętu  i  wyposażenia  pomieszczeń

bibliotecznych,  w  tym  pakiet  wydawnictw  z  Instytutu  Pamięci  Narodowej  oraz  materiały

z  Wojewódzkiej  Biblioteki  Publicznej  im.  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  w  Łodzi.  Poza  tym

przekazano  nieodpłatnie  do  bibliotek  publicznych  powiatu  piotrkowskiego  wydawnictwo  MBP

autorstwa Danuty Syrwid „Piotrkowskie Towarzystwo Dobroczynności dla Chrześcijan w latach

1885 – 1914”.
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OPRACOWANIE BIBLIOGRAFII REGIONALNYCH ORAZ OPRACOWAŃ O REGIONIE

W 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim kontynuowała prace

nad  bibliografią  regionalną.  Prowadzona  przez  3  pracowników  Działu  Informacyjno-

Bibliograficznego  i  Czytelni  baza  „Regionalia”  liczy  obecnie  54  632 opisów bibliograficznych

(bibliografia regionalna – 51 921 rekordów, dokumenty życia społecznego – 5 435). W ciągu 2020

roku baza „Regionalia” powiększyła się o 2 724rekordy. Większość rekordów w kartotece powstaje

z  codziennego  przeglądu  prasy  regionalnej  prenumerowanej  przez  Bibliotekę.  Tylko  niewielka

część opisów bibliograficznych jest przejmowana z innych bibliografii. 

Na  bazie  własnych  kartotek  regionalnych  i  innych  bibliotek  bibliotekarze  Działu

Informacyjno-Bibliograficznego  i  Czytelni  w  2020  roku  przygotowali  13  zestawień

bibliograficznych dot. regionu piotrkowskiego.

UDOSTĘPNIANIE KSIĘGOZBIORÓW

Regulaminy  wszystkich  wypożyczalni  MBP  umożliwiają  mieszkańcom  powiatu

piotrkowskiego  korzystanie  ze  zbiorów na  tych  samych  zasadach,  co  mieszkańcom Piotrkowa.

Z  kolei  realizacja  zadań  biblioteki  powiatowej  z  zakresu  udostępniania  mieszkańcom  powiatu

materiałów naukowych,  edukacyjnych  i  nieksiążkowych  odbywa się  też  poprzez  wypożyczenia

prezencyjne  w  czytelniach  oraz  udostępnianie  ww.  materiałów  bibliotecznych  „na  noc”.

Mieszkańcy  powiatu  mogą  też  korzystać  z  prowadzonych  przez  MBP  wypożyczeń

międzybibliotecznych.  W  minionym  roku  ze  środków  Starostwa  Powiatowego  w  Piotrkowie

Trybunalskim zakupiono  447  egzemplarzy  książek  dla  czytelników oraz  opłacono  prenumeratę

4 tytułów prasowych udostępnianych czytelnikom. 

Szczególną  uwagę  zwrócono  na  uzupełnienie  zbiorów  regionalnych  oraz  działań

informacyjnych.  W  minionym  roku  we  wszystkich  czytelniach  MBP  3  585  czytelników

wypożyczyło 8 945 zbiorów regionalnych.

                    Wypożyczenia zbiorów regionalnych MBP w 2020 roku 

Rodzaj zbiorów Czytelnia Wypożyczalnia Filia Nr 1 Razem 

Książki 635 777 58 1470

Czasopisma oprawne 365 - - 365

Czasopisma nieoprawne 2915 - - 2915
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Dokumenty życia społecznego 14 - - 14

Wycinki prasowe 15 - - 15

Ikonografia regionalna 59 - - 59

Razem 4003 777 58 4838

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA I EDUKACYJNA

W 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim w ramach realizacji

zadań powiatowych przeprowadziła konkurs literacki pn. „Samotność niejedno ma imię”. Konkurs

polegał na napisaniu pracy literackiej na podany temat w dowolnej formie wypowiedzi. Skierowany

był do uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z Piotrkowa Trybunalskiego

i powiatu piotrkowskiego. Praca konkursowa miała charakter twórczy i nie mogła być powieleniem

lub  kompilacją  istniejących  opracowań  i  opublikowanych  źródeł.  Do  konkursu  przystąpiło  36

uczestników w dwóch kategoriach wiekowych 12-15 i 16-20 lat. Zwycięzcy konkursu otrzymali

dyplomy i karty podarunkowe, natomiast pozostałym uczestnikom wręczono dyplomy oraz książki

za udział w konkursie. 

GEODEZJA, KARTOGRAFIA I KATASTER

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne starosta wykonuje zadania organów

administracji geodezyjnej i kartograficznej jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zadania  związane  są  z  prowadzeniem  państwowego  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego

w szczególności  przyjmowaniem do  zasobu  dokumentacji  geodezyjnej,  weryfikacją  materiałów

przekazanych do zasobu oraz  udostępnianiem tego zasobu.  Wydział  zajmuje  się  prowadzeniem

ewidencji gruntów i budynków w tym gleboznawczej klasyfikacji gruntów, prowadzi sprzedaż map,

wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz zajmuje się także obsługą jednostek

wykonawstwa  geodezyjnego  (geodetów  uprawnionych  prowadzących  działalność  gospodarczą

w zakresie geodezji i kartografii) związaną ze zgłoszeniem prac geodezyjnych i kartograficznych

udostępnianiem materiałów niezbędnych do wykonania tych prac oraz weryfikacją i przyjęciem do

zasobu geodezyjnego wyników wykonanych prac geodezyjnych.

Zgodnie  z  Uchwałą  Nr  XLIII/321/14  Rady  Powiatu  w  Piotrkowie  Tryb.,  z  dnia  29.10.2014

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2014-2020”.
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Założenia dla Wydziału:

- cel strategiczny: ugruntowanie pozycji powiatu jako miejsca przyjaznego mieszkańcom,

- cel operacyjny: poprawa jakości usług instytucji publicznych poprzez zwiększenie dostępności,

stopnia wykorzystania i jakości technologii komunikacyjno - informatycznych.

Dzięki zrealizowaniu, zakończeniu i rozliczeniu projektu współfinansowanego ze środków UE pn.:

”Wdrożenie  i rozwój  infrastruktury  informacji  przestrzennej  w  celu  świadczenia  e-usług

w powiecie  piotrkowskim”  Wydział  udostępnia  poprzez  platformę  elektroniczną  -  geoportal

powiatu  piotrkowskiego,  bazy  danych  infrastruktury  informacji  przestrzennej  wymienione

w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Udostępnienie usług elektronicznych (e-usług) w zakresie :

 -  obsługi  jednostek  wykonawstwa geodezyjnego –  geodetów uprawnionych wykonujących na

obszarze naszego powiatu prace geodezyjne i kartograficzne,

- urzędów i jednostek samorządu terytorialnego (głównie Gmin),

- rzeczoznawców majątkowych,

- komorników

- obsługi systemu płatności elektronicznych

pozwala na załatwianie większości spraw za pośrednictwem internetu, bez konieczności osobistej

wizyty  klienta  w  Starostwie.  Jak  zaobserwowano  coraz  więcej  spraw interesanci  załatwiają  za

pośrednictwem e-usług.

W 2020 roku załatwiono:

- liczba zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych – 4455, w tym 4209 zgłoszeń wpłynęło za

pośrednictwem geoportalu, co daje 94% spraw załatwianych elektronicznie,

-  liczba  operatów technicznych,  stanowiących wyniki  prac  geodezyjnych  przyjętych  do zasobu

geodezyjnego – 3811, z tego operatów w formie elektronicznej – 240, co stanowi 6% wszystkich

operatów,

- liczba wniosków o udostępnienie innych materiałów zasobu lub kopii dokumentów – 4478, z tego

234 wnioski wpłynęły za pośrednictwem e-ułsug (geoportal) (5%),

- liczba narad koordynacyjnych –  276,  wdrażana jest usługa do obsługi narad koordynacyjnych

w postaci elektronicznej i od miesiąc kwietnia 2021r. planowane jest uruchomienie obsługi narad

koordynacyjnych w całości w postaci elektronicznej,
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- liczba udostępnionych wypisów, wypisów i wyrysów oraz informacji z rejestru ewidencji gruntów

i budynków – 19126, w tym spraw załatwionych elektronicznie – 72,

-  liczba  wprowadzonych  zmian  do  ewidencji  gruntów  i  budynków

(aktualizacja baz danych) – 7720,

-  liczba  wydanych  decyzji  administracyjnych  w indywidualnych sprawach z  zakresu  ewidencji

gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W celu wdrożenia i rozszerzenia świadczenia e-usług poprzez dostęp do bazy osnów geodezyjnych

Dział  Geodezji  i  Kartografii  uczestniczy  również  w  realizowanym  wspólnie  z  14  powiatami,

tworzącymi  Związek  Powiatów  Województwa  Łódzkiego  projekcie  pn.:  „Budowa  Systemu

Informacji  Przestrzennej  wspierającego  świadczenie  e-usług  przez  powiaty  z  terenu

województwa łódzkiego”.

Powiat  Piotrkowski  swój  udział  w  tym  projekcie  określa  na  kwotę  brutto:  4.783.738,25  zł,

Wielkość  wkładu  własnego  (15%  wydatków  kwalifikowalnych  +  podatek  VAT)  wynosi:

1.459.523,97 zł.

W ramach tego projektu powiat nasz planuje dalszą cyfrową budowę baz danych ewidencji gruntów

i budynków – w zakresie tzw. osnów geodezyjnych. Prace planujemy wykonać dla obszaru około

100  obrębów  ewidencyjnych  tj.  3  gmin:  Moszczenica,  Wola  Krzysztoporska  i Sulejów.  Prace

planujemy rozpocząć w 2021r. (ogłoszone zamówienia publiczne), a zakończenie planowane jest

w 2022 roku.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Realizacja  zadań  z  zakresu  gospodarowania  nieruchomościami  Skarbu  Państwa,

ograniczania  i  pozbawiania  praw  do  nieruchomości  oraz  nabycia  przez  Powiat  mienia  Skarbu

Państwa w trybie administracyjnym:

-  wprowadzono  „Procedury  oddania  w  dzierżawę  lub  najem na  okres  do  3  lat  nieruchomości

stanowiących  własność  Skarbu  Państwa,  dla  których  organem reprezentującym właściciela  jest

Starosta  Powiatu  Piotrkowskiego”  Zarządzeniem  Nr  31/2020  Starosty  Powiatu  Piotrkowskiego

z dnia 29 lipca 2020 roku. 

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa:

1. Zasób nieruchomości Skarbu Państwa
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- ogólna powierzchnia nieruchomości – 667,0272 ha (3.208 działek)

Sposób zagospodarowania
Liczba

podmiotów

 Powierzchnia

nieruchomości

Trwały zarząd

odpłatny      

(11 działek)
3

6,2601 ha

nieodpłatny

(3.124 działek)

2
637,1049ha

Dzierżawa  (6 działek) 5 4,8741 ha

Pozostałe (67 działek) - 18,7881 ha

- przeprowadzono 2 przetargi na oddanie w dzierżawę nieruchomości,  z których jeden zakończył

się wynikiem negatywnym,

- zawarto 3 umowy dzierżawy na okres 3 lat,

- dokonano zbycia 2 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej,

- dokonano zbycia 2 lokali mieszkalnych w drodze przetargu,

-wystąpiono do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na częściową zmianę celu

darowizny nieruchomości, 

- dokonano przekazania w drodze darowizny 1 nieruchomości, 

2. Użytkowanie wieczyste:

-  ogólna  powierzchnia  nieruchomości  Skarbu  Państwa  oddanych  w  użytkowanie  wieczyste  –

471,1201 ha (185 nieruchomości)

Powierzchnia

nieruchomości

Liczba  użytkowników

wieczystych

Liczba  podmiotów  /powierzchnia

nieruchomości objętych aktualizacją

opłat rocznych w 2019 roku

za które pobierane są opłaty

roczne -186,5835 ha
118 12 (17 nieruchomości)/5,2288 ha

które zwolnione są z opłat –

284,5366 ha
1 -
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-  liczba  złożonych  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  wniosków  o  ustalenie,  że

aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości – 2,

-  określono  cel  i  ustalono  wysokość  opłaty  rocznej  z  tytułu  użytkowania  wieczystego

nieruchomości gruntowej dla jednego podmiotu,

- wydano 1 odmowę zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. 

3. Prowadzone postępowania administracyjne:

- liczba wydanych decyzji administracyjnych - 44

- liczba wniesionych przez strony odwołań - 6

- liczba uchylonych decyzji przez właściwe organy – 2

-  liczba  zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa  użytkowania  wieczystego gruntu

zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności – 2

-  liczba  postanowień  o  odmowie  przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego  gruntu

zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności – 2

- liczba informacji o opłacie jednorazowej z tytułu przekształcenia – 4

MIENIE POWIATU 

Wartość brutto  mienia Powiatu Piotrkowskiego na podstawie danych przekazanych przez

jednostki organizacyjne Powiatu na dzień 31.12.2020 r. wynosiła - 255.483.879,95 zł.

Wartość  majątku  netto  (tj.  pomniejszona  o  odpisy  umorzeniowe)  wg  stanu  na  dzień

31.12.2020 r. wynosiła - 179.557.341,02 zł.

W stosunku do roku 2019 nastąpił wzrost wartości mienia o 16.561.002 zł,tj. 6,94% .
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Rzeczowe aktywa trwałe Powiatu Piotrkowskiego 

Wartość  brutto  zgodnie  z  ewidencją  księgową  jednostek  organizacyjnych  Powiatu,

rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2020 rok wynosiła -  254.574.714,54 zł,  wartość

netto  179.520.583,47  zł. W  stosunku  do  roku  2019  nastąpił  wzrost  wartości  o  kwotę  -

16.529.387,08 zł, tj. 6,95%.

Wartość  brutto  środków  trwałych  według  stanu  na  dzień  31.12.2020  r.  wynosiła  -

251.192.763,45 zł,  natomiast  wartość  netto  środków trwałych  wynosiła  –  176.138.632,38 zł.  

Wzrost wartości w stosunku do roku poprzedniego, tj. stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniósł

– 16.100.710,86 zł, tj. 6,85%. 

Grunty 

Podstawowym składnikiem mienia  Powiatu  Piotrkowskiego  są  nieruchomości  gruntowe.

Grupa 0 - „Grunty” - obejmuje: grunty, według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak: grunty

rolne,  grunty  leśne,  grunty  zabudowane  i  zurbanizowane,  tereny  komunikacyjne,  użytki

ekologiczne,  grunty  pod  wodami,  tereny  różne,  prawo  użytkowania  wieczystego  gruntu,

sklasyfikowane  w  odpowiednich  grupowaniach,  w  zależności  od  rodzaju  gruntu,  którego

dotyczy.
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Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Powiat Piotrkowski był właścicielem nieruchomości:

994  działek  -  własność  oraz  9  działek  -  współwłasność,  o  łącznej  powierzchni  ogółem

771,0219 ha i wartości księgowej - 62.408.751,33 zł, w tym:

1. 6 działek o powierzchni ogółem 1,3199 ha, wartości - 490.046,58 zł - prawo nieodpłatnego

użytkowania na rzecz Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim;

2. 866 działek  o  powierzchni  ogółem  714,3300  ha, wartości  -  56.602.902,56  zł  -

nieruchomości przekazane w trwały zarząd, w tym: 

• 775  działek  o  powierzchni  ogółem  577,4367  ha,  wartości  -  55.349.993,34  zł  -

nieruchomości zajęte pod drogi publiczno - powiatowe;

• 91 działek o powierzchni ogółem 136,8933 ha i wartości - 1.252.909,22 zł - nieruchomości

przekazane jednostkom organizacyjnym Powiatu w celu wykonywania statutowych zadań.

W 2020 roku na wniosek Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie

został  wygaszony trwały  zarząd  na  3  działkach  o  pow.  ogółem 22,4500 ha  i  wartości

103.678,00 zł;

       3.   122 działek nie oddanych w żadną formę władania o powierzchni ogółem - 54,6344 ha

             i wartości 4.713.543,81 zł, w tym:      

• 74 działek o powierzchni ogółem 37,5418 ha, wartości - 3.101.024,21 zł - nieruchomości

zajęte pod drogi publiczno - powiatowe;

•    48 działek o powierzchni ogółem 17,0926 ha, wartości - 1.612.519,60 zł - pozostałe        

  nieruchomości Powiatu.

   4. 9 działek o powierzchni (ułamkowej części gruntu) łącznie 0,7376 ha i wartości -  

            602.258,38 zł - współwłasność Powiatu.

         Ponadto Powiat Piotrkowski jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiących

własność Skarbu Państwa - 5 działek o powierzchni ogółem 0,6334 ha i wartości 2.263.442,06 zł.

W analizowanym okresie  ogólna  powierzchnia  gruntów stanowiących  własność  Powiatu

(bez nieruchomości zajętych pod drogi i nabytego prawa użytkowania wieczystego) będących na

stanie  środków  trwałych,  zmniejszyła  się  o  6  działek  o  powierzchni  ogółem  -  23,0625  ha

i  wartości  księgowej  108.120,00  zł,  tj.  -  2,66%  (wg  danych  przekazanych  przez  jednostki

organizacyjne Powiatu). 

W 2020 roku Powiat Piotrkowski:

1. Zbył 
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• w drodze przetargu ustnego ograniczonego – nieruchomość niezabudowaną składającą się

z  3  działek  położonych  w  Czarnocinie,  gmina  Czarnocin  o  pow.  ogółem  22,4500  ha

i wartości księgowej 103.678,00 zł. Cena sprzedaży nieruchomości osiągnięta w przetargu -

1.791.000,00 zł.  

• w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – nieruchomość składającą się z 4 działek

położoną  w  Bujnach,  gmina  Wola  Krzysztoporska  o  łącznej  pow.  0,6120  ha,  wartości

księgowej ogółem 4.442,00 zł.  Cena sprzedaży nieruchomości netto 210.211,38 zł,  cena

brutto 258.560,00 zł.

2. Nabył 

• prawo  użytkowania  wieczystego  nieruchomości  położonej  w  Piotrkowie  Trybunalskim

stanowiącej własność Skarbu Państwa, w skład której wchodzi 1 działka o pow. 0,5707 ha,

w  celu  utworzenia  centrum  przesiadkowego,  za  cenę  2.096.378,00  zł  brutto  (cena  bez

naniesień budowlanych powiększona o koszty nabycia). 

W omawianym okresie  w  wyniku  przeprowadzonej  przez  Prezydenta  Miasta  Piotrkowa

Trybunalskiego modernizacji ewidencji gruntów i budynków, jedna z działek będąca w  użytkowaniu

Powiatowego Centrum Matki i Dziecka zmniejszyła się o 0,0005 ha.

Ponadto  na  zmianę  ilości  działek  będących  własnością  Powiatu  miał  wpływ  podział

nieruchomości położonej w Bujnach na 2 działki w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości

tworząc całość gospodarczą i dokonania regulacji granic zgodnie ze stanem faktycznym.  

W zakresie nieruchomości zajętych pod drogi publiczno - powiatowe nastąpiło zwiększenie

o  4  działki  o  powierzchni  ogółem 0,1337 ha  i wartości  13.666,00 zł,  na  podstawie  4  decyzji

zatwierdzających  podział  nieruchomości,  z  których  zostały  wydzielone  działki  pod  drogi

powiatowe w gminie: Sulejów, Moszczenica i Wola Krzysztoporska.

Szczegółowa analiza w zakresie  nieruchomości  Powiatu,  zajętych pod drogi publiczno -

powiatowe oraz proces ich komunalizacji.

Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe

prawo do lokalu mieszkalnego 

Grupa  1  –  "Budynki  i  lokale  oraz  spółdzielcze  prawo  do  lokalu  użytkowego

i  spółdzielcze  własnościowe  prawo  do  lokalu  mieszkalnego" obejmuje  wszystkie  budynki
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i  znajdujące  się  w  nich  lokale,  spółdzielcze  własnościowe  prawo  do  lokalu  mieszkalnego,

spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Wartość brutto budynków i lokali stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego na dzień

31.12.2020 r. wynosiła 42.816.772.38 zł.   

W  porównaniu  do  roku  poprzedniego,  nastąpiło  zwiększenie  wartości  o  kwotę -

791.560,00 zł, tj. 1,89%, spowodowane:

• modernizacją łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku, na kwotę 206.960,00 zł;

• nabyciem  przez  Powiat  Piotrkowski  prawa  użytkowania  wieczystego  nieruchomości

położonej  w  Piotrkowie  Trybunalskim  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa  wraz

z prawem własności naniesień budowlanych, których wartość wynosi 584.600,00 zł.      

Na  dzień  31.12.2020  roku  w  skład  powiatowego  zasobu  mieszkaniowego  wchodziły

34 lokale mieszkalne. W porównaniu do roku 2019, ilościowy stan lokali mieszkalnych nie uległ

zmianie,  jedynie  nastąpiła  zmiana  w  zasobie  mieszkaniowym  będącym  w  trwałym  zarządzie

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu, gdzie w wyniku zgonu najemców,

zwiększył się stan pustostanów o 2 lokale.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  

Grupa 2 –  „Obiekty inżynierii  lądowej i  wodnej" -  zgodnie z Klasyfikacją Środków

Trwałych,  grupa  ta  obejmuje  obiekty  budowlane  naziemne  i  podziemne  o  charakterze  stałym

(z  wyłączeniem  budynków),  takie  jak: kompleksowe  budowle  na  terenach  przemysłowych,

rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu, pozostałe

obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej

stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego wynosiła 120.842.765,99 zł.                 

Nastąpił  wzrost  wartości  w  porównaniu  do  stanu  na  dzień  31.12.2019  r., o  kwotę

12.547.526,41,  tj.  11,59%, spowodowany  przyjęciem  na  stan  grupy  przez  Zarząd  Dróg

Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim, zakończonych inwestycji drogowych, o wartość ogółem

12.547.526,41 zł, w tym:

- drogi Wroników-Cieszanowice, o wartości  6.489.742,13 zł,     

- drogi Podolin-Biskupia Wola, o wartości  1.376.253,93 zł,

- drogi Sulejów-Łęczno, o wartości  548.673,48 zł,
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- drogi w m. Lubiatów, o wartości  483.031,40 zł,      

- drogi Dziewuliny-Grabica, o wartości 323.240,62 zł,

            - drogi w m. Gazomia Nowa, o wartości 259.453,17 zł,

            - drogi Lubiszów- Dobra Golesze, o wartości 251.948,55 zł,    

- pozostałych inwestycji drogowych na łączną kwotę 2.815.183,13 zł.

Kotły i maszyny energetyczne 

Grupa 3 – „Kotły i maszyny energetyczne" - obejmuje kotły grzejne i parowe; maszyny

napędowe  pierwotne  niezespolone  konstrukcyjnie  z  zasilanym  obiektem,  maszyny  elektryczne

wirujące; zespoły prądotwórcze, które traktuje się, jako samodzielne obiekty; przenośne kotłownie

kontenerowe.  

Wartość  brutto  środków trwałych  zaliczanych  do ww.  grupy na  dzień  31.12.2020 r.   wynosiła

1. 574.999,58 zł. Nastąpił wzrost wartości o kwotę  274.233,74 zł, tj. o 21,09%, na który wpływ

miało  wykonanie  przez  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Łochyńsku  kompletnej  instalacji

fotowoltaicznej.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa 4 – „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” - obejmuje maszyny

ogólnego zastosowania, takie jak: obrabiarki; maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali

i tworzyw sztucznych; maszyny, urządzenia i aparaty  używane w przemyśle rolnym i spożywczym;

maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów; piece przemysłowe; urządzenia

do  wymieniany  ciepła;  maszyny  i  urządzenia  do  operacji  i  procesów  materiałowych;  zespoły

komputerowe; urządzenia do regulacji i sterowania procesami; roboty i inne maszyny, urządzenia

i aparaty ogólnego zastosowania.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. wartość brutto grupy wynosiła 2.558.354,65 zł. 

Nastąpiło  zmniejszenie  wartości  grupy  w  porównaniu  do  stanu  na  dzień  31.12.2019  r.

o kwotę - 42.902,36 zł, tj. - 1,65%, spowodowane likwidacją zużytych zespołów komputerowych,

laptopów przez jednostki organizacyjne Powiatu, tj.: 

• Zespół  Szkół  Ponadpodstawowych  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Szydłowie  -

o wartości  księgowej ogółem 45.594,09 zł,
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• Powiatową  Poradnie  Psychologiczno  -  Pedagogiczną   w  Piotrkowie  Trybunalskim  -

o wartości ogółem 23.710,33 zł.

Na zmniejszenie wartości przedmiotowej grupy miało również wpływ przeniesienie przez

ZSPCKU  w  Szydłowie  do  „grupy  8”  środków  trwałych,  komputerów,  monitorów,  projektora,

o wartości księgowej ogółem 24.725,33 zł.

Ponadto w omawianym czasie  nastąpiło  również  zwiększenie  wartości  grupy o wartości

ogółem 51.127,39 zł, związane: 

• z rozbudowaniem systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego,

o wartości 9.225,00 zł, 

• nieodpłatnym otrzymaniem przez Powiatowy Urząd Pracy, nowych środków trwałych oraz

pozostałych  środków trwałych,  sfinansowanych  ze  środków Funduszu Pracy,  na  kwotę

ogółem 41.902,39 zł.               

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

Grupa  5  –  „Maszyny,  urządzenia  i  aparaty  specjalistyczne" –  obejmuje:  maszyny,

urządzenia  i  aparaty  do  procesów  chemicznych;  maszyny  i  urządzenia  wiertnicze,  górnicze,

hutnicze,  gazownicze,  odlewnicze,  torfiarskie;  aparaty  i  urządzenia  do  pomiarów  i  zabiegów

geofizycznych; maszyny do obróbki surowców mineralnych i produkcji wyrobów  z  nich; maszyny

do produkcji wyrobów z metali  i  tworzyw sztucznych; maszyny do obróbki i przerobu drewna,

produkcji  wyrobów  z  drewna;  maszyny  papiernicze  i  poligraficzne;  maszyny  włókiennicze

i  odzieżowe;  maszyny  do  obróbki  skóry  i  produkcji  wyrobów  ze  skóry;  maszyny,  urządzenia

i  aparaty  przemysłów  rolnych  i  spożywczych;  maszyny  do  robót  ziemnych,  budowlanych

i drogowych; maszyny rolnicze i  gospodarki leśnej itp.   

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. wartość brutto środków trwałych zakwalifikowanych

do ww. grupy wynosiła 3.265.101,05 zł.  

 Nastąpiło  zwiększenie  wartości  grupy,  o  kwotę  42.500,01 zł,  tj.  1,32%,  spowodowane

zakupem przez Zarząd Dróg Powiatowych, maszyny do wykonywania statutowych zadań, na kwotę

42.500,01 zł.
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Urządzenia techniczne 

Grupa 6 – „Urządzenia techniczne" - obejmuje: zbiorniki wbudowane lub zainstalowane

wewnątrz  budynków;  urządzenia  i  aparaturę  energii  elektrycznej;  stacje  transformatorowe;

urządzenia  do  radiofonii  i  telegrafii;  urządzenia  sygnalizacyjne  i  alarmowe;  urządzenia

telefoniczne;  urządzenia  elektroenergetyczne  przetwórcze  i  zasilające;  dźwigi  i  przenośniki

(transportery);  pozostałe  urządzenia przemysłowe,  urządzenia do oczyszczania wody, powietrza,

ścieków i gazów oraz odpopielania i odżużlania; akumulatory hydrauliczne; urządzenia pralni; wagi

pojazdowe,  wagonowe  i  inne  wbudowane;  urządzenia  projekcyjne  i  teatralne;  urządzenia  do

przeprowadzania badań technicznych; pozostałe urządzenia techniczne.

Wartość  brutto  środków trwałych  zakwalifikowanych  do  przedmiotowej  grupy  na  dzień

31.12.2020 r. wynosiła 2.062.959,14 zł.

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. wartość grupy nie uległa zmianie.

Środki transportu  

Grupa 7 – „Środki transportu" - zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje:

kolejowy  tabor  szynowy,  naziemny  i  podziemny  o  różnej  szerokości  toru;  tramwajowy  tabor

szynowy;  samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy

i inne pojazdy mechaniczne;  statki  i  konstrukcje pływające,  statki  powietrzne;  pozostałe środki

transportu, np. wózki jezdniowe, poduszkowce. 

Według  stanu  na  dzień  31.12.2020  r.  wartość  brutto  środków  transportu  stanowiących

własność Powiatu wynosiła 3.202.249,87 zł.  

W odniesieniu  do  stanu  na  dzień  31.12.2019  r.  wartość  ww.  grupy  środków  trwałych

zmniejszyła się o kwotę -147.433,48 zł, tj. 4,41%, w wyniku:  

• kasacji  przez  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Łochyńsku, maszyny  do  koszenia  trawy,

o wartości  6.999,99 zł;

• sprzedaży  samochodu  osobowego  i  dostawczego  oraz  ciągnika  przez  Zarząd  Dróg

Powiatowych, o wartości ogółem 123.774,00 zł;

• sprzedaży  przez  Starostwo  Powiatowe  samochodu  osobowego,  o  wartości  księgowej

60.640,00 zł.
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W  omawiany  okresie  nastąpiło  również  zwiększenie  środków  transportu  będących  na  stanie

Powiatu  w  wyniku  zakupu  przez  Starostwo  Powiatowe  samochodu  osobowego,  o  wartości

43.980,51 zł.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupa  8  –  „Narzędzia,  przyrządy,  ruchomości  i  wyposażenie,  gdzie  indziej

nieskwalifikowane" -  obejmuje  poszczególne  obiekty  środków  trwałych,  które  stanowią

pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno - pomiarowe oraz różnego typu

wyposażenie i sprzęt specjalistyczny.

Niniejsza  grupa  obejmuje  środki  trwałe  zaliczone  do  grupy  8  Klasyfikacji  Środków

Trwałych,  jak  również pozostałe  środki  trwałe  (umarzane  jednorazowo  w  chwili  oddania  do

używania, tzw. niskocenne). 

Wartość brutto grupy na dzień 31.12.2020 r. wynosiła  10.179.122,40 zł.             

Nastąpił wzrost wartości o kwotę 633.302,54 zł, tj. 6,64%, spowodowany wprowadzeniem

na stan przedmiotowej grupy przez jednostki organizacyjne Powiatu:

• zakupionego  wyposażenia  i  pozostałych  środków  trwałych,  na  ogólną  wartość

663.755,86 zł; 

• nieodpłatnie  otrzymanych  przez  Urząd  Pracy,  ze  środków  PEFRON  pozostałych  środków

trwałych, o wartości 654,00 zł;

• otrzymanego w formie darowizny sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Domu Pomocy

Społecznej w Łochyńsku, o wartości ogółem 5.685,50 zł;

• otrzymanych  od  Naukowej  i  Akademickiej  Sieci  Komputerowej  -  Państwowego  Instytutu

Badawczego  w  ramach  Ogólnopolskiej  Sieci  Badawczej  przez  Zespół  Szkół  Centrum

Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Czarnocinie, tabletów na ogólną kwotę 48.523,50 zł;

• przeniesieniem  z  „grupy  4”  środków  trwałych  przez  Zespół  Szkół  Ponadpodstawowych

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Szydłowie, sprzętu komputerowego oraz projektora do

przedmiotowej grupy środków trwałych, o wartości ogółem 24.725,33 zł.

W analizowanym  okresie  jednostki  organizacyjne  Powiatu  dokonały  również  sprzedaży

i  likwidacji  wyposażenia  oraz  pozostałych  środków  trwałych  będących  na  stanie  ww.  grupy,

o wartości ogółem 92.854,30 zł oraz sprzedaży wyposażenia, o wartości 100,00 zł.

           152



                                    Raport  o  stanie  Powiatu  Piotrkowskiego  za  2020  rok 

Ponadto  Starostwo  Powiatowe  w  Piotrkowie  Trybunalskim  nieodpłatnie  przekazało

środki trwałe, o wartości księgowej  ogółem 16.177,15 zł na rzecz:

• Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piotrków z siedzibą

w Łęcznie - wolier aluminiowy, o wartości księgowej  12.429,15 zł;

• Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim - sprzęt elektryczny,

o wartości ogółem 2.395,00 zł;

• Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi - drukarkę, o wartości 1.353,00 zł;

Również Starostwo Powiatowe przekazało do szkół powiatowych, sprzęt komputerowy zakupiony

w  ramach  projektu  „Zdalna  szkoła”,  o  wartości  ogółem  59.935,44  zł,  z  czego  jednostki

wprowadziły na stan środków trwałych,  sprzęt o wartości  59.025,24 zł,  zaś część otrzymanego

przez ZSPCKU w Szydłowie sprzętu, zakwalifikowano do wyposażenia ilościowego (o wartości

910,20 zł).

Inwentarz  żywy 

Grupa – 9 „Inwentarz  żywy” -  obejmuje zwierzęta:  domowe,  gospodarskie,  cyrkowe,

w ogrodach zoologicznych, pozostałe zwierzęta hodowlane.

Na dzień 31.12.2020 r. wartość grupy wynosiła  18.200,00 zł. 

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. wartość grupy nie uległa zmianie.

Wartość ww. grupy przedstawia tabela nr 14.

Środki trwałe w budowie 

Środki  trwałe  w  budowie -  są  to  „inwestycje  rozpoczęte”  w  ujęciu  rachunkowym,

natomiast  w  ujęciu  ogólnoekonomicznym  „inwestycje  rzeczowe”.  Według  definicji  z  ustawy

o rachunkowości środki trwałe w budowie rozumie się jako zaliczone do aktywów trwałych środki

trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. 

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. wartość brutto środków trwałych w budowie wynosiła

3.381.951,09 zł.    

Nastąpiło zwiększenie wartości w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r.,  o kwotę

428.676,22 zł, tj. 14,52%, spowodowane:
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• nakładami  poniesionymi  przez  Zarząd  Dróg  Powiatowych  na  kontynuację  rozpoczętych

i  nowych  inwestycji  (droga  Piotrków-Jeżów;  droga  Tuszyn-Czarnocin;  ulica  Klasztorna

i Jagiełły w Sulejowie), o wartości ogółem 12.417.870,26 zł.

W okresie objętym informacją nastąpiło również zmniejszenie wartości środków będących

na stanie przedmiotowej grupy, o wartość ogółem 11.989.194,04 zł, w wyniku:

• przekazania przez Zarząd Dróg Powiatowych do używania zakończonych inwestycji: drogi

Wroników-Cieszanowice,  Kałek-Kłudzice,  Podolin-Biskupia  Wola  oraz  inwestycji

realizowanych w 2020 r., o wartości 11.983.044,04 zł,

przyjęcia  przez  Dom Pomocy  Społecznej  w  Łochyńsku  na  stan  środków trwałych  rozpoczętej

w 2019 r. inwestycji „instalacji fotowoltanicznej posadowionej na  terenie DPS” na kwotę 6.150,00

zł (wartość wykonanej dokumentacji projektowej).

Zaliczki na środki trwałe w budowie  

Zaliczki  na  środki  trwałe  w  budowie  -  zaliczki  na  poczet  inwestycji  związanych

z nabyciem składników rzeczowego majątku trwałego.

Wartość zaliczek na środki  trwałe w budowie w porównaniu do poprzedniego roku, nie

uległa zmianie i na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł 

 

Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane

do  aktywów  trwałych,  prawa  majątkowe  nadające  się  do  gospodarczego  wykorzystania,

o  przewidywanym  okresie  ekonomicznej  użyteczności  dłuższym  niż  rok,  przeznaczone  do

używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne,

licencje, koncesje; prawa do wynalazków, patentów znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz

zdobniczych; know-how.

Stan wartości  niematerialnych i  prawnych na dzień 31.12.2020 r.  wynosił 909.165,41 zł

brutto.  

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r. wartość zwiększyła się, o kwotę 31.615,10 zł,

tj. 3,61%. 
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Na zwiększenie wartości omawianej grupy miał wpływ zakup przez:

•  Zarząd Dróg Powiatowych  programu komputerowego, o wartości 1.100,00 zł

• Starostwo Powiatowe oprogramowania oraz licencji, o wartości ogółem  19.015,70 zł;

• Powiatowe Centrum Usług Wspólnych oprogramowania na kwotę 2.290,00 zł.

oraz 

• nieodpłatne otrzymanie przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy nowych

wartości niematerialnych i prawnych, o wartości 10.308,40 zł;

Na zmianę wartości miało również wpływ przekazanie przez Starostwo Powiatowe na rzecz

Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim oprogramowania, o wartości 1.099,00 zł.

Szczegółowe  informacje  w  tym  zakresie  zawiera  Informacja  o  stanie  mienia  Powiatu

Piotrkowskiego za 2020 rok.

INWESTYCJE

Inwestycje zrealizowane przez Powiat w roku 2020:

Sztandarową  inwestycją  zrealizowaną  przez  Powiat  Piotrkowski  w  roku  2020  było

utworzenie  Inkubatora  przetwórstwa  lokalnego  miodów  i  produktów  pszczelich  ziemi

piotrkowskiej.  Na  realizację  projektu  zaadoptowany  został  jeden  z  budynków  położonych  na

terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu.

W ramach robót budowlanych – w celu nadania funkcjonalności obiektu – zmieniony został

układ  pomieszczeń.  Wymienione  zostały  wszystkie  instalacje  wewnętrzne,  przeprowadzono

gruntowny  remont  podłóg,  ścian  i  sufitów.  Budynek  zyskał  nowy  wygląd  zewnętrzny:

przebudowano dach,  wykonano nowe obróbki  blacharskie,  orynnowanie,  instalację  odgromową,

wymieniono także stolarkę okienną i drzwiową. Całość została zwieńczona nową elewacją.  Tak

przygotowany  obiekt  został  wyposażony  w  najnowocześniejszy  sprzęt  do  produkcji  wyrobów

z miodu oraz produktów pszczelich.

Inkubator przetwórstwa lokalnego jest miejscem, w którym pszczelarze z terenu Powiatu

Piotrkowskiego  mogą  rozpocząć  przetwarzanie  miodu  korzystając  z  maszyn  i  urządzeń  tam

zainstalowanych. Ponadto jest dużym wsparciem w podniesieniu jakości przetwarzanych miodów

oraz  produktów  pszczelich,  przy  zapewnieniu  warunków  higieniczno-sanitarnych.  Dla  wielu
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pszczelarzy  korzystanie  z  infrastruktury  inkubatora  jest  pierwszym  etapem  w  drodze  do

zainicjowania własnej działalności gospodarczej oraz rozpromowania własnych wyrobów. 

Wartość wykonania robót budowlanych oraz zakupu wyposażenia zamknęła się w kwocie

690  000,00 zł,  z  czego  318  150,00 zł  pochodzi  z  dotacji  Województwa  Łódzkiego  w ramach

"Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Europa inwestująca

w obszary wiejskie".

ADMINISTRACJA  ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA

Do  zakresu  działania  powiatów  włączono  również  sprawy  z  zakresu  ustawy  Prawo

budowlane.  Kompetencje  do  wydawania  pozwoleń  budowlanych  w  I  instancji  przyznano

Starostom.  W  powiecie  piotrkowskim  w  2020  roku   zadaniami  tymi  zajmował  się  Wydział

Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa dział   Architektury i Budownictwa. 

Dla działu Architektury i Budownictwa w 2020 roku nie opracowano żadnego dokumentu

określającego  politykę,  strategię  bądź  program  działania  wydziału  –  z  powodu   braku  takiej

potrzeby.

Ww Wydział wykonywał zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane, polegające m.in.

na  wydawaniu decyzji  administracyjnych związanych z udzielaniem pozwoleń na budowę oraz

przyjmowaniem zgłoszeń robót nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę.  

W 2020 roku w Wydziale  realizowano zadania: 

Przyjęte wnioski w sprawie pozwoleń ogółem -  1322

Przyjęte wnioski dot. przeniesienia pozwolenia -      73

Przyjęte wnioski ze specustawy -       0

Przyjęte wnioski w sprawie rozbiórek -     74

Przyjęte zgłoszenia - 1631

w tym zastępujące pozwolenia -     74

Wydane decyzje ogółem -  1396

Wydane decyzje  ze specustawy -        1

Wydane postanowienia -    344

Wydane zaświadczenia -    266

Wydane dzienniki budowy -  1085
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Sprzedane tablice    -    80

Informacje ogólne / inf. Publiczne - 180/11

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

Wśród  zadań  przekazanych  do  realizacji  powiatom   znalazło  się  też  zadanie  związane

z  rejestracją  pojazdów  i  wydawaniem  praw  jazdy.  Zadania  te  realizuje  Wydział  Komunikacji.

W Wydziale Komunikacji realizowane są zadania określone w ustawie tj.:

1) z zakresu rejestracji pojazdów w 2020 roku wydano:

- decyzje rejestracji stałej i czasowej  – 19.534 szt,

-  dowody stałe – 10.716 szt,

- pozwolenia czasowe – 11.342 szt,

- decyzje o wyrejestrowaniu pojazdu – 260 szt,

- decyzje o czasowym wycofaniu z ruchu – 108 szt,

- wydanie tablic dodatkowych – 64 szt,

- wydanie wtórników tablic – 8.613 szt.

- wydanie tablic zabytkowych – 9 szt,

- wydanie tablic indywidualnych – 40 szt,

- decyzje zmieniające, dotyczące wykreślenia lub dopisania współwłaściciela – 178  szt,

- wydanie tablic tymczasowych – 104 szt,

- wydanie wtórników nalepek na wniosek strony (po wymianie szyby) – 44 szt,

- zaświadczenia z KPA – 4 szt,

- zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdów – 8.704 szt, - nowe działanie

- wpisanie do dowodu (gaz, hak, VAT) – 755 szt,

- decyzje dot. nałożenia kary pieniężnej – 93 szt.

2) z zakresu praw jazd  w 2020 roku wydano:

- wydanie i wymiana praw jazdy – 2.194 szt, 

- wydanie  pozwolenia na tramwaj – 2 szt, 

- wydanie międzynarodowego prawa jazd  – 10 szt,

- wydanie profilu kandydata na kierowcę – 1.878 szt, 

- zawiadomienie o wykonaniu środka  karnego dla osób bez uprawnień – 63 szt, 
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-  wydanie   i  przedłużenie  zezwoleń  na   kierowanie  pojazdem  uprzywilejowane  i  pojazdem

przewożącym wartości pieniężne  – 52 szt, 

- wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy – 309 szt, 

- ewidencja zatrzymanych praw jazdy – 186 szt,

- decyzja o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego

oraz na badania lekarskie  i psychologiczne, kurs reedukacyjny – 408 szt,

- decyzje o cofnięciu uprawnień – 213 szt,

- decyzje o przywróceniu uprawnień – 24 szt,

- postanowienia o zamieszczeniu i wznowieniu postępowań – 49 szt,

- decyzje o umorzeniu postępowania – 17 szt,

- wydanie zaświadczeń na podstawie KPA – 4 szt,

- żądanie i przekazanie akt kierowcy – 306 szt.

3) z zakresu stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców w 2020 roku wydano:

-  uprawnienia diagnosty – 2 szt,

- decyzje o cofnięciu uprawnień diagnosty – 1 szt,

- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów – 2 szt,

- zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców SKP – 1 szt,

-  wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK  - 1 szt,

- zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru OSK i/lub aktualizacje danych – 4 szt,

- decyzje o wpisaniu instruktora nauki jazdy do ewidencji – 3szt,

- legitymacje instruktora nauki jazdy (w tym wymiana) – 11 szt,

- decyzje o wykreśleniu  instruktora nauki jazdy z ewidencji – 3 szt,

- decyzje o nałożeniu obowiązku zapłaty tytułem obciążenia kosztami związanymi z usunięciem,

przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdu usuniętego z drogi – 19 szt,

- decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji i umorzeniu postępowania – 1 szt.

Ponadto  przeprowadzono  18  kontroli  u  przedsiębiorców  prowadzących  stacje  kontroli

pojazdów oraz przeprowadzono 17 kontroli  u  przedsiębiorców prowadzących ośrodki  szkolenia

kierowców, działających na terenie powiatu. 

Wydział Komunikacji wykonał plan finansowo – rzeczowy zadań powiatu za 2020 r., na poziomie: 

- wykonanie dochodów – 2.074.566,45 zł,

- wykonanie wydatków – 982.457,82 zł.
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Powiat  Piotrkowski  cały  czas  stawia  na  poprawę  obsługi  swoich  klientów i  na  bieżąco

udoskonala systemy funkcjonujące w urzędzie. W 2020 roku system kolejkowy QMS odnotował

pobranie  40.431 szt.  biletów przez  interesantów w celu  bezpośredniej  obsługi  na  stanowiskach

obsługi  klienta  Wydziału  Komunikacji.  System  kolejkowy  QMS  obejmuje  m.in.  rejestrację

pojazdów,  wyrejestrowanie  pojazdów,  zgłoszenie  adnotacji  np.  HAK,  odbiór  dowodu

rejestracyjnego,  prawa  jazdy,  obsługę  kasową.  Ułatwia  również  obsługę  interesanta  poprzez

umawianie wizyt internetowo. Przepływ kolejki można sprawdzić poprzez podgląd kolejki online.

Obsługa  interesanta  w  Wydziale  odbywa  się  od  godz.  7:30  do  godz.  15:30.  Dodatkowym

udogodnieniem jest możliwość dokonywania opłat za czynności administracyjne za pomocą kart

płatniczych.  Ze  względu  na  pandemię  koronawirusa  SARS-CoV-2  w celu  zapewnienia  obsługi

obywateli przy zachowaniu środków bezpieczeństwa wprowadzono limit osób oczekujących na sali

obsługi  bezpośredniej.  Jednocześnie  klienci  mają  możliwość  umówienia  wizyty  w  urzędzie

telefonicznie, internetowo lub bezpośrednio na jednym ze stanowisk na dogodny dla siebie termin.

Promowane  są  też  inne  formy  kontaktu  z  urzędem  tj.  platforma  ePUAP,  skrzynka  podawcza,

specjalnie przygotowana skrzynka na dokumenty, kierowanie korespondencji przesyłką pocztową,

co pozwala ograniczyć kontakty międzyludzkie w związku z sytuacją pandemiczną w kraju. Należy

podkreślić, że Wydział Komunikacji  nie zaprzestał swojej działalności, w żaden dzień od momentu

ogłoszenia na terytorium kraju stanu epidemii COVID – 19. 

 GOSPODARKA  WODNA,  OCHRONA  ŚRODOWISKA  I  PRZYRODY,

ROLNICTWO, LEŚNICTWO   I  RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE

  Dział  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  realizował  zadania  ustawowe  w  2020  roku

poprzez: 

1)  w  zakresie  ochrony  powietrza,  gospodarki  ściekami  i  odpadami:  wydawanie  pozwoleń  na

wprowadzenie  gazów lub  pyłów do  powietrza,  wydawanie  decyzji  o  dopuszczalnym poziomie

hałasu,  przyjmowanie  zgłoszeń  instalacji,  z  której  emisja  nie  wymaga  pozwolenia,  a  mogąca

negatywnie  oddziaływać  na  środowisko,  wydawanie  pozwoleń  na  wytwarzanie  odpadów,

wydawanie zezwoleń na odzysk i unieszkodliwienie odpadów, wydawanie zezwolenia na zbieranie

odpadów oraz wydawanie pozwoleń zintegrowanych – w 2020 roku rozpatrzonych zostało 150

spraw i wydano 10 decyzji w tym zakresie;
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2.  w zakresie  gospodarki  leśnej  i  łowiectwa oraz  rybactwa  śródlądowego:  sporządzanie  UPUL

i wydawanie zaświadczeń dotyczących informacji,  czy działki  są objęte  Uproszczonym Planem

Urządzenia Lasu, wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z UPUL lub ustalających

zakres  zabiegów  gospodarczych  na  działkach  leśnych  nie  objętych  UPUL,  prowadzenie  prac

związanych  z  wypłatą  ekwiwalentów  pieniężnych  związanych  z  prowadzeniem uprawy  leśnej,

wydawanie  decyzji  na  odstrzał  lub  odłów  zwierzyny,  prowadzenie  postępowań  związanych

z  wydzierżawianiem  polnych  obwodów  łowieckich  oraz  wydawanie  pozwoleń  na  posiadanie

chartów-  w  tym  zakresie  w  2020  roku  rozpatrzono  1483  sprawy,  wydano  21  decyzji  i  1442

postanowienia;  wydawanie  karty  wędkarskiej,  rejestracja  sprzętu  pływającego  do  amatorskiego

połowu ryb  -  rozpatrzono  228  spraw i  wydano  203  decyzje;  wydawanie  świadectw legalności

pozyskania  drewna  w  lasach  niestanowiących  własności  Skarbu  Państwa  -  w  tym  zakresie

rozpatrzono 505 spraw i wydano 431 asygnat;

3. w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej – wydawanie decyzji zezwalającej na trwałe

lub nietrwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, wydawanie decyzji umarzających trwałe

lub  nietrwałe  wyłączenie  gruntów  z  produkcji  rolniczej  w  przypadku  gruntów  o  klasach

bonitacyjnych  nieobjętych  ustawową  ochroną,  wydawanie  decyzji   umarzających  trwałe  lub

nietrwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej w przypadku budowy inwestycji wchodzącej

w skład prowadzonego gospodarstwa rolnego – w tym zakresie rozpatrzono 580 spraw i wydano

554 decyzje;

4. w zakresie ochrony gruntów rolnych - wydawanie postanowień opiniujących projekty decyzji

o warunkach zabudowy lub inwestycji celu publicznego pod względem ochrony gruntów rolnych –

w tym zakresie rozpatrzono 1121 spraw wydając 1048 postanowień;

5 w zakresie rolnictwa – wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów – rozpatrzono 111

spraw i wydano 101 decyzji; 

6.  w  zakresie  geologii  i  górnictwa  -  wydawanie  koncesji  na  wydobywanie  kopalin  ze  złóż,

wydawanie decyzji zatwierdzających projekt prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga

koncesji,  wydawanie  decyzji  w  razie  wydobywania  kopaliny  bez  wymaganej  koncesji  lub

z rażącym naruszeniem jej warunków, wydawanie decyzji określającej kierunek, termin oraz osobę

obowiązaną  do  rekultywacji  gruntów,  wydawanie  decyzji  określającej  uznanie  rekultywacji  za

zakończoną – w tym zakresie rozpatrzono 174 sprawy i wydano 40 decyzji.
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Ponadto  w  latach  1999-2017  do  kompetencji  powiatów  należało  wydawanie  pozwoleń

wodnoprawnych. Kompetencja ta została odebrana powiatom na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017

roku Prawo wodne i przekazane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jednak

w 2020 roku zostały zgłoszone do BIP-u 124 sprawy prowadzone przez Wody Polskie, ponieważ

taki obowiązek nakłada na starostwa nowe Prawo Wodne.   

Prowadzony  był  także  nadzór  nad  spółkami  wodnymi  znajdującymi  się  na  terenie  Powiatu

Piotrkowskiego. 

PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI

Działania  ratowniczo-gaśnicze  w  obszarze  chronionym  przez  Komendę  Miejską

Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

Poniżej  przedstawione  jest  zestawienie  działań  jednostek  ochrony  przeciwpożarowej  

w  rozbiciu  na  rodzaj  zdarzenia,  do  jakiego  były  dysponowane  zastępu  straży  pożarnych  

na terenie podległym Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim

Miejsce prowadzenia

działań

Rodzaj zdarzenia

Powiat piotrkowski

2020
% interwencji

Pożar (P) 381 25,3

Miejscowe Zagrożenie (MZ) 1042 69,5

Alarm Fałszywy (AF) 78 5,2

Razem
1501 100

1) Na  terenie  powiatu  piotrkowskiego  jednostki  ochrony  przeciwpożarowej  brały  udział  

w likwidacji  381 pożarów i  1042 miejscowych zagrożeń. Były dysponowane także do  78

zdarzeń,  które  okazały  się  alarmami  fałszywymi.  Na  uwagę  zasługuje  fakt,  że  liczba

miejscowych zagrożeń w porównaniu z rokiem 2019 wzrosła o  167 interwencji. Zmalała

natomiast liczba pożarów o 149 zdarzenia. 

2) Niepokojący  jest  znaczący  wzrost  interwencji,  szczególnie  w  drugiej  połowie  roku,

związanych  z  wykonywaniem  dostępu  do  lokali  mieszkalnych,  w  których  zachodziło
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podejrzenie zgonu mieszkańca. W 8 przeprowadzonych interwencjach ujawniono nieżyjące

osoby najczęściej samotne w podeszłym wieku.

3) Podobnie jak w poprzednich latach utrzymuje się  wyraźny podział  gmin pod względem

ilości  podejmowanych interwencji.  Tak samo jak w latach poprzednich największą ilość

zdarzeń odnotowaliśmy w gminie Sulejów (322), a w dalszej kolejność w gminach Wola

Krzysztoporska  (250)  i  Moszczenica  (238).  Wzrost  liczby  zdarzeń  odnotowaliśmy  

w  7 gminach  powiatu  piotrkowskiego,  spadek  liczby  zdarzeń  wystąpił  w  4 gminach,

największy (35,1%) w gminie Czarnocin. 

4) W roku 2020 ominęły nasz rejon gwałtowne zjawiska atmosferyczne oraz susze sprzyjające

powstawaniu pożarów. Ze zgromadzonych danych wynika, że ilość zdarzeń kształtuje się

w sposób zróżnicowany, na co w związku z brakiem anomalii pogodowych. Wpływ mają

czynniki  takie  jak  długość  i  kategoria  szlaków  komunikacyjnych,  liczba  mieszkańców

stałych i sezonowych oraz stopień zurbanizowania gminy.

   5)  W porównaniu  z  rokiem  2019  na  terenie  powiatu  piotrkowskiego  ogólna  ilość  zdarzeń

utrzymała się na zbliżonym poziomie. 

Gmina Pożary
Miejscowe
zagrożenia

Alarmy fałszywe Razem

Aleksandrów 18 56 5 79
Czarnocin 11 36 1 48
Gorzkowice 30 46 6 82
Grabica 35 64 2 101
Moszczenica 57 170 11 238
Rozprza 57 88 10 155
Ręczno 8 30 2 40
Sulejów 56 252 14 322
Wola
Krzysztoporska

60 172 18 250

Wolbórz 36 104 9 149
Łęki Szlacheckie 13 24 0 37

Miejsca powstawania pożarów i ich przyczyny

 Obiekty użyteczności publicznej – 9,

 Obiekty mieszkalne – 73,

 Obiekty produkcyjne i magazynowe – 4,
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 Środki transportu – 24,

 Lasy – 37,

 Uprawy, rolnictwo – 156,

 Inne obiekty, śmietniki, trawy, garaże, inne nietypowe obiekty – 85.

W  2020  roku  odnotowano  znaczący  spadek  liczby  pożarów  upraw,  zbóż,  rżysk  oraz

obszarów leśnych, na co wpływ miały korzystniejsze warunki pogodowe. Głównymi przyczynami

powstawania  pożarów  była  różnoraka  nieostrożność  osób  dorosłych,  podpalenia  

i nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych.

Przypuszczalna przyczyna powstania pożaru Ilość
Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD), przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym 
papierosy, zapałki

148

NOD przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach 4
NOD przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi i pirotechnicznymi 1
NOD  przy prowadzeniu praz pożarowo-niebezpiecznych 2
NOD w pozostałych przypadkach 9
Nieostrożność Osób Nieletnich (NON) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym 
papierosy, zapałki

1

Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, osprzęt oświetlenia, 
odbiorniki bez urządzeń ogrzewczych

20

Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe 1
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe 3
Wady urządzeń mechanicznych 1
Samozapalenia biologiczne 17
Samozapalenia chemiczne 1
Wyładowania atmosferyczne 4
Nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych 3
Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru 5
Pożary jako następstwo innych miejscowych zagrożeń 38
Inne przyczyny 102

Struktura miejscowych zagrożeń

Wypadki komunikacyjne oraz interwencje związane z usuwaniem ich skutków stanowiły

ponad  26% wszystkich  miejscowych  zagrożeń.  Wypadki  komunikacyjne  są  to  jedne  

z  najpoważniejszych  zdarzeń,  w  których  często  występuje  bezpośrednie  zagrożenie  zdrowia  

i życia uczestników wypadków oraz generowane są znaczne straty materialne. Zdarzenia związane

z zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta lub pomoc zwierzętom pozostały na poziomie roku

2019.
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Ilość i  rodzaje  miejscowych zagrożeń występujących na terenie  powiatu  piotrkowskiego

przedstawia się następująco:

 Zdarzenia w transporcie drogowym i kolejowym – 297,

 Zagrożenia powodowane przez zwierzęta – 257,

 Usuwanie skutków zdarzeń atmosferycznych – 266,

 Inne Miejscowe Zagrożenia – 75,

 Pomoc PRM – 26,

 Sanitarno-epidemiologiczne – 71,

 Pomoc w otwarciu mieszkania, podejrzenie zgonu – 16, 

 Pomoc Policji i innym służbom – 10,

 Chemiczne – 8,

 Działania na wodzie, poszukiwanie ludzi – 8,

 Próba samobójcza – 1,

 Budowlane – 3,

 Poszukiwanie osób zaginionych – 3,

 Podejrzenie podłożenia ładunku wybuchowego – 1.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej wspierały również system Państwowego Ratownictwa

Medycznego w 96 zdarzeniach.

Rok 2020 był drugim rokiem budowy autostrady A-1 na terenie powiatu piotrkowskiego.  

W 2020 roku podjęto działania w 50 zdarzeniach w ciągu budowy autostrady oraz 52 zdarzeniach

na drogach alternatywnych tj.  drodze DK-91/12 od granicy z powiatem radomszczańskim przez

Rozprzę, Piotrków Trybunalski do Srocka.

Na uwagę zasługuje fakt, że na drodze DK91/12 w wypadkach zginęły 2 osoby, ranne zostało 59

osób, natomiast na budowanej autostradzie zginęły 2 osoby, a rannych zostało 19 osób. 

Nowością były zdarzenia związane z zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym w związku

z obowiązującym stanem epidemii koronawirusa SARS CoV-2.

W kwietniu odnotowano wzrost liczby pożarów, kiedy paliły się suche trawy na nieużytkach

i na terenach rolniczych. Nie odnotowano natomiast letniego wzrostu liczby pożarów w lasach oraz

w  rolnictwie.  Wzrost  liczby  miejscowych  zagrożeń  wystąpił  w  sierpniu,  który  był  związany

w głównej mierze z usuwaniem zagrożeń spowodowanych przez owady błonkoskrzydłe.
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Charakterystyczne zdarzenia

W  dniu  15  listopada  2020 roku we  Włodzimierzowie  w  gminie  Sulejów  doszło  do

wybuchu gazu, w którego wyniku całkowitemu zniszczeniu uległ budynek mieszkalny. W gruzach

uwięzione zostały trzy osoby- mieszkańcy tego domu. W działania ratownicze zaangażowane były

23 zastępy straży pożarniczej oraz 89 ratowników, w tym Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-

Ratownicza z Łodzi oraz Poznania. W trwającą niemal 12 godzin akcję ratowniczą zaangażowane

były  także  Zespoły  Państwowego  Ratownictwa Medycznego,  Pogotowie  Energetyczne,  Policja,

Starosta Powiatu,  Burmistrz Sulejowa wraz z podległymi instytucjami i pracownikami. Ogromna

siła  wybuchu  sprawiła,  że  dom  uległ  warstwowemu  zawaleniu,  na  skutek  którego  śmierć

w gruzowisku poniosła jedna osoba. W trudnej akcji ratowniczej uratowane zostały dwie osoby.

Funkcjonowanie KSRG na terenie powiatu piotrkowskiego

Aktualnie  krajowy  system  ratowniczo-gaśniczy  na  obszarze  chronionym  podległym

Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim tworzy piotrkowska Jednostka Ratowniczo-

Gaśnicza wspierana przez 27 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W każdej gminie powiatu

piotrkowskiego w strukturze krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego działają przynajmniej dwie

jednostki OSP.

Dotacje przekazane jednostkom OSP

Rok 2020 był kolejnym, w którym jednostki OSP włączone do KSRG otrzymały dotację

z budżetu państwa na zapewnienie gotowości operacyjnej. W minionym roku było to  523 900 zł

z czego 3200 000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sulejowie.

Pozostała kwota została wydatkowana przez jednostki OSP włączone do KSRG na remonty strażnic

(80 000  zł),  zakup  sprzętu  uzbrojenia  i  techniki  specjalnej  (35 000  zł),  wyposażenie  osobiste

i ochronne (84 400 zł), sprzęt informatyki i łączności (4 500 zł).

Za pośrednictwem Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim w ramach realizacji

zadania „przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo- gaśniczych” dotacje trafiły również

do jednostek ISP działających poza KSRG. Kwota 434 400 zł została rozdysponowana pośród 27

jednostek  OSP z  terenu  wszystkich  gmin  powiatu  piotrkowskiego,  180 000  zł trafiło  do  OSP

w Krzyżanowie z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Głównie wysiłkiem finansowym samorządów zostały zakupione samochody pożarnicze dla

OSP  Wolbórz-  ciężki  samochód  ratowniczo-gaśniczym  OSP  Zaborów  gmina  Grabica-  lekki
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samochód pożarniczy, OSP Siucice gmina Aleksandrów również lekki samochód pożarniczy, OSP

Dobrenice  gmina  Łęki  Szlacheckie  -  średni  samochód  pożarniczy.  Ponadto  OSP  Sulejów

Podklasztorze wzbogaciło się quad.

Dofinansowanie Policji

Starostwo  Powiatowe  oraz  gminy  powiatu  piotrkowskiego  czynnie  partycypowały  

w  kosztach  funkcjonowania  komisariatów,  wspomagały  finansowo  poprzez  darowizny,

porozumienia o służbach ponadnormatywnych, itp.:

 Starostwo Powiatowe- dofinansowanie do zakupu radiowozu (17 500 zł)

 Starostwo Powiatowe- patrole ponadnormatywne (5 000 zł)

 Gmina Sulejów- patrole ponadnormatywne (30 000 zł)

 Gmina Czarnocin- dofinansowanie do zakupu radiowozu (10 000 zł)

 Gmina Wolbórz- patrole ponadnormatywne (3 000 zł)

 Gmina Wolbórz- dofinansowanie do zakupu radiowozu (15 000 zł)

 Gmina Gorzkowice- patrole ponadnormatywne (10 000 zł)

 Gmina Moszczenica- dofinansowanie (kamera leśna, tablica inf.) (3 000 zł)

 Gmina Moszczenica- dofinansowanie do zakupu radiowozu (15 000 zł)

 Razem (108 500 zł)

Ponadto  Starostwo  Powiatowe  w  Piotrkowie  Trybunalskim  czynnie  wspierało  zarówno

KMP jak również podległe im Komisariaty Policji w zwalczaniu epidemii COVID-19, przekazując

środki dezynfekcji, maseczki ochronne oraz kombinezony ochronne.

Przestępczość ogólna

- W 2020 roku na terenie powiatu piotrkowskiego stwierdzono 465 przestępstw, czyli  o 51 mniej

niż w roku 2019. Dynami przestępczości ogólnej ukształtowała się na poziomie 90,12 %.

- Na terenie powiatu piotrkowskiego w roku 2020, na 352 wykryte przestępstwa, Policja zatrzymała

298 sprawców (w tym 3 nieletnich). Wskaźnik wykrywalności ogólnej odnotowano na poziomie

75,70 %.

Przestępczość kryminalna

 W  2020  roku  na  terenie  powiatu  piotrkowskiego  zmniejszyła  się  liczba  przestępstw

o charakterze kryminalnym z  453 w roku 2019 do  433 w roku 2020, ustalając dynamikę

95,58 %.
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 W  odniesieniu  do  samych  przestępstw  kryminalnych  na  terenie  powiatu,  wskaźnik

wykrywalności w roku 2020 kształtował się na poziomie 75,52 %

Bójka i pobicie

 W kategorii bójka i pobicie w powiecie piotrkowskim odnotowano 2 przestępstwa w roku

2020,  tj.  o  1  mniej w  porównaniu  do  2019  roku,  ustalając  dynamikę  na  poziomie  

66,67 %.

 Przestępstwa  te  charakteryzują  się  wysokim stopniem społecznej  szkodliwości  i  dlatego

mają  istotny  wpływ  na  poczucie  bezpieczeństwa  w  śród  obywateli  a  ich  zwalczanie

traktowane  jest  priorytetowo.  Spośród  2 stwierdzonych  przestępstw  w  tej  kategorii

wszystkie zostały wykryte, ustalając 5 podejrzanych.

Rozboje i wymuszenia rozbójnicze 

1. W  2020  roku  w  powiecie  piotrkowskim  stwierdzono  1 przestępstwo  rozbójnicze,  

tj. o 3 mniej niż w roku poprzednim, ustalając dynamikę na poziomie 25,00 %.

Kradzież cudzej rzeczy

2. Dużą  ilością  w  ogólnej  liczbie  przestępstw  stanowi  kategoria  kradzieży  cudzej  rzeczy,  

w której został odnotowany spadek z 79 w roku 2019 do 50 w roku 2020, ustalając dynamikę na

poziomie 63, 29 %.

3. Spośród 50 stwierdzonych przestępstw w tej kategorii, wykryto  14, co daje wykrywalność na

poziomie 28,00 %. Ustalono 8 podejrzanych.

Kradzież z włamaniem

 W 2020 roku na terenie powiatu piotrkowskiego zmniejszyło się zagrożenie przestępstwami

kradzieży  z  włamaniem  z  71 w  roku  2019  do  69 przestępstw  w  roku  2020,  ustalając

dynamikę na poziomie 97,18 %.

 Spośród  69 przestępstw stwierdzonych w tej kategorii  28 zostało wykrytych, ustalając  15

podejrzanych. Wykrywalność w tej kategorii odnotowano na poziomie 40, 58 %.

Kradzieże pojazdów

 W  2020  roku  na  terenie  powiatu  piotrkowskiego  stwierdzono  1 kradzież  pojazdu,  

tj. o 2 mniej niż w roku 2019, ustalając dynamikę na poziomie 33,33%.
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Uszkodzenia mienia

 W 2020  roku  na  terenie  powiatu  piotrkowskiego  odnotowanych  zostało  28 przestępstw

uszkodzenia mieni to jest  o 9 więcej niż w poprzednim roku, co spowodowało ustalenie

dynami na poziomie 147, 37 %.

 Spośród  28 stwierdzonych  przestępstw  w  tej  kategorii  17 zostało  wykrytych,  co  daje

wykrywalność na poziomie 60,71 %. Ustalono przy tym 14 podejrzanych.

Zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 Na terenie powiatu piotrkowskiego w 2020 roku odnotowano  131 wypadków drogowych,

w wyniku których:

 22 osoby poniosły śmierć,

 169 doznało obrażeń ciała.

 Zgłoszonych zostało 1299 kolizji drogowych.

Oznacza to:

- Spadek liczby wypadków drogowych o 62 tj. o 32,12 %,

- Spadek liczby osób zabitych o 4 tj. o 15,38 %,

- Spadek liczy osób rannych o 104 tj. o 38,09 %,

- Wzrost liczby kolizji o 347 tj. o 0,93 %.

Największą  liczbę  wypadów  drogowych  odnotowano  na  drodze  K-  91C  przebiegającej

przez  gminy  Rozprza  i  Gorzkowice.  Duża  liczbę  zdarzeń  odnotowano  także  na  terenie  gminy

Sulejów, przez którą przebiega droga krajowa K-12, której odcinek należy do jednej z najbardziej

obciążonych ruchem odcinków dróg w kraju. Ponadto duża liczba zdarzeń drogowych występuje na

terenie  gminy  Moszczenica  i  Wola  Krzysztoporska,  przez  którą  przebiega  droga  K-12P i  K-1

(zwiększenie liczby zdarzeń na drogach krajowych związany jest bezpośrednio  z przebudową drogi

A-1, K-1)

 Odcinki dróg z największa ilością wypadków drogowych są odcinki na drodze:

1. W716: 23,7 - 28,7 km (3 wypadki); 

2. K-12: 405- 410 km (2 wypadki);

3. A-1: 347 – 352 (2 wypadki);

4. K12p: 5 – 5,5 km (2 wypadki);

5. W716: 33 – 38 km (2 wypadki).
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Przedstawione najbardziej zagrożone odcinki będą uwzględniane w planowaniu służby oraz

zadaniach doraźnych dla funkcjonariuszy pełniących służbę na drodze.

Zabezpieczenia prewencyjne

 W  2020  roku  na  terenie  powiatu  piotrkowskiego  funkcjonariusze  KMO  w  Piotrkowie

Trybunalskim  i  jednostek  podległych  zabezpieczali  organizowane  imprezy  artystyczno-

rozrywkowe,  imprezy sportowe głównie  mecze piłki  nożnej  klasy okręgowej  oraz klasy

A i B.

- 0 zabezpieczonych imprez w 2020 roku (44 w 2019 r.)

- 38 wykonanych patroli zabezpieczających w 2020 roku (230 w 2019 r.)

- 166 zaangażowanych funkcjonariuszy w 2020 roku ( 1055 w 2019 r.)

 W działaniach  prewencyjnych  kontrolowano  miejsca  zagrożone  tj.:  przejazdy  kolejowe,

tereny  leśne  oraz  miejsca  zgłoszone  przez  społeczeństwo  na  Krajową  Mapę  Zagrożeń

Bezpieczeństwa. Działania prewencyjne były w szczególności ukierunkowane na:

- Kontrolę miejsc letniego wypoczynku- kolonie oraz akweny wodne i kąpieliska,

- Kontrolę  miejsc  nielegalnej  wycinki  drzew  i  gałęzi  świerkowych  a  także  ich

sprzedaży,

- Kontrolę miejsc odłowu i sprzedaży ryb.

Bezpieczeństwo na wodzie i terenach przywodnych

 Od  15  czerwca  2020  roku  do  15  września  2020  roku  nad  Zalewem  Sulejowskim

funkcjonował  Nieetatowy  Zespół  ds.  Prewencji  na  Wodzie  i  Terenach  Przywodnych  

z  siedzibą  w Bronisławowie,  w skład  którego weszło  4  funkcjonariuszy,  dysponujących

2 łodziami motorowymi. 

 Funkcjonariusze  wykonali  w  tym  czasie  211 służb,  w  tym  służby  ponadnormatywne

skierowane  za  pomocą  środków finansowych  przekazanych  przez  Starostwo  Powiatowe

w Piotrkowskie Trybunalskim, Gminę Wolbórz, Gminę Sulejów i Gminę Gorzkowice.

 Realizacja  zadań  obejmowała  zapewnienie  bezpieczeństwa  na  wodach  Zalewu

Sulejowskiego  oraz  na  terenach  przywodnych  obejmujących  linię  brzegową  zbiornika

i  rzeki  Pilicy.  Działania  w  tym  zakresie  były  również  prowadzone  na  terenie  Zalewy

Cieszanowickiego.

 W okresie letnim, funkcjonariusze wykonywali również zadania na rzecz bezpieczeństwa na

wodzie wspólnie z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Państwową Strażą
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Rybacką,  Państwową  Strażą  Łowiecką,  Strażą  Leśną,  a  w  działaniach  ratowniczych

współdziałali z KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim i OSP powiatu piotrkowskiego.

 W trakcie funkcjonowania posterunku wodnego w w/w okresie funkcjonariusze osiągnęli

następujące wyniki:

- 235 legitymowań,

- 187 ujawnionych sprawców wykroczeń,

- 184 przeprowadzonych interwencji,

- 0 utonięć,

- 1 uratowana osoba,

- 47 wystawionych mandatów karnych,

- 2 sporządzone wnioski o ukaranie do Sądu,

- 156 zastosowanych pouczeń.

 Działania policjantów na terenach wodnych w znacznej mierze przyczyniły się do

tego,  że  nie  doszło  do  utonięć  osób  wypoczywających  nad  Zalewem Sulejowskim.  W rejonie

działania posterunku wodnego przeprowadzono jedną akcję ratowniczą/ poszukiwawczą.

 BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE POWIATU

W  związku  z  wprowadzeniem  w  dniu  20  marca  2020  roku  na  obszarze  terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19 działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej

na obszarze powiatu piotrkowskiego w 2020 roku była w stopniu znaczącym skoncentrowana  

w szczególności na zapobieganiu szerzenia się zakażeń SARS-CoV-2 i promowaniu właściwych

zachowań zdrowotnych w czasie epidemii. 

Sytuacja  epidemiologiczna  chorób zakaźnych zgłoszonych i  zarejestrowanych z  terenu powiatu

piotrkowskiego przedstawia się następująco:

Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)

W 2020 roku zarejestrowano w powiecie piotrkowskim:

1. 2689 przypadków zachorowań na COVID-19;

2. 187 osób hospitalizowanych w wyniku zachorowania na COVID-19;

3. 12 792 osoby objęte kwarantanną, mające bezpośredni kontakt z osobą zakażoną;

4. 429 osób objętych nadzorem epidemiologicznym, mających kontakt z osobą zakażoną;

W 2020 roku zarejestrowano zwiększoną liczbę zachorowań na:
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1. Grypę i zachorowania grypopodobne;

2. Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez Yersinia enterocolitica;

Natomiast zarejestrowano spadek liczby przypadków zachorowań na:

1.Wirusowe zapalenie wątroby typu B,

2. Wirusowe zapalenie wątroby typu C,

3. Krztusiec,

4. Boreliozę,

5. Różę,

6. Biegunkę i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu,

7. Wirusowe zakażenia jelitowe,

8. Wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy,

9. Bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez Clostridium difficile,

10. Zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella,

11. Wirusowe zapalenie wątroby typu A,

12. Ospę wietrzną,

13. Płonicę,

14. Odrę,

15. Różyczkę,

16. Gruźlicę,

17. Kiłę wczesną.

Zatrucia i zakażenia pokarmowe:

W 2020 roku zarejestrowano zachorowania na:

1. Biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe BNO o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu- 21

(w 2019 roku-36),

2. Wirusowe zakażenia jelitowe- 20 (w 2019 roku- 97), z tego:

a) 10 przypadków wywołanych przez rotawirusy (w 2019 roku- 86),

b) 2 przypadki wywołane przez wirusy określone (adenowirusy i nowowirusy) (w 2019 roku- 10),

c) 3 przypadki wywołane przez wirusy nieokreślone (czyli ostra biegunka o etiologii wirusowej, ale

bez określenia wirusa) (w 2019 roku – 1).

3. Inne bakteryjne zakażenia jelitowe – 8 (w 2019 roku- 16), w tym:

a) 5 przypadków wywołanych przez Clostridium difficile(w 2019 roku- 14),
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b) 1 przypadek wywołany przez Yersinia enterocolitica (w 2019 roku- 0),

4. Zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella- 21 (w 2019 roku- 27).

a) Ponadto zarejestrowano 7 przypadków nosicielstwa pałeczek Salmonella. 

b) Pod nadzorem pozostaje nadal 2 stałych nosicieli pałeczek duru brzusznego.

c) Na terenie powiatu zarejestrowano dwa zatrucia pokarmowe:

- Gm. Moszczenica- 5 osób w ognisku,

- Gm. Wolbórz- 6 osób w ognisku.

Wirusowe zapalenie wątroby:

1. Zarejestrowano 11 przypadków zachorowań (w 2019 roku- 20), z tego:

a) 0 przypadków WZW typu A (w 2019 roku- 2),

b) 5 przypadków WZW typu B (w 2019 roku- 8),

c) 6 przypadków WZW typu C (w 2019 roku 9).

Każdorazowo  przeprowadzono  dochodzenie  epidemiologiczne  w  celu  ustalenia  źródła

zakażenia oraz pisemnie informowano POZ-ty o konieczności szczepienia przeciw WZW typu B

chorego na WZW typu C oraz osoby z otoczenia domowego chorego na WZW typu B.

Choroby wieku dziecięcego:

Nie rejestrowano chorób wieku dziecięcego przeciwko, którym prowadzi się systematyczne

szczepienia ochronne jak: poliomyelitis, błonicę, tężec u noworodków.

Zarejestrowano spadek zachorowań na:

a) Ospę wietrzną- 196 (w 2019 roku- 360),

b) Płonicę- 4 (w 2019 roku 12),

c) Odrę- 0 (w 2019 roku- 2),

d) Różyczkę- 0 ( w 2019 roku- 2),

e) Krztusiec- 2 (w 2019 roku- 7),

f) Świnkę- 0 (w 2019 roku- 3).

Pokąsania przez zwierzęta:

a)  167  wywiadów  przeprowadzono  w  związku  z  pokąsaniami  ludzi  przez  zwierzęta

(w 2019 roku- 140),

b) 10 osób zostało zaszczepionych przeciwko wściekliźnie (w 2019 roku- 18).

Sprawcami pokąsań były: psy, koty, wiewiórka, mysz polna.
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Rozpoczęcie  szczepień  przeciwko  wściekliźnie  utrudnione  jest  z  powodu  czasowego

ograniczenia  przyjęć  w  jedynej  poradni  chorób  zakaźnych  znajdującej  się  przy  Samodzielnym

Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika ul. Rakowska 15 w Piotrkowie Trybunalskim,  w związku

z tym, osoby pokąsane kierowane były do Szpitala im. Biegańskiego przy ul. Kniaziewicza 1/5

w Łodzi.

Grypa i zachorowania grypopodobne:

a) 8591 zgłoszonych zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne (w 2019 roku- 4342).

Gruźlica

a) 13 zarejestrowanych nowych zachorowań (w 2019 roku- 20), w tym:

- 7 przypadków gruźlicy prątkującej,

- 5 przypadków gruźlicy nieprątkującej,

- 1 przypadek gruźlicy pozapłucnej.

Wszystkie  osoby  chore  były  objęte  leczeniem  szpitalnym  i  dalej  pozostają  w  leczeniu

ambulatoryjnym. Osoby z otoczenia chorym zostały objęte nadzorem lekarza rodzinnego. Nadzór

lekarski specjalistyczny nad dziećmi jest utrudniony, ponieważ brak jest w powiecie piotrkowskim

poradni przeciwgruźliczej dla dzieci.

Choroby przenoszone drogą płciową:

W 2020 roku zarejestrowano zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową:

a) Rzeżączka – 1 (w 2019 roku- 1)

Nie  zarejestrowano  zachorowania  na  kiłę  wczesną  (w  2019  roku-  2)  oraz  zakażenie  HIV  

(w 2019 roku 1)

Inne choroby zakaźne:

W 2020 roku zarejestrowano spadek zachorowań na:

a) Kleszczowe zapalenie mózgu- 0 (w 2019 roku- 1)

b) Inne wirusowe zapalenie mózgu- opryszczkowe- 0 (w 2019 roku- 1),

c) Wirusowe zapalenie opon mózgowych- enterowirusowe- 0 (w 2019 roku-1),

d) Wirusowe zapalenie opon mózgowych inne określone i nieokreślone-1(w 2019 roku-4),

e) Różę (choroba wywołana przez Streptococcus pyogenes)- 3 (w 2019 roku- 4),

f) Boleriozę- 16 (w 2019 roku- 21).

Nie rejestrowano zatruć grzybami i pestycydami.
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Szczepienia ochronne

W celu zapobiegania występowania chorób zakaźnych o wysokim odsetku śmiertelności lub

ciężkich  powikłań,  prowadzone  są  szczepienia  ochronne,  zgodnie  z  obowiązującym Krajowym

Programem Szczepień Ochronnych.

W 2020 roku liczba osób uchylających się od szczepień ochronnych w powiecie piotrkowskim:

- 16 rodziców (w 2019 roku- 50).

Sytuacja w zakresie nadzoru nad jakością wody i warunkami higieny osobistej

Głównymi  kierunkami  działań  sekcji  Higieny  Komunalnej  PSSE  w  Piotrkowie

Trybunalskim było  sprawowanie  nadzoru  nad  jakością  wody  przeznaczonej  do  spożycia  przez

ludzi,  wody  w  pływalniach  i  miejscach  do  kąpieli  oraz  nadzór  nad  obiektami  użyteczności

publicznej.

1. W 2020 roku nadzorem objęto 297 obiektów;

2.  W  ramach  prowadzonej  działalności  na  terenie  powiatu  piotrkowskiego  skontrolowano  

96 obiektów.

Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia:

Nadzorem sanitarnym objęto  42 wodociągi  zbiorowego  zaopatrzenia  w wodę  przeznaczoną  do

spożycia  i  8 wodociągów  zaopatrujące  obiekty  użyteczności  publicznej  (hotel,  ośrodek

wypoczynkowy,  areszt,  Dom  Pomocy  Społecznej)  oraz  przedsiębiorstwa  rolno-spożywcze

i handlowe. Monitoring jakości wody do spożycia w nadzorowanych wodociągach prowadzony był

w zakresie  kontrolnym i  przeglądowym zgodnie z  rozporządzeniem Ministra  Zdrowia z  dnia 7

grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ciągu 2020 roku wystąpiły następujące przekroczenia:

1.  Przekroczenie  bakterii  grupy  coli  (po  działaniach  naprawczych  ocena  jakości  pozytywna)

w miejscowości:

- Ciechomin,

- Aleksandrów,

- Moszczenica.

2.  Przekroczenie  bakterii  grupy  coli,  manganu  (po  działaniach  naprawczych  ocena  jakości

pozytywna) w miejscowości:

- Gomulin.
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3. Przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C/72 h (po działaniach naprawczych ocena

jakości pozytywna ) w miejscowości:

- Rokszyce,

- Jaksonek,

4.  Przekroczenie  manganu  i  jonu  amonowego  (po  działaniach  naprawczych  ocena  jakości

pozytywna)

- Baby

5.  Przekroczenie  manganu,  żelaza  i  mętności  (po  działaniach  naprawczych  decyzja  

o jakości warunkowa- mangan) w miejscowości:

- Milejów.

Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.

W roku 2020 nie zostały otwarte kąpieliska oraz miejsca okazjonalnie wykorzystywane  

do kąpieli.

Baseny kąpielowe

W 2020 roku nadzorowano 4 baseny kąpielowe. 

1. Basen kryty przy Centrum Kongresowo- Szkoleniowym „Magellan” w Bronisławowie,

2.  Trzy  baseny  odkryte,  czynne  tylko  w  okresie  letnim  zlokalizowany  na  terenie  Ośrodka

Wypoczynkowego  „Help-Med.”  we  Włodzimierzowie  gm.  Sulejów,  Ośrodka  Wczasowego

„Dresso” w Sulejowie oraz Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Sulejowie (obiekt niedostępny

dla ogółu ludności),

3. Basen kryty przy Hotelu „Podklasztorze” w Sulejowie jest nieczynny- modernizacja obiektu.

Zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Zdrowia  z  dnia  9  listopada  2015  roku  w sprawie

wymaga jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zarządcy i właściciele tych obiektów

wykonywali badania próbek wody basenowej w ramach kontroli wewnętrznej.

Obiekty użyteczności publicznej

- Hotele i obiekty hotelarskie

Nadzorem objęto 39 obiektów, w tym 8 hoteli posiadających kategoryzację. Pozostałe to: obiekty

hotelarskie  nie  posiadające  kategoryzacji,  pokoje  gościnne,  obiekty  wczasowo-turystyczne,

gospodarstwa agroturystyczne.
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Stan sanitarny i sanitarno-techniczny skontrolowanych obiektów dobry.

1.  Zakłady  fryzjerskie,  kosmetyczne,  zakłady  odnowy  biologicznej,  tatuażu  oraz  inne  zakłady,

w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług: fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy

biologicznej, tatuażu:

W  2020  roku  nadzór  sprawowano  nad  67 zakładami.  Skontrolowano  39 obiektów.  Zakłady

oceniono jako dobre.

1.Postępowanie ze zwłokami i szczątkami ludzi.

W  2020  roku  sprawowano  nadzór  nad  12 zakładami  pogrzebowymi,  dwoma  domami

przedpogrzebowymi  i  34 cmentarzami.  Uchybień  w  zakresie  stanu  sanitarno-technicznego  nie

stwierdzono.

Wydano 5 postanowień w sprawie sprowadzenia zwłok z zagranicy.

Interwencje mieszkańców

W 2020  roku  rozpatrzono  6 interwencji  mieszkańców.  Prośby  o  interwencję  dotyczyły

odbioru  i  gromadzenia  odpadów  komunalnych,  przestrzegania  zakazów  i  nakazów  w  związku

z  wystąpieniem  stanu  epidemii  SARS-CoV-2,  prowadzenia  gospodarstwa  hodowlanego

i  postępowania ze  zwłokami ludzkimi.  Interwencje  w sprawach nie  należących do właściwości

Inspekcji Sanitarnej przesłano do załatwienia właściwym organom, pozostałe załatwiono zgodnie

z posiadanymi kompetencjami.

Podsumowanie:

1.  Gminy  powiatu  piotrkowskiego  powinny  kontynuować  przegląd  posiadanej  infrastruktury

wodociągowej  pod  kątem  prowadzenia  bieżącego  monitorowania  pracy  ujęć  i  możliwości  ich

modernizacji w przyszłości, w tym również takim połączeniu sieci wodociągowej w gminach, aby

w przypadku awarii jednego z ujęć, jego sieć mogła być zasilana z innego ujęcia.

2.  Należy  kontynuować  działania  zmierzające  do  prawidłowej  gospodarki  ściekami  

na terenie gmin.

3.  Zaleca  się,  by  gminy  należące  do  powiatu  piotrkowskiego  zwróciły  szczególną  uwagę  

na prawidłową gospodarkę odpadami komunalnymi na swoim terenie.

4. Na terenie powiatu ziemskiego nie było zorganizowanych kąpielisk- wskazane jest aby gminy

mające  dostęp  do  odpowiednich  cieków  wodnych,  np.  Zalewu  Sulejowskiego,  rozważyły

zorganizowanie kąpielisk na swoim terenie.
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Sytuacja w zakresie nadzory nad warunkami pracy w zakładach pracy

W  2020  roku  na  terenie  powiatu  nadzorem  objęto  143 zakłady  pracy  i  podmioty

wprowadzające  do  obrotu  substancje  i  mieszaniny  chemiczne.  Skontrolowano  127 zakładów,

w  których  przeprowadzono  18 kontroli  w  zakresie  przestrzegania  przepisów  określających

wymagania higieniczne i zdrowotne w środowisku pracy. We wszystkich zakładach sprawdzono

realizację  przepisów wprowadzonych w związku z ogłoszonym stanem epidemii.  W 2020 roku

w kontrolowanych  zakładach  pracy  stosujących  i  podmiotach  wprowadzających  do  obrotu

substancje  i  mieszaniny  chemiczne  nie  stwierdzono  uchybień  w  realizacji  wymogów

obowiązujących w tym zakresie.

Sytuacja w zakresie nadzoru nad warunkami higieny procesów nauczania i wychowania oraz

higieny wypoczynku i rekreacji

W 2020 roku na terenie powiatu przeprowadzono  71 kontroli w  66 zakładach nauczania,

wychowania, opieki i wypoczynku.

Warunki pobytu w  skontrolowanych zakładach nauczania i wychowania wymagając dalszej

poprawy w zakresie:

1. Stanu sanitarno-higienicznego i technicznego,

2. Standardów dostępności do urządzeń sanitarnych,

3.Infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego,

4. Profilaktycznej opieki medycznej.

Działalność oświatowo-zdrowotna

Sekcja Promocji  Zdrowia i  Oświaty Zdrowotnej w 2020 roku w powiecie  piotrkowskim

wdrażała  do realizacji  i  koordynowała  programy edukacyjne  dla  dzieci  i  młodzieży  wszystkich

poziomów szkół. Najważniejsze to:

- Trzymaj Formę!,

- Skąd się biorą produkty ekologiczne,

- Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS,

- Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu,

- Czyste powietrze wokół nas,

- Bieg po zdrowie,

- Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu  

i innych  środków psychoaktywnych,
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- Wojewódzka Kampania Edukacyjna „Dopalaczom mówimy STOP- wybieramy zdrowie”,

-  W ramach profilaktyki  WZW w powiecie  realizowano II  edycję programu „Podstępne

WZW”,

- Profilaktyka nowotworowa w powiecie piotrkowskim realizowana była poprzez program

„Znamię! Znam je?”,

- Sekcja OZ i PZ podejmowała również działania nieprogramowe, np.: Akcja Zima 2020”,

„Akcja Lato 2020”.

       BEZPIECZEŃSTWO WETERYNARYJNE POWIATU

W  Powiatowym  Inspektoracie  Weterynarii  w  Piotrkowie  Trybunalskim  w  roku  2020

kontrole przeprowadzało 8 inspektorów wet. oraz 1 kontroler wet. 

W  ramach  działalności  inspektorzy  Powiatowego  Inspektoratu  Weterynarii  wykonali  

w 2020 roku następującą ilość kontroli w poszczególnych podmiotach gospodarczych:

1) Zakłady przetwórstwa spożywczego, ubojnie (mięso, jaja, mleko) 

- 129 kontroli i 531 pobranych próbek

2) Sprzedaż bezpośrednia

- 23 kontrole i 2 pobrane próbki

3) Rolniczy handel detaliczny

- 27 kontroli

4) Transport środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

- 12 kontroli

5) Środki transportu zwierząt zatwierdzone do transportu powyżej 8 godzin

- 354 kontroli

6) Kontrola przewoźników- zarobkowy przewóz zwierząt oraz przewóz zwierząt wykonywany       

w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej

- 35 kontroli

7) Obrót zwierzętami, pośrednictwo w obrocie lub skup zwierząt

- 86 kontroli

8) Produkcja pasz wprowadzanych do obrotu wymagająca zatwierdzenia

-  7 kontroli

9) Produkcja pasz wprowadzanych do obrotu wymagająca rejestracji
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- 2 kontrole

10) Obrót paszami detaliczny (działalność wymagająca zatwierdzenia)

- 12 kontroli

11) Obrót paszami detaliczny (działalność wymagająca zarejestrowania)

- 46 kontroli

12) Transport ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego- podmioty kat. 3

- 5 kontroli

13) Świadectwa  na wywóz kat. 3 do UE i krajów trzecich- ilość transportów

- 28 wysyłek (kraje trzecie)

14) Żywienie zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności (art. 2 rozp. 1832/2005)

- 65 kontroli

15) Kontrole dobrostanu zwierząt 

- 152 kontrole

16) Punkty kopulacyjne 

- 12 kontroli

17) Punkty unasieniania zwierząt 

- 1 kontrola

18) Zwierzęta akwakultury- ryby 

- 9 kontroli

19) Schronisko dla zwierząt 

- 3 kontrole

20) Miejsca gromadzenia zwierząt 

- 2 kontrole

21) Miejsca odpoczynku (punkty kontroli) 

- 2

22) Targi, wystawy, pokazy, konkursy 

- 2

23) Kontrola bydła przeznaczonego do handlu 

- 603 sztuk

24) Kontrola owiec i kóz przeznaczonych do handlu 

- 1 117 sztuk
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25) Kontrola świń przeznaczonych do handlu (UE) 

- 35 005 sztuk

26) Kontrola zwierząt przeznaczonych do handlu inne gatunki (psy, drób) 

- 107 psów

27) Kontrola zwierząt w punkcie kontroli (miejsce odpoczynku) 

- 16 771 sztuk

28) Kontrola zwierząt w obrocie krajowym 

- Drób – 2050 świadectw 

- Trzoda chlewna – 18 350 świadectw

- Bydło – 13 świadectw

29) Monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego 

- 595 próbek

30) Monitoring środków żywienia zwierząt 

- 59 prób + 16 prób wody

31) Monitoring klasycznego pomoru  świń (CSF)

- świnie – 74 sztuki 

- Dziki – 68 sztuk

32) Monitoring pryszczycy bydła (FMD) 

- 20 sztuk

33) Monitoring choroby pęcherzykowej świń (SVD) 

- 20 sztuk

34) Monitoring IBR/IPV (bydło) 

- 28 sztuk

35) Monitoring gorączki Q (owce) 

- 56 sztuk

36) Monitoring ASF- dziki (wypadki komunikacyjne) (wynik ujemny) 

- 28 sztuk

37) Monitoring HPAI (ptasia grypa) (wynik ujemny) 

- 70 próbek

38) Monitoring BTV (choroba niebieskiego języka) (wynik ujemny)

- Owce – 4 sztuki 
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- Bydło – 52 sztuki 

39) Obserwacje zwierząt w kierunku wścieklizny 

- 250

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim w 2020 roku wydał 989 decyzji

administracyjnych.  Inspektorzy  PIWet.  W  Piotrkowie  Trybunalskim  oraz  urzędowi  lekarze

weterynarii nałożyli łącznie  853 grzywny w drodze mandatu karnego na osoby fizyczne oraz

podmioty  gospodarcze  na  łączną  kwotę  70 800  zł  oraz  8 kar pieniężnych  w drodze  decyzji

administracyjnej na łączną kwotę 16 100 zł.

W 2020 roku wprowadzono na teren powiatu piotrkowskiego następujące ilości transportów 

zwierząt do hodowli i chowu:

 2429 transportów świń – 926 976 sztuk, z czego skontrolowano 123 transportów;

 29 transportów drobiu – 639 00 sztuk, z czego skontrolowano 2 transporty;

 101 transportów bydła – 3614 sztuk;

 3 transporty koni – 3 sztuki

W 2020 roku, przeprowadzono 66 kontroli gospodarstw w zakresie identyfikacji i rejestracji 

zwierząt, 120 kontroli gospodarstw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności.

Realizacja monitoringu bydła w 2020 roku – ilość zbadanych sztuk zwierząt w kierunku:

40) Brucelozy bydła 

- 2007 sztuk

41) Brucelozy owiec i kóz

- Owce – 62 sztuki

- Kozy – 10 sztuk

42) Enzootycznej białaczki bydła

- 2007 sztuk

43) Gruźlicy bydła

- 4735 sztuk
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Informacja dotycząca realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego na terenie 
powiatu piotrkowskiego w roku 2020:

Ilość
stad

ogółem

Ilość
stad

pełnych

Ilość
stad

pustych

Ilość
świń

ogółem w
stadach

Ilość
świń

zbadanyc
h

Ilość sztuk
z

wynikiem
„+”

Monitoring 
choroby 
Aujeszkyego

3893 1665 2228 391 684 36 841 0

Na dzień 31.12.2020 rok – 0 stad zawieszonych

Ilość przeprowadzonych kontroli bioasekuracji ASF w gospodarstwach utrzymujących 
trzodę chlewną na terenie powiatu piotrkowskiego ziemskiego i grodzkiego w 2020 roku-3327.

Odstrzały sanitarne dzików na terenie powiatu piotrkowskiego w 2020 roku:

Lp.
Numer

rozporządzenia
Data wydania

rozporządzenia
Plan

Wykonanie

Uwagi
Samice

przelatki 
i starsze
(650 zł)

Pozostałe
(300 zł)

1.

Rozporządzenie 
Wojewody Łódzkiego
nr 11/2019 
(do  31.03.2020)

10.12.2019 r.

500 sztuk
(wykonano =
dostarczono 
311 dzików)

196 115
Zakończony

w dniu
24.02.2020r.

2.

Rozporządzenie 
Wojewody Łódzkiego
nr 3/2020
(do 31.05.2020)
Rozporządzenie
Wojewody Łódzkiego
nr 202/2020 
(do 30.06.2020) 
(zwiększenie limitu 
dzików do odstrzału)

07.02.2020 r.
01.02.2020 r.

331 + 400= 731
sztuk

(wykonano =
dostarczono 
571 dzików)

304 267
Zakończony

w dniu
10.07.2020r.

3.
Rozporządzenie 
Wojewody Łódzkiego
nr 22/2020

15.07.2020 r. 500 243 257
Zakończony
07.12.2020r.

4.
Rozporządzenie 
nr 25/2020 Wojewody
Łódzkiego z dnia 

14.10.2020 r.
15 sztuk 

Lubiaszów
13 2

Zakończony
31.12.2020r.
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14 października 2020r.
w sprawie 
zarządzenia odstrzału 
sanitarnego dzików na
terenie niektórych 
rezerwatów przyrody 
zlokalizowanych 
na obszarze 
województwa 
łódzkiego

12 sztuk 
Diabla Góra

0 0

PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID – 19

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Wydział

Zarządzania Kryzysowego realizował szereg zadań mających na celu przeciwdziałanie i zwalczenie

COVID  –  19.  Działania  te  podejmowano  w  ramach  Powiatowego  Zespołu  Zarządzania

Kryzysowego oraz  współdziałania  jednostek samorządu terytorialnego z administracją  rządową.

Należy  zauważyć,  że  realizowanym zadaniom towarzyszyła  akcja  informacyjna  skierowana  do

mieszkańców powiatu.  W publikowanych komunikatach  zawarte  zostały  dane  dotyczące  liczby

zachorowań, mieszkańców powiatu odbywających kwarantannę oraz przydatne porady i informacje

związane  z zapobieganiem zarażenia COVID – 19.

1. Zachorowania

Pierwsze przypadki koronawirusa stwierdzono w dniu 21 marca 2020 roku wśród pięciu

mieszkańców  Gminy  Rozprza.  Zgodnie  z  danymi  Państwowego  Powiatowego  Inspektora

Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim na terenie Powiatu Piotrkowskiego odnotowano łącznie

2689  przypadków  zachorowań  na  COVID-19,  zaś  kwarantanną  objęto  12 792  mieszkańców

powiatu. W związku z gwałtownym przyrostem zachorowań wywołanych koronawirusem Powiat

Piotrkowski od dnia 26 września 2020 roku decyzją Ministerstwa Zdrowia został objęty strefą żółtą,

zaś od 17 października został objęty „czerwoną strefą”.

2.  Zbiorowe miejsca kwarantanny
Na podstawie polecenia Wojewody Łódzkiego z dnia 18 marca 2020 roku w Zespole Szkół

Centrum  Kształcenia  Zawodowego  im.  Wincentego  Witosa  w  Bujnach  uruchomiono  zbiorowe

miejsce kwarantanny, które funkcjonowało od dnia 18 marca 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020

roku. Kwarantanna dotyczyła osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub

podejrzanymi  o  zakażenie  koronawirusem  lub  osób  wracających  z  zagranicy.  Do  miejsca
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kwarantanny zbiorowej kierowane były osoby, które ze względu na sytuację rodzinną lub warunki

mieszkaniowe  nie  miały  możliwości  zrealizowania  obowiązku  poddania  się  kwarantannie

w miejscu zamieszkania. We wskazanym okresie w zbiorowym miejscu kwarantanny przebywało

41 mieszkańców Powiatu.  Za wyżywienie zgodnie z Instrukcją pomocy żywnościowej dla osób

potrzebujących objętych kwarantanną z  dnia  14 marca  2021 roku odpowiedzialny  był  Gminny

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Woli  Krzysztoporskiej.  Łączny  koszt  67  370,90  zł  (słownie:

sześćdziesiąt  siedem  tysięcy  trzysta  siedemdziesiąt  złotych  dziewięćdziesiąt  groszy).  Środki

finansowe na ten cel pochodziły z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego przyznanej na podstawie

Umowy dotacji Nr ZK-I-11/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku oraz Aneksu Nr 1 do Umowy dotacji

Nr ZK-I-11/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku zawartego w dniu 30 listopada 2020 roku.

3.  Wydane  rekomendacje  w  ramach  działalności  Powiatowego  Zespołu  Zarządzania
Kryzysowego

Działania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego opierały się na monitorowaniu

sytuacji  epidemicznej  w Powiecie  oraz  wypracowywaniu  rozwiązań ograniczających transmisję

koronawirusa. Podczas spotkań wypracowano szereg rekomendacji oraz komunikatów kierowanych

do służb, inspekcji i straży oraz mieszkańców. Wydane rekomendacje dla Burmistrzów i Wójtów:

1. informowanie mieszkańców gmin o konieczności przestrzegania zaleceń Ministra Zdrowia przez

systemy głośnomówiące znajdujące się na pojazdach Ochotniczych Straży Pożarnych;

2.  wsparcie  podmiotów  leczniczych  znajdujących  się  na  administrowanym  obszarze  poprzez

przekazanie środków ochrony osobistej dla personelu medycznego;

3. działania profilaktyczne w zakresie dezynfekcji i sprzątania: wiat przystankowych, ławek, terenu

wokół przystanków;

4.  powstrzymanie  się  od  przekazywania  mieszkańcom  danych  dotyczących  obszaru  

na  jakim  zamieszkują  osoby,  u  których  stwierdzono  koronawirusa  zgodnie  

z zaleceniami Wojewody Łódzkiego;

5.  nawiązania  kontaktu  z  lokalnymi  duchownymi  w  celu  przekazania  informacji  

o  potrzebie  przeprowadzania  dezynfekcji  w  Kościołach  w  związku  z  obecną  sytuacją

epidemiologiczną;

6. wsparcie działalności mobilnego zespołu wymazowego funkcjonującego na obszarze powiatu.

Wnioski przekazane do:
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a)  Dyrektora  Wydziału  Bezpieczeństwa  i  Zarządzania  Kryzysowego  Łódzkiego  Urzędu

Wojewódzkiego w Łodzi w sprawie:

-  podmiotu  odpowiedzialnego  za  zapewnienie  miejsca  kwarantanny  

dla obcokrajowców;

-  przeprowadzanie  testów  na  obecność  COVID  –  19  przed  wypisaniem  pacjenta  

ze  szpitala  oraz  przekazywanie  informacji  do  właściwego  dyrektora  ośrodka  

o planowanym terminie wypisu;

b) Kuratora Oświaty w sprawie:

-  przedstawienia  wymagań dotyczących  zapewnienia  bezpieczeństwa epidemiologicznego,  które

należy spełnić podczas przeprowadzania egzaminów. 

W  związku  z  potwierdzeniem  przypadków  zarażenia  COVID-19  pracownicy  Starostwa

Powiatowego oaz Radni Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim mogli korzystać z testów PCR,

PCL, IgM oraz IgG w celu wykluczenia zakażenia. 

Wydano również rekomendacje dla jednostek organizacyjnych Powiatu dotyczące:

1)  powstrzymania  się  od  organizacji  i  udziału  w  szkoleniach  w  formie  tradycyjnej  

oraz naradach o charakterze zbiorowym;

2) przeprowadzenia badań wśród pracowników na obecność przeciwciał IgM i IgG;

3) bezwzględnego stosowania środków ochrony osobistej i płynów do dezynfekcji.

Wprowadzono ograniczenia w obsłudze klientów Urzędu poprzez:

1) zawieszono bezpośrednią obsługę mieszkańców na poszczególnych stanowiskach pracy;

2)  przyjmowano  wnioski,  pisma  i  inne  dokumenty  głównie  za  pośrednictwem  Elektronicznej

Skrzynki  Podawczej,  Poczty  elektronicznej,  Operatora  pocztowego,  Kancelarii  w  Starostwie

Powiatowym  w  Piotrkowie  Trybunalskim  –  miejsce  złożenia  dokumentów  przy  wejściach  do

budynków Starosta w przygotowanym do tego celu pudełku;

3) bezpośrednia   obsługa   mieszkańców  była   możliwa   tylko   w   wyjątkowych sytuacjach, po

uprzednim  telefonicznym  lub  elektronicznym  umówieniu  swojej  wizyty  w  Urzędzie,  w  danej

sprawie, z konkretnym urzędnikiem.

Ponadto w celu minimalizacji transmisji koronawirusa wśród pracowników Starostwa Powiatowego

wprowadzono pracę zdalną dla ½ Pracowników z wyłączeniem osób pracujących w pojedynczych

pokojach. Pracownicy zobowiązani byli do stosowania środków ochrony osobistej. W godzinach
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popołudniowych  pracownicy  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  przeprowadzali  ozonowanie

pomieszczeń w budynkach Starostwa.

4. Mobilny Zespół Wymazowy

Z inicjatywy Starosty Powiatu Piotrkowskiego w dniu 16 kwietnia 2020 roku uruchomiony

został  mobilny  zespół  wymazowy,  który  w  porozumieniu  z  Powiatową  Stacją  Sanitarno  –

Epidemiologiczną w Piotrkowie Trybunalskim jest kierowany do osób objętych kwarantanną oraz

obcokrajowców  podejmujących  prace  sezonowe  w  rolnictwie.  Ponadto  dzięki  uruchomieniu

zespołu testy wykonano wśród personelu oraz pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej z terenu

powiatu,  funkcjonariuszy  Policji  oraz  Państwowej  Straży  Pożarnej,  personelu  medycznego

z Powiatowego Centrum Matki i Dziecka. W okresie funkcjonowania z usług mobilnego punktu

wymazowego skorzystało 1307 mieszkańców. Wspólnie z Powiatem Piotrkowskim mobilny zespół

wymazowy  finansowany  był  przez  samorządy  Gminę  Gorzkowice,  Grabica,  Łęki  Szlacheckie,

Moszczenica, Rozprza, Sulejów oraz Wolbórz. Zgodnie ze Strategią walki z pandemią COVID-19 –

jesień 2020 skoncentrowano się na prowadzeniu testów u pacjentów objawowych oraz osób, które

rozpoczynają turnusy leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji. W związku z powyższym mobilny

zespół wymazowy został zawieszony. Ponowne uruchomienie nastąpiło 12 listopada 2020 roku na

podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
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5. Punkt Drive – Thru 

Punkt  Drive  -  Thru  rozpoczął  działalność  w  dniu  2  czerwca  2020  roku  na  placu

manewrowym Dworca  PKS.  Obsługę  punktu  zapewniał  personel  Powiatowego  Centrum Matki

i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim, zaś za porządek i kierowanie ruchem odpowiadali żołnierze

Wojsk  Obrony  Terytorialnej  (do  dnia  17  lipca,  później  pracownicy  Starostwa  Powiatowego).

Z usług punktu do 30 września 2020 roku skorzystało 1645 osób  (z 11 powiatów).  Od dnia  

1 października 2020 roku zadania związane z punktem pobrań w Piotrkowie Trybunalskim przejęła

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego.  

6. Poniesione wydatki

Łączny  koszt  przeciwdziałania  i  zwalczania  koronawirusa  COVID-19  to  577 132,21

złotych, w tym 81 370,90 złotych to środki pochodzące z dotacji Wojewody Łódzkiego, zaś kwota

495 761,31 złotych to środki własne Powiatu.  Z inicjatywy Radnych Rady Powiatu uruchomiono

specjalne  konto  zasilane  dobrowolnymi  wpłatami  przez  powiatowych  radnych,  jak  i lokalnych

przedsiębiorców. Łącznie na niniejsze kontro wpłynęło 45 372,04 złotych.  Za te środki zakupiono

m.in. ozonatory,  środki do dezynfekcji, termometry, kombinezony ochronne,  maseczki ochronne,

półprzyłbice,  gogle,  przyłbice,  fartuchy  ochronne,  rękawice  ochronne,  koncentratory  tlenu

z osprzętem, pulsoksymetry, wyposażenie zbiorowego miejsca kwarantanny, wyposażenie drive –

thru i moblinego zespołu wymazowego. 
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7. Udzielone wsparcie

W ramach zapobiegania  zarażeniom koronawirusem wspierano służby,  inspekcje,  straże,

organizacje  pozarządowe,  podmioty  ochrony  zdrowia,  domy  pomocy  społecznej,  szkoły  

oraz mieszkańców poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej. Wsparciem objęci zostali:

1.  Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim,

2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim,

3.  Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim,

4. Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim,

5. Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika  w Piotrkowie Trybunalskim,

6. Zespół ratownictwa Medycznego w Sulejowie,

7.  Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku,

8. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Moszczenicy,

9. Centrum Rehabilitacji i Opieki Help – Med w Raciborowicach,

10. Dom Pomocy Społecznej Anders,

11. Dom Pomocy Społecznej „Happy Port” w Poniatowie,

12. Dom Pomocy Społecznej w Rokszycach,

13.Starostwo powiatowe w Opocznie, 

14. FiOrtClinic – Fizjoterapia, Ortopedia, Rehabilitacja,

15.Warsztaty Terapii Zajęciowej „Kubusie”,

16. Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne SZANSA,

17. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu,

18. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach,

19. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Szydłowie,

20. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie,

21. Zespół Szkół Centrum KIształcenia Ustawicznego w Czarnocinie,

22. Rejonowe Wodne Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim,

23. Czarnocińskie Centrum Pomocy,

24. Widzialna Ręka,

25. Szlachetna Paczka,

26. Punkty Porad Prawnych,

27. Powiatowa Rada Seniorów,
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28. ZHP Chorągiew Łódzka oraz Hufiec Piotrków Trybunalski,

29. Sołectwo Wroników,

30. Mobilny Zespół Wymazowy oraz obsada punktu Drive – Thry,

31. 14 Punktów Szczepień z terenu powiatu.

Wydział Zarządzania Kryzysowego współdziałał z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną

w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie prowadzenia wywiadów epidemiologicznych w ogniskach

zakażeń oraz z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi w dystrybucji środków ochrony osobistej

oraz materiałów informacyjnych. 
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8. Działania podjęte w celu zabezpieczenia Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku.

W  związku  z  ryzykiem  masowych  zakażeń  w  Domu  Pomocy  Społecznej  wdrożono

następujące działania:

1. przeprowadzono testy PCR dla pracowników oraz pensjonariuszy;

2. zbudowano śluzę dekontaminacyjną dla pracowników;

3. zarekomendowano objęcie szczególnym nadzorem epidemiologicznym osób powracających ze

szpitala;

4. przekazano środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji oraz ozonator.

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA, W TYM WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE
POWIATOWEGO  MAGAZYNU  PRZECIWPOWODZIOWEGO,
PRZECIWPOŻAROWEGO  I  ZAPOBIEGANIE  INNYM  NADZWYCZAJNYM
ZAGROŻENIOM ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI ORAZ ŚRODOWISKA  

Międzygminny  Magazyn  Zarządzania  Kryzysowego  powstał  w  2009  roku  wskutek

doświadczeń  związanych  z  wichurami  jakie  miały  miejsce  na  terenie  powiatu  piotrkowskiego

w  2008  roku.  Powiat  Piotrkowski  na  utrzymanie  Międzygminnego  Magazynu  ds.  zarządzania

kryzysowego dla Powiatu Piotrkowskiego w roku 2020 przeznaczył 20 000,00 złotych. Ponadto

w  roku  2020  Magazyn  doposażono  o  50  kompletów  stołów  i  ław  na  wypadek  konieczności

zapewnienia  zbiorowego  żywienia,  6  koncentratorów  tlenu  oraz  3  ozonatory  w  związku  

z zwalczaniem Covid – 19.  

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

Działalność Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w roku 2020
Działania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego opierały się  na monitorowaniu

sytuacji  epidemicznej  w Powiecie  oraz  wypracowywaniu  rozwiązań ograniczających transmisję

koronawirusa. Podczas spotkań wypracowano szereg rekomendacji oraz komunikatów kierowanych

do służb, inspekcji i straży oraz mieszkańców. 

Powiatowy  Zespół  Zarządzania  Kryzysowego  zajmował  się  tematyką  tymczasową

organizacją ruchu odcinka A autostrady A1, w tym koncepcji utworzenia przejazdu na wysokości

miejscowości Papieże dedykowanego rolnikom. Ponadto Zespół zwołany został również w związku

z  sytuacją  epizootyczną  na  terenie  kraju  z  uwzględnieniem  nowego  przypadku  wystąpienia

Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika w miejscowości Antoniów.
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PRZECIWDZIAŁANIE  BEZROBOCIU  ORAZ  AKTYWIZACJA  LOKALNEGO
RYNKU PRACY

 Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim realizuje zadania zlecone  z zakresu

promocji zatrudnienia, ograniczania i łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej osób

pozostających bez pracy, z wykorzystaniem usług i instrumentów rynku pracy. 

Kluczowe  znaczenie przy realizacji wskazanych zadań  ma współpraca Urzędu z organizacjami

administracji  rządowej  i  samorządowej,  Powiatowa  Radą  Rynku  Pracy,  fundacjami

i  stowarzyszeniami,  jednostkami  szkoleniowymi,  instytucjami  partnerstwa  lokalnego  z  innymi

podmiotami działającymi w obszarze promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.  

Wpływ na lokalny rynek pracy, widoczny jest poprzez realizację programów rynku pracy, na

które składają się następujące działania: 

- pośrednictwo pracy, 

- poradnictwo zawodowe, 

- organizacja miejsc pracy subsydiowanej, 

- organizacja staży zawodowych i szkoleń. 

W  2020  roku  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Piotrkowie  Trybunalskim  wykonał  zadania

statutowe  ukierunkowane  na  wspieranie  osób  bezrobotnych  –  mieszkańców  miasta  Piotrkowa

Trybunalskiego  i  powiatu  piotrkowskiego  oraz  pracodawców  funkcjonujących  na  terenie  obu

powiatów, wykorzystując środki krajowe – Fundusz Pracy, w tym Krajowy Fundusz Europejskiego

Funduszu Społecznego. 

Programy rynku pracy z wykorzystaniem środków publicznych: 

1. Program finansowany z FP /limit podstawowy/ - Decyzja MRPiPS nr DF.I.4020.5.5.2020.MP/AŁ

z dnia 27.05.2020 r.; środki w wysokości 2.603.658,00 zł.;  którym objęto 432 osoby, w tym 213

mieszkańców powiatu piotrkowskiego;

2.  POWER  „Aktywizacja  osób  młodych  pozostających  bez  pracy  w  powiecie  piotrkowskim

i  mieście  Piotrkowie  Trybunalskim  (V);  okres  realizacji:  01.01.2020-31.12.2022;  wysokość

środków – 5.246.922,67 zł,  w tym 2.326.268,24 zł  na  realizację  instrumentów dofinansowania

COVID  –  19.  Formami  aktywizacji  zawodowej   objęto  387  osób  bezrobotnych,  w  tym  198

mieszkańców powiatu piotrkowskiego;

3.  RPO  WŁ  „Aktywizacja  osób  po  29.  roku  życia  pozostających  bez  pracy  w  powiecie

piotrkowskim i  mieście  Piotrkowie  Trybunalskim (V)"/okres  realizacji:  01.01.2019-31.12.2020/;

wysokość  środków  –  9.450.706,63  zł.,  w  tym  7.480.407,82  zł  na  realizację  instrumentów
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dofinansowania  COVID  –  19.  Formami  aktywizacji  zawodowej  objęto  176  osób,  w  tym  93

mieszkańców powiatu piotrkowskiego.; 

4.  Program aktywizacji  zawodowej  bezrobotnych zamieszkujących na wsi  –  rezerwa Funduszu

Pracy, w wysokości 1.473.800,00 zł, objęto 150 osób – mieszkańców powiatu piotrkowskiego.

W ramach  wyżej  wymienionych  programów rynku  pracy,  realizowane  były  następujące  formy

wsparcia kierowane do osób bezrobotnych, mieszkańców powiatu piotrkowskiego:

1) organizacja miejsc pracy subsydiowanej:

a) prace interwencyjne – 118 osób, 

b) doposażenie/wyposażenia stanowisk pracy – 30 osób, 

c) zatrudnianie osób po 50 roku życia – 2 osoby,

d) roboty publiczne – 66 osób,

e) prace społecznie użyteczne – 20 osób, 

2) finansowanie szkoleń – w tym bonów szkoleniowych, egzaminów i studiów podyplomowych,

pozwalających na nabycie nowych lub podniesienie dotychczasowych kwalifikacji – 45 osób,

3) organizacja staży zawodowych, w celu uzyskania kwalifikacji i  umiejętności niezbędnych do

samodzielnego wykonywania pracy na danym stanowisku – 271 osób;

4) udzielanie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej – 80 osób;

5) przekazywanie środków finansowych w ramach bonu  na zasiedlenie – 23 osoby.

Dodatkowo w 2020 roku Urząd dysponował środkami krajowego Funduszu Szkoleniowego

– Fundusz Pracy – w wysokości 1.200.000,00 zł, którymi objęto 967 pracowników i pracodawców.

Celem  wsparcia  finansowego  było  podniesienie  kwalifikacji,  kompetencji  osób  pracujących,

w drodze kursów, egzaminów i studiów podyplomowych. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że w 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie

Trybunalskim na  programy  rynku  pracy  dysponował  środkami  w  wysokości  10.168.411,24  zł,

obejmując wsparciem łącznie 2.121 osób. W ramach tej kwoty z pomocy Urzędu skorzystało 654

mieszkańców  powiatu  piotrkowskiego  (w  liczbie  tej  nie  uwzględniono  pracowników

i pracodawców,  którzy  nabyli  nowe  kwalifikacje,  finansowe  ze  środków  Krajowego  Funduszu

Szkoleniowego).
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Pośrednictwo Pracy 

Jedną z form  realizacji  pośrednictwa pracy, obok bezpośrednich kontaktów doradcy

klienta  z  osobą  bezrobotną  lub  poszukująca  pracy  i  przedkładania  propozycji  aktywizacji

zawodowej, są giełdy pracy. W okresie styczeń – grudzień 2020 r. zorganizowano 12 giełdy pracy

tj.  spotkań osób bezrobotnych z pracodawcami zainteresowanymi zatrudnieniem większej liczby

pracowników. Dobór prowadzono na stanowiska: magazynier, pracownik magazynowy, pracownik

ochrony. Dodatkowo, kontynuując współpracę z firmą DHL na przestrzeni całego roku, w siedzibie

Urzędu, odbyło się 10 spotkań przedstawicieli pracodawcy z osobami zainteresowanymi podjęciem

pracy  w magazynach ZALANDO.  

Urząd  ocenia,  że  w  wyniku  spotkań  i  przekazywanych  informacji  o  prowadzonej  rekrutacji

w firmie,  pracę  w  magazynach  podjęło  ponad  200  osób  zarówno  mieszkańców  Piotrkowa

Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego (spotkania pracodawców z kandydatami do pracy miały

miejsce w I kwartale 2020 r., z uwagi na ogłoszony stan epidemii i wprowadzone ograniczenia,

nakazy i zakazy – spotkania grupowe, w późniejszym okresie roku 2020 były niemożliwe). 

Działania  Urzędu Pracy w obszarze  pośrednictwa pracy przyniosły wyniki  w postaci  wyłączeń

z ewidencji  z  tytułu  podjęcia  pracy  (praca  subsydiowana  i  nie  finansowana  ze  środków

publicznych)  1986  osób  bezrobotnych  –  z  tego  1512  mieszkańców  powiatu  piotrkowskiego.

Znacząca liczba osób podjęła zatrudnienie w magazynach logistycznych, firmach produkcyjnych

i usługowych  zlokalizowanych  na  terenie  gmin  powiatu  piotrkowskiego  i  miasta  Piotrkowa

Trybunalskiego.  

Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE i EOG, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W omawianym okresie,  pośrednicy  pracy-doradcy klienta  instytucjonalnego realizowali  zadania

związane z zatrudnianiem cudzoziemców, w zakresie:

1.  Rejestracji  ”Oświadczeń  o  powierzeniu  wykonywania  pracy  cudzoziemcowi”,  w  przypadku

zamiaru zatrudnienia cudzoziemca, na okres do 180 dni w ciągu 12 miesięcy, obywateli Armenii,

Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji lub Ukrainy.

2. Przyjmowania i rozpatrywania wniosków podmiotów ubiegających się o wydanie zezwolenia na

pracę sezonową,  w ramach podklas  działalności  sezonowych (rolnictwo,  ogrodnictwo,  leśnictw,

działalność  związana  z  zakwaterowaniem  i  usługami  gastronomicznymi);  łączny  okres  pracy

sezonowej nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.
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W omawianym okresie przyjęto 2030 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

3.Sporządzania  „Informacje  starosty  o  braku  możliwości  zaspokojenia  potrzeb  kadrowych

pracodawcy, w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku

rekrutacji  organizowanej  dla  pracodawcy”,  w  przypadku  ubiegania  się  pracodawcy  o  wydanie

zezwolenia na pracę dla cudzoziemca na okres do 3 lat – w analizowanym okresie sporządzono 235

„informacji starosty...” na łączną liczbę 2546 miejsc pracy. 

Cudzoziemcy  z  sześciu,  wyżej  wskazanych  państw,  w  szczególności  podejmowali  pracę

w  gospodarstwach  rolnych,  ogrodniczych,  usytuowanych  na  terenie  gminy  Grabica,  Wola

Krzysztoporska. 

Przeciwdziałanie i zwalczenie COVID-19

Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemiczny w istotny sposób wpłynął  na sytuację

ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych jego skutków, Ministerstwo Rodziny, Pracy

i Polityki Społecznej w I kw. 2020 roku, uruchomiło wsparcie, realizowane przez powiatowe urzędy

pracy,  określone  ustawą  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. 

Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Piotrkowie  Trybunalskim  do  końca  2020  roku,  w  ramach  Tarczy

antykryzysowej COVID – 10, udzielał przedsiębiorcom pomocy w formie:

1) Niskoprocentowej  pożyczki  z  Funduszu  Pracy  dla  mikroprzedsiębiorców  i  organizacji

pozarządowych – do wysokości 5 tys zł., pożyczka wraz z odsetkami podlegała umorzeniu, pod

warunkiem,  że  mikroprzedsiębiorca  lub  organizacja  pozarządowa,  prowadzili  działalność

gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia; wypłacono ze środków Funduszu Pracy

kwotę 33.242.818,98 zł dla 6650 mikroprzedsiębiorców oraz  470.979,21 zł dla  134  organizacji

pozarządowych, posiadających siedzibę na terenie działania PUP w Piotrkowie Trybunalskim.

2) Dofinansowania  części  kosztów  wynagrodzeń  pracowników  dla  mikroprzedsiębiorców,

małych  i  średnich  przedsiębiorców,  którzy  wykazali  spadek  obrotów  gospodarczych  o  co

najmniej 30 %, w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku 2020

w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w poprzednim roku; wypłacono 15.177.889,39 zł,

ze  środków Funduszu Pracy,  w tym  1.845.502,06 zł w ramach  POWER oraz 4.030.199,28 zł,

w ramach RPO WŁ; wsparciem tym objęto 4813 osób.
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3) Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców

samozatrudnionych, którzy wskazali spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 30% w ciągu

dowolnie  wskazanych  2  kolejnych  miesięcy  kalendarzowych  w  roku  2020  w  porównaniu  do

analogicznych  dwóch  miesięcy  w  roku  poprzednim  wypłacono 6.465.143,23  zł, ze  środków

Funduszu  Pracy,  w  tym  473.200,00  zł, w  ramach  POWER  oraz  3.438.760,00  zł, w  ramach

RPO WŁ; wsparciem tym objęto 1220 osób.

4) Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych,

warunkiem otrzymania wsparcia było wskazanie spadku przychodów z działalności statutowej o co

najmniej 30%, w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku 2020

w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego wypłacono  80.382,38 zł, ze

środków Funduszu Pracy, w tym 7.566,18 zł, w ramach POWER oraz 11.448,54 zł, w ramach RPO

WŁ, wsparciem tym objęto 23 osoby.

Podsumowując należy stwierdzić, że w 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie

Trybunalskim na realizację instrumentów dofinansowania COVID-19 wydatkował środki Funduszu

Pracy w wysokości  55.437.213,19 zł,  w tym w ramach POWER  2.326.268,24 zł  oraz w ramach

RPO WŁ 7.480.407,82 zł. Dofinansowaniem objęto 12.840 osób. 

OCHRONA PRAW KONSUMENTA

Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów  zapewnia  dostęp  do  bezpłatnego  poradnictwa  oraz

informacji  prawnej  w  zakresie  indywidualnej  ochrony  interesantów  konsumenckich.  Rzecznik

konsumentów  prowadzi  również  na  rzecz  zainteresowanego  konsumenta  postępowanie

wyjaśniające  i  interwencyjne  zmierzające  do  polubownego  zakończenia  sporu  w  przypadku

naruszenia  interesów  konsumenckich.   Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów  jest  zatrudniony

w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim w pełnym wymiarze czasu pracy. Rzecznik

przyjmuje  interesantów  od  poniedziałku  do  czwartku  w  godzinach  730 -  1530,  we  wtorki

w  godzinach  900 –  1700 w  budynku  przy  ul.  Sienkiewicza  16A w  pokoju  nr  19.  Interesanci

kontaktują  się  również  telefonicznie  pod  bezpośrednim  numerem (44)  732  78  57  oraz  pocztą

elektroniczną na adres: d.rogalski@powiat-piotrkowski.pl.

Do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:

1)  Zapewnienie  bezpłatnego  poradnictwa  konsumenckiego  i  informacji  prawnej  w  zakresie

ochrony interesów konsumentów.
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2) Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów konsumentów.

3) Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany prawa miejscowego w zakresie ochrony

interesów konsumentów.

4)  Współdziałanie  z  właściwymi  miejscowo  delegaturami  Urzędu  Ochrony  Konkurencji

i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.

5) W terminie do dnia 31 marca każdego roku, przedłożenie staroście do zaopiniowania rocznego

sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim oraz przekazanie go Prezesowi Urzędu

Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 7 dni od zaopiniowania.

6)  Przekazywanie  na  bieżąco  delegaturom  Urzędu  wniosków  i  sygnalizowanie  problemów

dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji

rządowej.

7) W szczególności wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich  zgodą,

do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

8) Wytaczanie powództw w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

9) Prowadzenie edukacji konsumenckiej.

Wśród zadań rzecznika konsumentów jako najistotniejsze i podstawowe zadanie rzecznika

konsumentów wymienione zostało w ustawie  o ochronie konkurencji i konsumentów zapewnienie

bezpłatnego  poradnictwa  konsumenckiego  i  informacji  prawnej  w  zakresie  ochrony  interesów

konsumentów.

Udzielenie  właściwej  informacji  stanowi  skuteczny  środek  prewencyjny  ochrony  interesów

konsumentów.  Zaś  udzielenie  porady  wykracza  znacznie  poza  zakres  informacyjny,  bowiem

wskazuje jak w danej sytuacji konsument powinien się zachować, jakie podjąć kroki, do kogo się

zwrócić i jakie są szanse na pozytywne zakończenie sprawy.

Udzielenie  porady,  czy  informacji  wiąże  się  zazwyczaj  z  dokonaniem  analizy  pism

i dokumentacji będących w posiadaniu konsumenta oraz koniecznością sporządzenia właściwego

pisma, również procesowego. 

Zauważyć należy przy tym, iż udzielanie porad, czy informacji ma również charakter edukacyjny.

Konsument  zdobywa  niezbędną  wiedzę  w  danym  zakresie  co  powoduje,  iż

w przyszłości jest  w stanie sam uniknąć nieprawidłowego zachowania lub skutecznie korzystać

z  przysługujących  mu  uprawnień,  egzekwować  swoje  prawa  we  właściwy  sposób

i w najwłaściwszym dla niego momencie.
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Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów  w  Piotrkowie  Trybunalskim łącznie  w  2020  roku  udzielił

211  porad  i  informacji  konsumentom,  którzy  zgłosili  się  osobiście  do  biura  Rzecznika  bądź

kontaktowali się telefonicznie i mailowo. 

W związku z powyższym Rzecznik występował do przedsiębiorców w 51 sprawach, co wymagało

sporządzenia  95  pism.  Przygotowanych  zostało  również  11  pism dla  konsumentów  i  2  pisma

procesowe. Konsumenci zgłaszający się osobiście do Rzecznika mogą również bezpłatnie korzystać

z publikacji lub folderów informacyjnych i edukacyjnych wydawanych przez między innymi Urząd

Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Urząd Komunikacji Elektronicznej.

W bieżącym roku Rzecznik będzie konsekwentnie kontynuował przyjęte i prowadzone w latach

poprzednich  formy działalności  oraz  będzie  podejmował  czynności  w celu  dalszego  udzielenia

pomocy konsumentom oraz wykonywania nałożonych obowiązków. 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ EDUKACJA PRAWNA

Od 1 stycznia 2016 roku na terenie Powiatu Piotrkowskiego działają 4 punkty nieodpłatnej

pomocy prawnej, od stycznia 2019 roku 3 punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i jeden

punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej – Dz. U. z 2020 r. poz. 2232 z późn.

zm.). Zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa.

Nieodpłatna pomoc prawna i  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  przysługują osobie

uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie

fizycznej  prowadzącej  jednoosobową  działalność  gospodarczą  nie  zatrudniającą  innych  osób

w ciągu ostatniego roku.

Wystarczy,  że  osoba  uprawniona,  przed  uzyskaniem nieodpłatnej  pomocy  prawnej  lub

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oświadczy telefonicznie (w przypadku porady zdalnej)

bądź złoży pisemne oświadczenie (w przypadku porady osobistej),  że nie jest  w stanie ponieść

kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy

prawnej  lub  nieodpłatnego  poradnictwa  obywatelskiego  w  zakresie  prowadzonej  działalności

gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego

roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
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Na  podstawie  Uchwały  Nr  167/2019  Zarządu  Powiatu  w  Piotrkowie  Trybunalskim  z  dnia

22 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na realizację w roku

2020 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,

punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji  prawnej na terenie

Powiatu  Piotrkowskiego  i  Uchwały  Nr  185/2019  Zarządu  Powiatu  w Piotrkowie  Trybunalskim

z  dnia  28  listopada  2019  roku  w  sprawie  wyboru  ofert  oraz  ogłoszenia  wyników  otwartego

konkursu ofert  na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia

punktu  nieodpłatnej  pomocy  prawnej,  punktu  świadczenia  nieodpłatnego  poradnictwa

obywatelskiego  oraz  edukacji  prawnej  na  terenie  Powiatu  Piotrkowskiego Zarząd  Powiatu

w Piotrkowie Trybunalskim dokonał wyboru ofert i zawarł umowę nr SN/37/2019 z dnia 16 grudnia

2019  ze  Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Regionu Piotrkowskiego – Euroaktywni z siedzibą

w  Rozprzy.  Dotacje  były  przelewane  miesięcznie  w  kwocie  10 670,00  zł.  Łącznie  do  końca

czwartego  kwartału  2020  roku  w punkcie  udzielania  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  w Rozprzy

udzielono  153  porady  a  w  punkcie  świadczenia  nieodpłatnego  poradnictwa  obywatelskiego

w Sulejowie udzielono 101 porad.

Ponadto,  w  ramach  zawartych  umów  z  Radą  Okręgową  Izby  Radców  Prawnych

w Łodzi  oraz Okręgową Radą Adwokacką z Częstochowy prowadzone były dwa punkty porad

prawnych tj. w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Zespole Szkół Centrum

Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu. 

Wyżej  wymienione  punkty  zamiennie  funkcjonowały  w  2020  roku  pięć  dni  

w tygodniu, według ustalonych harmonogramów.  

 Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

       Al. 3 Maja 33, 97 – 300 Piotrków Trybunalski

                                  (poniedziałek – czwartek – od godz. 14.00 do godz. 18.00

                                   piątek od godz. 13.00 do godz. 17.00)
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  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego

 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu

                                           ul. Modrzewskiego 107, 97 – 320 Wolbórz

                                   (poniedziałek – piątek od godz. 14.00 do godz. 18.00)

          Gminne Centrum Kultury w Rozprzy

               ul. Kościuszki 6, 97 – 340 Rozprza

      (poniedziałek – od. godz. 14.00 do godz. 18.00

                                               wtorek – od. godz. 16.00 do godz. 20.00

                                                 środa –  od godz. 9.00 do godz. 13.00

                                              czwartek – od. godz. 13.00 do godz. 17.00

                                                      piątek od godz. 13.00 do 17.00)

                             Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie

                                                  ul. Milejowska 21, 97 – 330 Sulejów

                                          (poniedziałek – czwartek od godz. 8.30 do godz. 12.30

                                           piątek od godz. 12.30 do godz. 16.30)

W  roku  2020  udzielono  ogółem  489  porad  prawnych  i  obywatelskich.  Porad

w punktach udzielali prawnicy, radcowie prawni i aplikanci.

W  związku  z  panującą  sytuacją  epidemiczną  i  mając  na  uwadze  zalecenia  Ministerstwa

Sprawiedliwości  w  sprawie  podjęcia  działań  dotyczących  zapewnienia  bezpieczeństwa

wykonawcom  i  osobom  korzystającym  z  bezpłatnych  porad  prawnych  i  obywatelskich,

we  wszystkich  punktach  udzielania  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  i  świadczenia  nieodpłatnego

poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Powiatu Piotrkowskiego, świadczenie porad

odbywało  się  również  telefonicznie,  za  pomocą  poczty  elektronicznej,  poprzez  komunikator

internetowy lub w formie wideo rozmowy.

Nieodpłatna  pomoc,  jest  udzielana  bezpłatnie.  Koszty  udzielania  takiej  pomocy  są

pokrywane  ze  skarbu  państwa.  Osoby  uprawnione  nie  płacą  za  uzyskaną  pomoc.  W ramach

nieodpłatnej pomocy osoby uprawnione mogą skorzystać z trzech różnych usług, których zakres

został krótko przedstawiony poniżej:
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1. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez prawników, z reguły adwokatów lub radców

prawnych.  Pomoc  ta  jest  kierowana  do  osób,  które  potrzebują  pomocy  prawnej

(np. dowiedziały się o pozwie lub zajęciu komorniczym, z którym się nie zgadzają, mają problem

z zawartą umową, ZUS odmówił im wypłaty emerytury) i polega z reguły na:

 udzieleniu  informacji  jak,  z  prawnego  punktu  widzenia,  wygląda  sytuacja  osoby

uprawnionej oraz jakie są jej prawa i obowiązki,

 w jaki sposób osoba uprawniona może rozwiązać swój problem prawny,

 sporządzeniu  projektu  pisma,  z  wyłączeniem  pism  procesowych  w  toczących  się

postępowaniach przygotowawczym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

 sporządzeniu  projektu  pisma  o  zwolnienie  od  kosztów  sądowych  lub  ustanowienie

pełnomocnika z urzędu,

 poinformowaniu o kosztach postępowania sądowego i ryzyku finansowym związanym

ze skierowaniem sprawy do sądu.

2. Nieodpłatne  poradnictwo  obywatelskie  to  wsparcie  świadczone  przez  profesjonalnych

doradców obywatelskich osobom potrzebującym pomocy w rozwiązaniu ich problemów w zakresie

m.in.  zadłużenia,  spraw  mieszkaniowych  lub  zabezpieczenia  społecznego.  Osoby  uprawnione

otrzymują  pomoc  udzieloną  w  sposób  zrozumiały  dla  zwykłego  obywatela, w  tym  dotyczącą

załatwienia  czynności  urzędowych  lub  rozwiązania  życiowych  problemów,  na  przykład

o możliwych do podjęciach działaniach mających na celu wyjścia ze spirali zadłużenia. Nieodpłatne

poradnictwo obywatelskie obejmuje również działania zmierzające do podniesienia świadomości

osoby uprawnionej  oraz wsparcia  w samodzielnym rozwiązaniu problemu,  w tym sporządzenie

wspólnie z tą osobą planu działania i pomoc w jego realizacji.

3.  Nieodpłatna  mediacja jest  prowadzona  w  ramach  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  lub

nieodpłatnego  poradnictwa  obywatelskiego.  Pomocy,  w  ramach  nieodpłatnej  mediacji,  udziela

mediator.  Nieodpłatna  mediacja  jest  kierowana  do  osób,  które  są  zainteresowane  polubowny

rozwiązaniem sporu, czyli chcą dojść do porozumienia z inną osobą (np. z wierzycielem, członkiem

rodziny) bez konieczności kierowania sprawy do sądu. Dzięki temu rozwiązaniu osoba uprawniona

nie zostanie narażona na poniesienie kosztów sądowych. Nieodpłatna mediacja swoim zakresem

obejmuje:

1) udzielenie  informacji  o  możliwości  skorzystania  z  polubownych  metod  rozwiązywania

sporów (w tym z mediacji) oraz jakie niesie to za sobą korzyści,
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2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

3) przygotowanie  projektu  wniosku  o  przeprowadzenie  postępowania  mediacyjnego  

w sprawie karnej,

4) przeprowadzenie mediacji,

5) pomoc  w  przygotowaniu  wniosku  do  sądu  o  zatwierdzenie  ugody  zawartej  przed

mediatorem.

Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Osoba uprawniona może

zgłosić się do dowolnego punktu na terenie całego kraju. Nie ma obowiązku korzystania z punktów

tylko na terenie powiatu, w którym dana osoba zamieszkuje. 

Wyjątek  od  zasady  udzielania  porad  osobiście  stanowi  obowiązujący  stan  zagrożenia

epidemicznego, stan epidemii albo wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. W takich przypadkach

pomoc ta może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz

poza lokalem punktu. Oznacza to, że w czasie trwającego stanu epidemii osoba uprawniona może

uzyskać  pomoc przez telefon,  wideorozmowę lub  za  pośrednictwem wiadomości  elektronicznej

(lub  komunikator  internetowego).  Jeżeli  pomoc  nie  jest  udzielana  w  takich  formie  na  terenie

powiatu, w którym mieszka osoba uprawniona, może ona zgłosić się do punktu prowadzonego na

terenie innego powiatu.

Jeżeli osoba uprawniona jest osobą ze znaczną niepełnosprawnością ruchową i nie może stawić się

w punkcie lub osobą doświadczającą trudności w komunikowaniu się może uzyskać nieodpłatną

pomoc także  poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania  się  na odległość,

niezależnie od tego, czy obowiązuje obecnie stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii lub

został wprowadzony stan nadzwyczajny. Oznacza to, że taka osoba może uzyskać pomoc przez

telefon, wideorozmowę lub za pośrednictwem korespondencji  elektronicznej.  Osoba uprawniona

charakteryzująca się wymienionymi powyżej szczególnymi potrzebami może także poprosić aby

porada  odbyła  się  w  miejscu  jej  zamieszkania  (wizytę  domową)  lub  w  innym,  bardziej

przystosowanym  miejscu.  Osoba  uprawniona  może  także  poprosić  o  zorganizowanie  pomocy

tłumacza migowego.

Przyjmowanie  zgłoszeń  na  nieodpłatne  porady  odbywa  się  telefonicznie  pod  specjalnie

wyznaczonym do tego celu numerem telefonu wskazanym przez starostę. Starosta, oprócz obsługi

zgłoszeń  telefonicznych,  może  również  umożliwić  uprawnionym  dokonywanie  zgłoszeń  za

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Numer telefonu przeznaczony do zapisów, jest

           201



                                    Raport  o  stanie  Powiatu  Piotrkowskiego  za  2020  rok 

podawany razem z opublikowaną listą punktów na stronie internetowej starostwa powiatowego.

Osoba uprawniona ma również możliwość dokonania samodzielnej rejestracji na termin wizyty za

pośrednictwem formularza do zapisów on-line, dostępnego na stronie np.ms.gov.pl.

UTRZYMANIE POWIATOWYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ ORAZ OBIEKTÓW ADMINISTRACYJNYCH 

Starostwo Powiatowe użytkuje następujące nieruchomości: 

Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 7

- powierzchnia działek: 2.097 m2 

- powierzchnia całkowita budynku: 2.431,73 m2

Użytkownicy budynku:

1. Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim – całość

Piotrków Trybunalski Al.3 Maja 33

- powierzchnia działek: 4.822 m2

- powierzchnia całkowita budynku: 3.119,34 m2

- powierzchnia we władaniu Powiatu Piotrkowskiego: 2.985,60 m2

Użytkownicy budynku: 

1. Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

2. Województwo Łódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi (jako współwłaściciel)

3. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych

4. Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

6. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego

7. Fundacja Rozwoju Gminy Zelów

8. Powiatowa Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych w Piotrkowie Trybunalskim

9. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

10.Piotrkowskie Stowarzyszenie Seniorów i Osób Niepełnosprawnych „SYGNAŁ”

11.Powiatowe Stowarzyszenie Seniorów i Osób Niepełnosprawnych „KŁOS”
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12.Stowarzyszenie „HELP PT”

13. Tomasz Szajder

14. Barbara Lisman

Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 16A

- powierzchnia działek : 2.864 m2

- powierzchnia całkowita budynku: 3.148,33 m2

- powierzchnia we władaniu Powiatu Piotrkowskiego: 2.360,36 m2

Użytkownicy budynku: 

1. Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

3. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

4. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

5. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

6. Miasto Piotrków Trybunalski

7. Kuratorium Oświaty w Łodzi

8. Związek Powiatów Województwa Łódzkiego

9. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

W 2020 roku na terenie ww. nieruchomości były przeprowadzane drobne bieżące prace remontowe.

WSPÓŁPRACA  Z ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI 

1. Kluczowe dokumenty w tym zakresie:

1)  Strategia  Rozwoju  Powiatu  Piotrkowskiego  na  lata  2014-2020  –  wprowadzona  Uchwałą

Nr XLIII/321/14 Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb. z dnia 29.10.2014 roku ,

2) Kalendarz imprez sportowo-turystycznych Powiatu Piotrkowskiego na 2020 rok,

3) Program współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

wymienionymi w art.  3 ust.  o działalności  pożytku publicznego i  o  wolontariacie  na 2020 rok
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przyjęty  Uchwałą Nr XV/97/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 październik

2019 roku.

4) Wieloletni Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami na lata 2018-2022.

Wprowadzenie

Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem Powiatu Piotrkowskiego w realizacji jego zadań

ustawowych. W 2020 r. według Krajowego Rejestru Sądowego oraz ewidencji prowadzonych przez

Starostwo ich liczba wynosiła 315 - w tym:

 Klubów Sportowych – 27; 

 Uczniowski Klubów Sportowych – 33;

 Stowarzyszeń (o różnorodnym profilu aktywności) (w tym 16 stowarzyszeń zwykłych) –

107;

 Ochotniczych Straży Pożarnych – 132;

 Fundacji – 16.

Wszelkie  działania  podejmowane  w  zakresie  współpracy  Powiatu  Piotrkowskiego

z organizacjami pozarządowymi opisane zostały zarówno w Wieloletnim Programie Współpracy

Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi jak i w Rocznym Programie Współpracy

Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi. Powyższe programy zostały opracowane

zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stąd pojawiły

się w nim takie elementy jak cel główny i cele szczegółowe programu, zasady i formy współpracy,

zakres  przedmiotowy,  priorytetowe  zadania  publiczne,  okres  i  sposób  realizacji  programu,

wysokość  środków  przeznaczonych  na  realizację  programu,  sposób  jego  oceny,  informacja

o sposobie jego tworzenia i przebiegu konsultacji,  a także tryb powoływania i  zasady działania

komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach.

W  dniu  10  października  2019  roku  Rada  Powiatu  w  Piotrkowie  Trybunalskim  Uchwałą

Nr  XV/97/19  przyjęła  „Roczny  Program  Współpracy  Powiatu  Piotrkowskiego

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy

o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  na  rok  2020”.  Podjęcie  inicjatywy

uchwałodawczej  wynikało  z  art.  5a  ust.  1  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku

o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  nakładającego  na  organ  samorządu
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terytorialnego  obowiązku  uchwalania  rocznego  programu  współpracy  z  organizacjami

pozarządowymi. Celem programu było określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez

Powiat działań organizacji pozarządowych poprzez zlecanie tym organizacjom ustawowych zadań

Powiatu. Współpraca ma charakter finansowy i pozafinansowy.

Zgodnie z  art.  5a.  ust.  3  ustawy o działalności  pożytku publicznego i  o  wolontariacie  Starosta

Powiatu Piotrkowskiego nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć

Radzie Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej

sprawozdanie  z  realizacji  programu  współpracy  za  rok  poprzedni.  W  związku  z  powyższym

podczas XXIII Sesji Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 29 kwietnia 2020 r. zostało

przedstawione sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2019.

Współpraca o charakterze finansowym Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi

oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  polegała  na  zlecaniu

realizacji zadań publicznych w formie ich powierzenia i wspierania wraz z udzieleniem dotacji na

finansowanie i  dofinansowanie ich realizacji.  Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartych

konkursów  ofert  ogłaszanych  w  trybie  pożytku  publicznego  oraz  w  trybie  pozakonkursowym,

zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego

i o wolontariacie.

         Priorytetowe zadania publiczne

         określone w Rocznym Programie Współpracy na rok 2020.

Na lata rok 2020 jako priorytetowe zostały określone zadania z następujących obszarów: 

1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a)  upowszechnianie  i  rozwój  kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury  i  dziedzictwa  narodowego

poprzez wspieranie i organizację wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie powiatu,

b)  realizacja  zadań  związanych  z  ochroną  i  wspieraniem  tradycji  i  twórczości  ludowej  ziemi

piotrkowskiej,

c)  realizacja  zadań  związanych  z  działalnością  i  rozwojem  kół  gospodyń  wiejskich  

i  ochotniczych  straży  pożarnych  działających  na  terenie  Powiatu  Piotrkowskiego  

w wyżej wymienionym zakresie.

2.  Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych polegająca m.in. na pomocy

w organizowaniu na terenie powiatu obchodów rocznic oraz uczczenia pamięci ofiar wojen i okresu

powojennego, a także umożliwianiu obecności na uroczystościach i spotkaniach upamiętniających

           205



                                    Raport  o  stanie  Powiatu  Piotrkowskiego  za  2020  rok 

ważne  wydarzenia  dla  Narodu  Polskiego.  Organizacja  spotkań  przedstawicieli  środowisk

kombatanckich mających na celu ich integrację.

3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a) popularyzacja  sportu  wśród  dzieci  i  młodzieży  szkolnej  oraz  mieszkańców  wsi  Powiatu

Piotrkowskiego  poprzez  organizację  lokalnych  imprez  sportowych,  sportowo-obronnych

i sportowo-rekreacyjnych,

b) współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tym osób niepełnosprawnych,

c)  współpraca  ze  stowarzyszeniami  kultury  fizycznej  przy  organizowaniu  imprez,  sportowych

o charakterze powiatowym, regionalnym ogólnopolskim,

d) organizacja zajęć sportowych wspierających i upowszechniających kulturę fizyczną.

4. Turystyki i krajoznawstwa:

a) wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,

b)  organizacja  i  współorganizacja  zlotów,  rajdów,  konkursów  wiedzy  i  innych  przedsięwzięć

związanych z promocją walorów turystycznych Ziemi Piotrkowskiej,

c) popularyzacja działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa,

d)  wydawnictwa,  publikacje  i  materiały  promujące  Powiat  Piotrkowski  w  zakresie  turystyki

i krajoznawstwa.

5. Ratownictwa i ochrony ludności:

a)  wspieranie  organizacji  pozarządowych  w  zakresie  doskonalenia  umiejętności  strażaków-

ochotników,  związanych  z  ratowaniem  ludzi  i  mienia  w  sytuacjach  kryzysowych  i  innych

zagrożeniach,

b) wspieranie działań w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Piotrkowskiego.

6. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

a) opracowywanie i wydawanie materiałów wydawniczych, popularyzujących wiedzę ekologiczną

i ochronę przyrody,

b) popularyzowanie zagadnień dotyczących ochrony środowiska i przyrody poprzez prowadzenie

szkoleń, konferencji, seminariów,

c) organizowanie konkursów, wystaw, olimpiad, festiwali upowszechniających wiedzę i postawy

ekologiczne oraz estetykę Powiatu Piotrkowskiego zgodnie z zasadami ekorozwoju ze szczególnym

uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
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d) projektowanie i wykonanie ścieżek i szlaków przyrodniczych na terenie Powiatu Piotrkowskiego

w ramach istniejących opracowań,

e) realizacja programów nieformalnej i formalnej edukacji ekologicznej.

7. Ochrony i promocji zdrowia poprzez wspieranie:

a) działań podnoszących świadomość zdrowotną i promujące zdrowy styl życia,

b) programów zdrowotnych.

8.  Działalność  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych polegająca  na  dofinansowaniu  działalności

warsztatów terapii  zajęciowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na

rzecz osób niepełnosprawnych, w tym tworzenie form aktywizacji zawodowej w formie podmiotów

ekonomii społecznej.

9. Wspierania  rodziny  i  systemu  pieczy  zastępczej polegające  na  prowadzeniu  placówek

opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

10. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

11. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

12. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym.

13.  Promocja  zatrudnienia  i  aktywizacji  zawodowej  osób  pozostających  bez  pracy

i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

14. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacja prawna społeczeństwa:

a) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,

b) edukacja prawna społeczeństwa,

c) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

15. Promocja i organizacja wolontariatu:

a) wspieranie merytoryczne wolontariuszy,

b) popularyzacja idei wolontariatu.

16. Działalność  na  rzecz  organizacji  pozarządowych  oraz  podmiotów  wymienionych

w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a  poprzez wspieranie lokalnych organizacji

pozarządowych,  w  tym  rozwoju  ich  potencjału  jako  podmiotów  ekonomii  społecznej  oraz

powstawania lokalnej spółdzielczości socjalnej.
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Zestawienie otwartych konkursów ofert ogłoszonych

 przez Powiat Piotrkowski w roku 2020

Lp. Nazwa konkursu

Liczba
ogłoszonych

otwartych
konkursów

ofert na
realizację

zadań
publicznych

Liczba
złożonych

ofert

Liczba
organizacji

pozarządowych,
które otrzymały

dotację 
w ramach
otwartych

konkursów ofert

Liczba zadań
publicznych

dofinansowanych
w ramach
otwartych

konkursów ofert

Wysokość środków
finansowych przeznaczonych

z budżetu powiatu na realizację
zadań publicznych

1. Otwarty konkurs ofert 
na realizację w roku 
2020 zadań publicznych
w zakresie powierzenia 
prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej, punktu 
świadczenia 
nieodpłatnego 
poradnictwa 
obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej na 
terenie powiatu 
piotrkowskiego

1 2 1 1 128.040,00 zł.

2. Otwarty konkurs ofert 
na realizację zadań 
publicznych Powiatu 
Piotrkowskiego 
w zakresie wspierania 
i upowszechniania 
kultury fizycznej 
w roku 2020

1 2 2 2 30.000,00 zł.

3. Otwarty konkurs ofert 
na realizację zadań 
publicznych Powiatu 
Piotrkowskiego 
w zakresie ochrony
i promocji zdrowia
w roku 2020

1 2 2 2        68.400,00 zł.
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Lp. Nazwa konkursu

Liczba
ogłoszonych

otwartych
konkursów

ofert na
realizację

zadań
publicznych

Liczba
złożonych

ofert

Liczba
organizacji

pozarządowych,
które otrzymały

dotację 
w ramach
otwartych

konkursów ofert

Liczba zadań
publicznych

dofinansowanych
w ramach
otwartych

konkursów ofert

Wysokość środków
finansowych przeznaczonych

z budżetu powiatu na realizację
zadań publicznych

4. Otwarty konkurs ofert 
ofert na realizację zadań
publicznych 
w zakresie  działalności 
na rzecz osób w wieku 
emerytalnym 
w  2020 roku

1 2 2 2 14.000,00 zł.

SUMA 4 8 7 7 240.440,00  zł.

Opis  rozstrzygnięcia  I  otwartego konkursu  ofert  na  realizację  w roku 2020 zadań  publicznych

w  zakresie  powierzenia  prowadzenia  punktów  nieodpłatnej  pomocy  prawnej,  nieodpłatnego

poradnictwa  obywatelskiego  oraz  edukacji  prawnej  na  terenie  Powiatu  Piotrkowskiego  opisano

powyżej.

Ogłoszono otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

          Cele:

1)  Popularyzacja  sportu  wśród  dzieci  i  młodzieży  szkolnej  oraz  mieszkańców  wsi  Powiatu

Piotrkowskiego  poprzez  organizację  lokalnych  imprez  sportowych,  sportowo-obronnych

i sportowo-rekreacyjnych.

2) Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tym osób niepełnosprawnych.

3)  Współpraca  ze  stowarzyszeniami  kultury  fizycznej  przy  organizowaniu  imprez  sportowych

o charakterze powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim.

4) Organizacja zajęć sportowych wspierających i upowszechniających kulturę fizyczną.

Uchwałą Nr 226/2020  Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 18 lutego 2020

roku  w  sprawie  wyboru  ofert  oraz  ogłoszenia  wyników  otwartego  konkursu  ofert

na  realizację  zadań  publicznych  w  zakresie  wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej  

w roku 2020 dokonał wyboru ofert i zawarł umowy :
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4) z Powiatowym  Zrzeszeniem  Ludowe  Zespoły  Sportowe  w  Piotrkowie  Trybunalskim  

z  siedzibą  w  Woli  Krzysztoporskiej  przy  ul.  Niecała  17,  na  realizację  zadań  dotyczących:

organizacji  powiatowych  imprez  sportowych  dla  wszystkich  ze  szczególnym  uwzględnieniem

mieszkańców  powiatu  i  uczniów  szkół  ponadpodstawowych  Powiatu  Piotrkowskiego  oraz

zawodów  sportowo-rekreacyjnych  w  tym  przeprowadzenie  Powiatowej  Spartakiady  Władz

Samorządowych. Zadanie  zostało  dofinansowane  dotacją  z  budżetu  Powiatu  Piotrkowskiego

w kwocie – 20.000,00 zł.

5) ze  Szkolnym Związkiem Sportowym Powiatu  Piotrkowskiego  z  siedzibą  w Boryszowie  2,

Gmina Grabica, na realizację zadań dotyczących: organizacji powiatowych imprez sportowych dla

młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie – lekkoatletyki, biegów przełajowych,

tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki koszykowej, piłki ręcznej, piłki nożnej, halowej piłki nożnej,

unihokeja. Zadanie zostało dofinansowane dotacją z budżetu Powiatu Piotrkowskiego w kwocie –

10.000,00 zł.

Ogłoszono otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony o promocji zdrowia poprzez wspieranie:

1) działań podnoszących świadomość zdrowotną i promujące zdrowy styl życia.

2) programów zdrowotnych.

Na podstawie Uchwały Nr 209/2020 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia

24  stycznia  2020  roku  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań

publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2020 i Uchwały nr 230/2020 Zarządu

Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie wyboru ofert oraz

ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony

i promocji zdrowia w roku 2020 Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim  dokonał wyboru

ofert i zawarł umowy ze:

1)  Stowarzyszeniem  Droga  Do  Zdrowia  z  siedzibą  w   Gajkowicach,   ul.  Południowa  9,  

97-310  Moszczenica,  na  realizację  zadania  publicznego  dotyczącego  prowadzenia

na  terenie  Powiatu  Piotrkowskiego  6  filii  Akademii  Ruchu  w  gminach:  Moszczenica

(2  filie),  Rozprza,  Czarnocin,  Wola  Krzysztoporska,  Grabica.  Zadanie  zostało  dofinansowane

dotacją z budżetu Powiatu Piotrkowskiego w kwocie –13 652,00 zł.

2)  Stowarzyszeniem  „For  YOU  -  lepsza  przyszłość”  z  siedzibą  w  Bujnach,  

ul. Spacerowa 24, 97-371 Wola Krzysztoporska, na realizację zadania publicznego dotyczącego
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prowadzenia  na  terenie  Powiatu  Piotrkowskiego  6  filii  Akademii  Ruchu

w gminach:  Ręczno,  Sulejów,  Gorzkowice,  Wolbórz,  Aleksandrów, Łęki  Szlacheckie.  Zadanie

zostało dofinansowane dotacją z budżetu Powiatu Piotrkowskiego w kwocie – 33 150,00 zł.

Akademie  Zdrowia  (AZ)  organizacyjnie  stanowią  formę  ogólnodostępnych  punktów,  

w których prowadzone są przez instruktora (trenera) zorganizowane bezpłatne zajęcia sportowe

(Akademie  Ruchu  –  AR)  i  zajęcia  o  tematyce  zdrowotnej,  zdrowego  trybu  życia  (Akademie

Zdrowego  Żywienia  –  AZŻ)  –  warsztaty  i  spotkania  prowadzone  w  różnych  miejscach.

W  ramach  zajęć  stowarzyszenia  organizują  zajęcia,  które  sprzyjają  regularnej  aktywności

fizycznej  –  ogólnie  dostępnej  (nie  wymagającej  szczególnych  umiejętności

z danej dyscypliny) i powszechnej, w szczególności: nordic walking, marszobiegi, gry zespołowe,

zajęcia fitness – pilates, zdrowy kręgosłup, itp.,. a także zajęcia o tematyce zdrowotnej oraz inne

formy nie wymienione wyżej. 

Łącznie przez cały okres działalności Akademii Zdrowia w 2020 roku zorganizowano około

52  zajęć  sportowych,  których  łączna  liczba  godzin  wyniosła  ponad  52  godzin

w każdej z filii AR przez okres ponad 28 tygodni i ok 5 zajęć o tematyce zdrowotnej, zdrowego

trybu  życia  w  każdej  AZŻ.  Zorganizowano  również  spotkania  podsumowującego  działalność

Akademii Zdrowia.

Stowarzyszenie „FOR YOU – lepsza przyszłość” jest organizacją pozarządową, założoną

w  2016  roku,  mającą  na  celu  ogólno  pojętą  promocję  zdrowia,  profilaktykę  zachorowań  na

choroby  cywilizacyjne.  Działalność  stowarzyszenia  opiera  się  na  upowszechnianiu  kultury

fizycznej, sportu, turystyki, propagowaniu aktywności fizycznej oraz działań na rzecz integracji

środowiska  Powiatu  Piotrkowskiego  oraz  rozwijania  kontaktów  i  współpracy  między

społeczeństwem. Organizacja wychodzi naprzeciw chorobom cywilizacyjnym, propagując zdrowy

styl życia dla mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego, chcąc zmienić nastawienie społeczeństwa do

aktywnego trybu życia, dążąc tym samym do poprawy kondycji i samopoczucia poprzez regularne

uprawianie sportu oraz zdrowego odżywiania.

Zadania  realizowane  w  ramach  powiatowej  dotacji  w  2020  roku  polegało

na  uruchomieniu  i  prowadzeniu  zajęć  zdrowotnych  w  6  filiach  Akademii  Zdrowia

na  terenie  gmin:  Aleksandrów,  Gorzkowice,  Łęki  Szlacheckie,  Ręczno,  Sulejów  i  Wolbórz.

Wykwalifikowani  i  doświadczeni  instruktorzy/trenerzy  przeprowadzali  bezpłatne  zajęcia

zdrowotne-rekreacyjne  dla  grup  liczących  od  10  do  25  osób.  Zajęcia  odbywały  się
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w  ogólnodostępnych  punktach,  również  przy  szkołach,  około  2  razy  w  tygodniu,  a  rodzaj

i  tematyka  była  dostosowana  do  oczekiwań  grupy,  wieku  i  kondycji  fizycznej  uczestników.

W  roku  2020  z  różnego  rodzaju  bezpłatnych  zajęć  prowadzonych  przez  instruktorów

i  trenerów  (nordic  walking,  pilates,  zdrowy  kręgosłup,  workout,  fitness,  aerobic,  zajęcia

ze  zdrowego  odżywiania  itp.)  wzięło  udział  ok.  5700  mieszkańców  powiatu  w  przedziale

wiekowym 25-65 lat. Poprzez realizację zadania zaktywizowano mieszkańców z terenów wiejskich

do  uprawiania  sportu  i  zdrowego  odżywiania.  Poszerzona  została  wiedza  uczestników zadania

w zakresie zapobiegania otyłości i nadwadze.  W związku z trwającym zagrożeniem sanitarno –

epidemiologicznym i możliwością zakażenia się wirusem COVID oraz niemożnością zrealizowania

umowy w dniu 15.07. 2020r.  podpisano aneks do umowy na realizację zadania publicznego na

kwotę 33.150.00 zł. 

Stowarzyszenie Droga Do Zdrowia powstało w roku 2016 dzięki  zaangażowaniu osób

związanych  z  aktywnością  ruchową  oraz  biorących  czynny  udział  w  programie  „Twoje  Serce

Twoim  Życiem”,  organizowanym  przez  Starostwo  Powiatowe  w  Piotrkowie  Trybunalskim.  Za

sprawą prowadzonych zajęć w ramach ówczesnych Akademii Ruchu, powstał pomysł założenia

stowarzyszenia zajmującego się  głównie szerzeniem świadomości ogólnego pojęcia zdrowia jak

i wszystkich aktywności z nim związanych. Pierwszym i priorytetowym projektem prowadzonym

przez  Stowarzyszenie  Droga Do Zdrowia,  są  Akademie  Zdrowia  działające  na  terenie  Powiatu

Piotrkowskiego.  Odbywają  się  w nich  bezpłatne  zajęcia  dla  wszystkich  mieszkańców powiatu.

Dzięki szerokiemu wachlarzowi zajęć, każdy uczestnik znajduje coś dla siebie. Stowarzyszenie ma

w  planach  poszerzenie  działalności  na  inne  obszary  w  tym  m.in.  kultury.  Jako  najbliższy

wyznaczony cel, Stowarzyszenie Droga Do Zdrowia stawia sobie promocję inicjatyw o charakterze

edukacyjnym, wciąż mocno sportowym, ale także integracyjnym na rzecz mieszkańców nie tylko

Powiatu Piotrkowskiego, ale również całego województwa łódzkiego. W roku 2020 w zajęciach

organizowanych przez Stowarzyszenie wzięło udział ok. 1000 osób.

Zadanie realizowane z dotacji polegało na prowadzeniu na terenie Powiatu Piotrkowskiego

6  filii  Akademii  Zdrowia  w  gminach:  Moszczenica  (2  filie),  Rozprza,  Czarnocin,  Wola

Krzysztoporska, Grabica. Zorganizowano zajęcia z: Nordic Walking, marszobiegi, gry zespołowe,

zajęcia  ogólnorozwojowe (fitness,  crossfit,  trening obwodowy,  aerobic,  aqua aerobic,  wycieczki

rowerowe zajęcia ze zdrowego odżywiania itp.). Intensywność i rodzaj zajęć zostały dopasowane

do potrzeb  uczestników.  Zajęcia  prowadzone były  około  dwa razy  w tygodniu  i  odbywały  się
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niezależnie  od  ilości  uczestników.  Na  jednych  zajęciach  w  jednej  Akademii  Zdrowia  średnio

ćwiczyło około 20 osób.  W związku z trwającym zagrożeniem sanitarno – epidemiologicznym

i możliwością  zakażenia się  wirusem COVID oraz niemożnością  zrealizowania umowy w dniu

19.08 2020r. podpisano aneks do umowy na realizację zadania publicznego na kwotę 13.652.00 zł. 

Ogłoszono  otwarty  konkurs  ofert  na  wsparcie  realizacji  zadań  publicznych  Powiatu

Piotrkowskiego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 roku:

Na  podstawie  Uchwały  Nr  297/2020  Zarządu  Powiatu  w  Piotrkowie  Trybunalskim  z  dnia

24  lipca  2020  roku  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań

publicznych  w  zakresie  działalności  na  rzecz  osób  w  wieku  emerytalnym  w  2020  roku  

i Uchwały nr 315/2020 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyboru ofert oraz ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań

publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 roku Zarząd

Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim dokonał wyboru ofert i zawarł umowy ze:

1) Stowarzyszeniem Wolborskie Stowarzyszenie Seniorów i Osób Niepełnosprawnych „Senior –

Vigor ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz na realizację zadania publicznego pn.: „Aktywni

i  zdrowi  – o  to  w każdym wieku chodzi!  Powiatowy Marsz  Nordic  Walking Jesienny spływ

kajakowy  dla  seniorów  z  Powiatu  Piotrkowskiego”.  Zadanie  zostało  dofinansowane  dotacją

z  budżetu  Powiatu  Piotrkowskiego  w  kwocie  –  7  000,00  zł.  W ramach  realizacji   zadania

zorganizowano w dniu 25 września 2020 roku jednodniowy event – Marsz Nordic Walking dla

seniorów  z  Powiatu  Piotrkowskiego.  Trasa  przebiegała  wokół  Parku  i  Pałacu  Biskupów

w  Wolborzu, jej długość wyniosła ok 5 km, a marsz poprzedzony był zajęciami mającymi na celu

rozgrzewkę  prowadzoną  przez  trenerów  fitness.  Marsz  miał  ogromne  korzyści  dla  zdrowia

i  samopoczucia,  stanowił  wspaniałą  formę  aktywnego  spędzania  wolnego  czasu  i  integracji.

Po aktywności  fizycznej  zorganizowano ognisko z warsztatem edukatora żywieniowego, który

opowiedział o sile zdrowia płynącej z odpowiedniego doboru produktów, które jemy.

2) Stowarzyszeniem Wirtuoz, ul. Modrzewskiego 87/87, 97-320 Wolbórz na realizację zadania pu-

blicznego  pn.:  „Jesienny  spływ  kajakowy  dla  seniorów  z  Powiatu  Piotrkowskiego”.  Zadanie

zostało  dofinansowane  dotacją  z  budżetu  Powiatu  Piotrkowskiego  w  kwocie  –  7  000,00  zł.

W ramach realizacji zadania zorganizowano integracyjny jednodniowy spływ kajakowy po rzece

Pilicy dla seniorów na terenie Powiatu Piotrkowskiego. Była to inicjatywa propagująca aktywność
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sportową   w  każdym  wieku  z  zakresu  turystyki  aktywnej,  połączona  z  gromadzeniem

interesujących informacji  o  terenie  spływu przez seniorów uczestniczących  w przedsięwzięciu

oraz integracją seniorów z 9 gmin Powiatu Piotrkowskiego. W ramach przedsięwzięcia zebrane

zostały różne ciekawostki o miejscach na trasie planowanego spływu kajakowego przez seniorów.

W  spływie  wzięło  udział  60  seniorów  i  2  ratowników  wodnych.  Spływ  został  zakończony

wspólnym  posiłkiem zorganizowanym dla jego uczestników, promującym lokalne jadło, swojskie

przysmaki tj. kugiel, wędliny, miody, chleb, przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Spływ

kajakowy został  zorganizowany 3 października  2020 roku z  zachowaniem wszelkich  środków

bezpieczeństwa.  Uczestnicy  spływu  kajakowego  byli  rekrutowani  na  podstawie  kolejności

zgłoszeń.

Zadania  zrealizowane  w  zakresie  kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury  i  dziedzictwa

narodowego:

Cele:

1)  Upowszechnianie  i  rozwój  kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury  i  dziedzictwa  narodowego

poprzez wspieranie i organizację imprez kulturalnych odbywających się na terenie powiatu.

2)  Realizacja  zadań  związanych  z  ochroną  i  wspieraniem tradycji  i  twórczości  ludowej  ziemi

piotrkowskiej.

3)  Realizacja  zadań  związanych  z  działalnością  i  rozwojem  kół  gospodyń  wiejskich

i ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Powiatu Piotrkowskiego.

Stowarzyszenie  Senior  Uśmiech  z  siedzibą  w  Wolborzu,  ul.  Modrzewskiego  15,

97-320  Wolbórz,  złożyło  ofertę  w  trybie  pozakonkursowym  na  realizację  zadania  publicznego

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: pod nazwą: „Ocalić od

zapomnienia”.  Zgodnie  z  umową  nr:  AS/13/2020  z  dnia  23.10.2020  r. zadanie  realizowano

w okresie od 26.10.2020 r. do 31.12.2020 r. na kwotę to 6 000,00 zł. – W ramach realizacji zadania

odbyło się 10 warsztatów po 2 godziny z koronki klockowej – warsztatów z rękodzieła ludowego.

Uczestnicy zapoznali  się jak powstaje koronka klockowa i  nauczyli  się  ją  robić.  Podczas zajęć

powstały zakładki do książek, aniołki, dzwoneczki i inne ozdoby Bożonarodzeniowe. Podczas zajęć

powstały  również  obrazki  przedstawiające  kobiety  świeckie  jak  i  święte  (Matka  Boska),  które

zostały oprawione w ramki. Warsztaty odbywały się nieodpłatnie w Wolborskim Centrum Kultury
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w Wolborzu a po zamknięciu WCK indywidualnie w mniejszych grupach kolejno u uczestników

zadania i twórczyni ludowej Elżbiety Bąk. Uczestnicy warsztatów cześć prac przekazali do Zarządu

Powiatu  w  Piotrkowie  Trybunalskim jako  materiały  promujące  Powiat  Piotrkowski.  W drugiej

części  wykonania  zadania  zamiast  planowanego  wyjazdu  studyjnego  została  nagrana  przez

koronczarkę  z  Bobowej  Panią  Ewę  Szpila  lekcja  tworzenia  biżuterii  z  koronki  klockowej.  Na

ostatnich warsztatach uczestnicy nauczyli się wykonywać biżuterię według nauki pani Ewy Szpila.

Rezultatem realizacji  zadania  publicznego było ukazanie  mieszkańcom Powiatu  Piotrkowskiego

bogactwa tkwiącego w kulturze, zwyczajach i tradycjach,  ożywienie, popularyzacja i odtworzenie

zanikających  dziedzin  rękodzieła  ludowego,  jak  również  wykorzystanie  poznanych  technik

współczesnych potrzeb, zaznajomienie z autentycznymi wartościami kultury ludowej oraz nabycie

praktycznych  umiejętności  w  wybranych  dziedzinach  sztuki  i  rękodzieła  oraz  stworzenie

uczestnikom możliwości  bezpośredniej  obserwacji  powstawania prac rękodzielnictwa ludowego,

aktywnego  uczestnictwa  w  lekcjach  folkloru,  kształtowanie  tożsamości  kulturowej  poprzez

stwarzanie warunków do poznawania tradycji i sztuki ludowej własnego regionu oraz integracja

międzypokoleniowa  społeczności  poprzez  organizację  warsztatów  rękodzieła  ludowego.  Każdy

uczestnik warsztatów miał możliwość namacalnie spotkać się z kulturą swojego regionu, spotkać

się z osobą zajmująca się, na co dzień kultywowaniem lokalnych tradycji. Warsztaty były też okazją

do rozpoznania ukrytych talentów, integracji uczestników ze środowiskiem lokalnym jak również

uwierzeniem  we  własne  możliwości. Dodatkowo  organizacja  warsztatów  przyczyniła  się  do

promocji ludzi, ich kultury, zdolności i pasji.

Stowarzyszenie  Nasza  Ziemia  Piotrkowska  Moszczenica  z  siedzibą  w  Moszczenicy,

ul.  Dworcowa  16  A,  97-310  Moszczenica,  złożyło  ofertę  w  trybie  pozakonkursowym

na realizację zadania publicznego z zakresu kultury,  sztuki,  ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa

narodowego:  pod nazwą:  „Koncert Kolęd i Pastorałek”.  Zgodnie z umową nr: AS/18/2020 z dnia

16.12.2020 r. zadanie realizowano w okresie od 18.12.2020 r. do 31.12.2020 r. na kwotę to 7 000,00

zł.  W  ramach  realizacji  zadania  w  dniu  20.12.2020  r.  zorganizowany  został  koncert  kolęd.

W  koncercie,  jako  wykonawca,  zaprezentował  się  zespół  wokalno  -  instrumentalny  Schola

“Hosanna”  z  Moszczenicy.  Występ  został  zarejestrowany  cyfrowo,  a  uzyskany  materiał

zmontowany  i  przygotowany  do  prezentacji  online.  Film  z  koncertu,  do  którego  realizacji

wykorzystano obiekty i teren należący do Parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Moszczenicy,

udostępniono za darmo w sieci  jako publiczny.  Emisja  filmu odbyła się  25 grudnia 2020 r.  na
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portalu  YouTube.  https://www.youtube.com/watch?v=tyBYSLoQDTc.  Materiał  został  również

udostępniony  na  Facebook-u  Powiatu  Piotrkowskiego.  W  koncercie  zaprezentowane  zostały

tradycyjne polskie kolędy i pastorałki z użyciem instrumentów (instrumenty klawiszowe, skrzypce,

gitara, flet) oraz śpiewu solowego i chóralnego. Dodatkowo, celem uatrakcyjnienia, zaproszono na

krótki,  gościnny występ zawodowego,  uznanego muzyka – saksofonistę  Dave’a Bo.  Niezbędne

środki techniczne, takie jak nagłośnienie, oświetlenie czy elementy sceniczne, zapewniły wynajęte

profesjonalne firmy.  W przerwach nagrań uczestnikom zapewniono catering w postaci  ciepłego

posiłku i  napojów. W trakcie  realizacji  zadania zachowano wszelkie środki  ostrożności,  łącznie

z zaleceniami obowiązującymi w czasie pandemii koronawirusa. Rezultatem realizacji zadania jest

nagranie  cyfrowe  i  umieszczenie  na  popularnym  portalu  internetowym   Koncertu  Kolęd

i  Pastorałek.  Wolny,  bezpłatny  dostęp  bardzo  szerokiej  grupy  odbiorców  do  tego  materiału

spowodował  niewątpliwie  szerokie  zainteresowanie  się  kultywowaniem starej,  polskiej  tradycji

śpiewania kolęd i pastorałek w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Można przyjąć za pewnik, że to

zachęci  do  wspólnego  śpiewania  także  innych  pieśni  i  piosenek  przy  innych  okazjach

i  uroczystościach.  Jednocześnie  wspomagający  finansowo  zadanie  Powiat  Piotrkowski

przedstawiony  został  jako  organ  sprzyjający  przywróceniu  starych  wartości,  będących  źródłem

kultury społeczeństwa.

Turystyka i krajoznawstwo

Cele:

1) Wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.

2)  Organizacja  i  współorganizacja  zlotów,  rajdów,  konkursów  wiedzy  i  innych  przedsięwzięć

związanych z promocją walorów turystycznych ziemi piotrkowskiej.

3) Popularyzacja działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

4) Wydawnictwa promujące powiat w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Stowarzyszenie Przyjaciół  Dzieci  i  Młodzieży „HARC” z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim,

ul.  Zamurowa 1, 97-300  Piotrków Trybunalski  złożyło  ofertę  w  trybie  pozakonkursowym na

realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: „Poznaj swoją małą

ojczyznę” – wycieczka środowisk harcerskich. Zgodnie z umową nr: AS/10/2020 z dnia 30.09.2020

r. zadanie  realizowano  w  okresie  od  1.10.2020  r.  do  30.10.2020  r.  na  kwotę  to  6  500,00  zł.

W ramach realizacji zadania publicznego i poznawania piękna otaczających nas okolic, odbyła się
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wycieczka  z  przewodnikiem  do  Sulejowskiego  Parku  Krajobrazowego  z  noclegiem  na  bazie

harcerskiej  w  miejscowości  Włodzimierzów  gmina  Aleksandrów  dla  harcerzy  z  Powiatu

Piotrkowskiego.  W  terminie  od  09.10.2020  do  11.10.2020  roku.  W  czasie  wycieczki  zostały

przeprowadzone  konkursy  nt.  Ciekawostki  Sulejowskiego  Parku  Krajobrazowego,  gdzie

przedstawione  zostały  wydarzenia  z  okresu  II  wojny  światowej  związanych  z  tymi  terenami.

Uczestnicy  otrzymali  nagrody rzeczowe w postaci  mapy i  przewodnika  po  Sulejowskim Parku

Krajobrazowym, które rozdane zostały na ognisku  podsumowującym wycieczkę.

W trakcie wycieczki młodzież miała okazję zwiedzić najbardziej atrakcyjne i cenne pod względem

krajobrazowym  i  kulturowym  tereny  „Natura  2000  Dolina  Środkowej  Pilicy”,  malowniczo

położone wzdłuż dorzecza rzeki Pilica.  

Podczas wieczornego ogniska, zaproszeni goście opowiadali historie partyzantów, które skrywają

okoliczne  tereny  z  okresu  II  wojny  światowej.  Dzięki  czemu  młodzież  mogła  zapoznać  się

z  heroiczną  walką  naszych  lokalnych  bohaterów.  Wspomnienia  te  będą  kształtowały  młody

charakter w duchu przywiązania do takich wartości jak: BÓG, HONOR I OJCZYZNA. W ramach

wycieczki  przygotowany został  poczęstunek w postaci  wojskowej  grochówki  podanej  z  kuchni

polowej. Uczestnicy mogli aktywnie brać udział  w przeprowadzanych konkursach, zajęciach oraz

warsztatach  o  tematyce  krajoznawczo  –  turystycznej  związanej  z  Sulejowskim  Parkiem

Krajobrazowym zorganizowanych na terenie bazy harcerskiej. Ponadto przygotowano dodatkowe

zajęcia sprawnościowe dla dzieci i młodzieży: „ekstremalna ósemka” - bieg z przeszkodami, ściana

wspinaczkowa, harcerski bieg na orientację.  Przygotowane formy zajęć zostały dostosowane do

różnych  grup  wiekowych.  Formy  te  służą  rozbudowie  podstawowych  czynników,  które

przyczyniają się do prawidłowego rozwoju sprawnościowego młodego pokolenia poprzez aktywną

turystykę.  Pozwoli to również, odciągnąć młode pokolenie od cywilizacyjnych nałogów takich jak:

przesiadywanie ciągłe w domu przed komputerem czy telefonem komórkowym. Harcerze, dbając

o  środowisko,  przeprowadzili  akcję  sprzątania  okolicy  z  zanieczyszczeń  spowodowanych

wyrzucaniem śmieci do pobliskich lasów. Dzięki czemu podniesione zostały walory turystyczne

piękna  otaczającego  nas  rezerwatu.  Zastęp,  który  uzbierał  największą  ilość  śmieci  w  ciągu

określonego  czasu  otrzymał  nagrodę  od  kwatermistrza  bazy.  Forma  wycieczki  jest  bardziej

atrakcyjna niż nagrody rzeczowe, gdyż wiąże się z zobaczeniem i poznaniem tych miejsc, o których

być  może  młodzież  tylko  czyta.  Obecność  w  tych  miejscach  oraz  opowiedziane  przez
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przewodników ciekawostki związane z miejscem i zdarzeniami z okresu II wojny światowej są

lepiej przyswajane niż czytany tekst, czy oglądanie zdjęć w internecie. 

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI 

Powiat Piotrkowski 18 października 2018 przystąpił do Konsorcjum Gmin w skład którego

wchodziły gminy  Moszczenica, Będków i Ujazd. W 2020 roku do Konsorcjum przystąpił kolejny

samorząd - Powiat Ostrowski. Obecnie konsorcjum tworzą: Moszczenica, Będków, Ujazd, Powiat

Piotrkowski, Czarnocin, Lelów i Powiat Ostrowski. 

Celem  porozumienia  jest  min.  budowa  innowacyjnej  platformy  e-usług  publicznych  dla

mieszkańców  w  oparciu  o  system  EZDPUW,  którego  właścicielem  jest  Skarb  Państwa

w szczególności :

-  budowa  systemów  teleinformatycznych  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  dla  potrzeb

elektronicznego  obiegu  dokumentów,  jak  również  budowa  szeroko  dostępnych  dla  obywateli

regionalnych platform umożliwiających dostęp do usług publicznych,

- upowszechnienie systemów teleinformatycznych, pozwalających na szybką i sprawną wymianę

danych pomiędzy różnymi podmiotami, umożliwiających poszerzenie zakresu spraw, które można

zrealizować drogą elektroniczną, 

-  budowa,  przebudowa  lub  zakup  systemów  zapewniających  bezpieczeństwo  przechowywania

danych cyfrowych.

SPRAWNA  ADMINISTRACJA 

W 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim:

I. w zakresie komunikacji: 

1) czas oczekiwania na wydanie prawa jazdy – maksymalnie do  7 dni

2) czas oczekiwania na wydanie dowodu rejestracyjnego stałego –  maksymalnie do 7 dni

3) czas oczekiwania na wydanie dowodu rejestracyjnego  czasowego – w dniu rejestracji

4) zwiększono obsadę osobową Wydziału Komunikacji w zakresie rejestracji pojazdów. 

Informację o odbiorze prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego interesant otrzymuje SMS - em  lub

e-mail  po  wcześniejszym  pozostawieniu  numeru  telefonu  lub  adresu  poczty  elektronicznej

w złożonym wniosku.
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II. w zakresie administracji architektoniczno – budowlanej:

1)  liczba  wydanych  (zarejestrowanych  w rejestrze  pozwoleń  na  budowę)  decyzji  (bez  klauzuli

ostateczności) w danym roku kalendarzowym - 1102

2) czas oczekiwania na wydanie decyzji o  pozwoleniu na budowę –  średnio 36 dni

3) średni efektywny czas wydawania decyzji (średni czas wszystkich wydanych decyzji w danym

roku  kalendarzowym  po  odliczeniu  okresów  zawieszenia  postępowania,  postanowień

o uzupełnienie dokumentacji oraz okresów uzgodnień z właściwymi organami zgodnie z przepisami

prawa) – średnio 30 dni

4) liczba decyzji zaskarżonych w danym roku – 7

5) liczba decyzji skutecznie zaskarżonych w danym roku kalendarzowym – 3

6) liczba decyzji wydanych do 30 dni – perspektywa klienta - 847

7) liczba decyzji wydanych do 30 dni – perspektywa urzędu – 657

8) liczba decyzji wydanych zgodnie z terminem ustawowym(uwzględniając terminy zawieszenia

postępowań i postanowień o uzupełnienie dokumentacji) - 1102

III. w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska

1) łączna liczba wydanych decyzji – 1060 szt. 

2) średni czas wydania decyzji – średnio 8,53 dnia 

3) ilość wydanych  decyzji w przedziałach: 

a) od 2 do 5 – 540 szt. 

b) od 6 do 9 –380 szt. 

c) od 10 do 13 – 114 szt. 

d) od 14 do 15 – 26 szt. 

IV. w pozostałym zakresie

a) liczba korespondencji wpływającej do Starostwa Powiatowego – 37.067

b)liczba korespondencji wpływającej do Starostwa Powiatowego za pośrednictwem ePUAP – 2286

c) liczba korespondencji wysłanej za pośrednictwem operatora pocztowego – 36.672

d) liczba korespondencji wysłanej za pośrednictwem ePUAP – 1956

e) liczba odwiedzin strony internetowej www.powiat-piotrkowski.pl – 109.500

f) liczba e- maili wpływających na adres: starosta@powiat-piotrkowski.pl -  27.627

g) liczba zarejestrowanych pojazdów – 8.318

h) liczba wydanych praw jazd – 2.193
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i) liczba wydanych dowodów rejestracyjnych   stałych – 10.716

j) liczba wydanych pozwoleń czasowych – 11.342

j) liczba klientów obsłużonych w kasach Starostwa Powiatowego – 42.937

V. w zakresie skarg, wniosków i petycji:

W 2020 roku  do  Starostwa  Powiatowego  w Piotrkowie  Trybunalskim wpłynęło  łącznie

10 skarg i 2 wnioski. 

-  w dniu 21.02.2020 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przekazał według właściwości

do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.  skargę zawierającą  zarzuty skarżącej  dotyczące

funkcjonowania  systemu  kolejkowego  w  ramach  rejestracji  pojazdów  oraz  zbyt  długiego

oczekiwania  w  celu  odbioru  dowodu  rejestracyjnego  w  Starostwie  Powiatowym  w  Piotrkowie

Trybunalskim.  Skarga  ta  stanowi  w  istocie  skargę  na  kierownika  urzędu,  którym jest  starosta

powiatu. Wobec powyższego, zgodnie z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania  administracyjnego  skarga  powyższa  przekazana  została  do  rozpatrzenia  Radzie

Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim. Analizy ww. skargi dokonała także Komisja Skarg, Wniosków

i  Petycji,  która  również  zapoznała  się  z  wyjaśnieniami  Zarządu  Powiatu  w  zakresie  zarzutów

stawianych  przez  skarżącą.  W  wyniku  dokonanej  analizy  Komisja  uznała  ww.  skargę  za

bezzasadną.  Na sesji  w dniu  21  maja  2020 r.,  Rada  Powiatu,  uchwałą  Nr  XXIV/172/20 Rady

Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Katarzyny Wojtaszczyk na

działalność Starosty Powiatu Piotrkowskiego również uznała skargę za bezzasadną.

-  dnia  18.03.2020  r. Kuratorium  Oświaty  w  Łodzi  Delegatura  w  Piotrkowie  Trybunalskim

przesłano anonimową skargę w przedmiocie niewłaściwego zachowania nauczyciela Zespołu Szkół

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach. Skarga nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) oraz

adresu wnoszącego skargę. Zgodnie z §8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia

2002 r.  w sprawie organizacji  przyjmowania i  rozpatrywania skarg i  wniosków skargę należało

pozostawić bez rozpatrzenia.

-  25.02.2020 r. wpłynęła skarga prezesa UKS Niechcice na starostę powiatu, dotycząca ewidencji

Uczniowskich  Klubów  Sportowych,  prowadzonej  przez  Starostwo  Powiatowe  w  Piotrkowie

Trybunalskim. Stosownie do §8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie  ogłoszenia  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  stanu  zagrożenia  epidemicznego

w związku  z  wystąpieniem  zagrożenia  wirusem  COVID-19  oraz  w  nawiązaniu  do  zaleceń

Wojewody Łódzkiego w zakresie  ograniczeń pracy rad powiatów – skarżącego poinformowano
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o zawieszeniu  prac  Rady oraz  Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji.  Skarga  została  uzupełniona

pismem z dnia 15.04.2020 r. Powyższą skargę rozpatrzył Zarząd Powiatu, uznając ja za bezzasadną.

Przewodniczący  Rady  skierował  skargę  do  przeanalizowania  przez  Komisje  Skarg,  Wniosków

i Petycji,  która  w  wyniku  dokonania  analizy  uznała  ww.  skargę  za  bezzasadną.  Uchwałą

Nr XXIV/173/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 maja 2020 r.  w sprawie

rozpatrzenia  skargi  Pana  Lecha Pawlaka  na  Starostę  Powiatu  Piotrkowskiego  uznała  skargę  za

bezzasadną.

-  15.04.2020 r. do Starosty Powiatu wpłynęła skarga na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie bezpodstawnego zerwania umowy stażowej. W skardze

skarżąca wskazała, że została w sposób bezprawny pozbawiona przez dyrektora PUP dotychczas

wypłacanego  jej  stypendium  stażowego.  Ponadto  nie  została  skarżącej  doręczona  decyzja

pozbawiająca ją prawa do stypendium stażowego. Jednocześnie skarżąca wskazała, że z powodu

obecnej sytuacji epidemiologicznej faktycznie stażu nie odbywa, jednak z uwagi na nadzwyczajne

okoliczności,  w jej  ocenie,  stypendium stażowe winno być nadal wypłacane.  Rada Powiatu,  po

przeanalizowaniu  całości  sprawy,  wskazała,  że  nie  posiada  kompetencji  w  zakresie  oceny

działalności dyrektora PUP w przedmiocie bezpodstawnego zerwania umowy stażowej z uwagi na

fakt,  iż  nie  jest  organem  właściwym  w  zakresie  kontrolowania  i  nadzorowania  postępowań

administracyjnych  prowadzonych  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Piotrkowie  Trybunalskim,

w tym wydanych decyzji. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do zadań wojewody należy również realizacja

zadań  organu  wyższego  stopnia  w  postępowaniu  administracyjnym  w  sprawach  dotyczących

świadczeń  z  tytułu  bezrobocia.  Postępowanie  administracyjne  w  przedmiocie  wydania  decyzji

orzekającej o utracie prawa do stypendium stażowego podlega kontroli sądowo- administracyjnej

przez sąd administracyjny oraz Naczelny Sąd Administracyjny. W związku z tym faktem, skarżącej

w  pierwszej  kolejności  przysługuje  prawo  do  złożenia  odwołania  do  Wojewody  Łódzkiego

w  administracyjnym  toku  postępowania,  zgodnie  z  przepisami  kpa  po  doręczeniu  decyzji

orzekającej  o utracie prawa do stypendium stażowego celem dokonania kontroli podstaw wydania

ww.  decyzji.  Rada  Powiatu  na  mocy  Uchwały  Nr  XXIV/171/20  Rady  Powiatu  w  Piotrkowie

Trybunalskim z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Michaliny Lipińskiej na

Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Piotrkowie  Trybunalskim  uznała  ww.  skargę  za

bezzasadną.
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-  16.04.2020 r.  do  Starosty Powiatu  wpłynęła  skarga  na  dyrektora  Powiatowego Urzędu Pracy

w Piotrkowie  Trybunalskim,  dotycząca  negatywnego rozpatrzenia  wniosku z  dnia  05.04.2020 r.

o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro

przedsiębiorcy- art. 15 zzd ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz

wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych.   Po  przeanalizowaniu  stanu  faktycznego  i  prawnego,

a także po przeanalizowaniu złożonych w sprawie wyjaśnień, rada Powiatu wskazała, że brak jest

podstaw do uznania, że dyrektor PUP w Piotrkowie Tryb. działał w sposób niezgodny z prawem.

Ponadto bezpodstawny był zarzut skarżącej braku wskazania w odpowiedzi na wniosek o udzielenie

pożyczki  drogi  odwoławczej,  gdyż  w  przepisie  art.  15  zzd  ustawy  z  dnia  02.03.2020  r.

o szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ustawodawca

nie  zawarł  jakichkolwiek  uregulowań  dotyczących  możliwości  wniesienia  odwołania  przez

wnioskującego w przypadku odmowy udzielenia  pożyczki.  W związku z  powyższym na  mocy

uchwały Nr XXIV/170/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Alicji Urbaniak – Gąciarek na Dyrektora Powiatowego Urzędu

Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Rada Powiatu uznała ww. skargę za bezzasadną.

-  W dniu 28.04.2020 r. do Starostwa Powiatowego droga mailową wpłynął wniosek dotyczący

zapewnienia  w  pomieszczeniach  pracy  budynków  użyteczności  publicznej  potwierdzonej

pomiarami, ilości wymiany powietrza wynikającej z potrzeb użytkowych i funkcji pomieszczeń,

n\bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych. Wniosek powyższy został

wycofany przez wnioskodawcę w dniu 12.05.2020 r.

-  W dniu  10.06.2020  r.  droga  telefoniczną  złożono  skargę  na  pracownika  Wydziału  Geodezji,

Budownictwa  i  Rolnictwa Starostwa Powiatowego  w Piotrkowie  Trybunalskim,  w przedmiocie

niewłaściwego  zachowania   pracownika  polegającego  na  braku  udzielenia  podczas  rozmowy

telefonicznej  informacji  w  zakresie  stanu  prawnego  nieruchomości,  tj.  obiegu  dokumentów

pomiędzy  Starostwem  Powiatowym  w  Piotrkowie  Trybunalskim  a  Sądem  Rejonowym

w Piotrkowie  Trybunalskim,  Wydziałem  Ksiąg  Wieczystych.  Skarżący  podnosił  w  skardze,  że

zwrócił się telefonicznie do pracownika z zapytaniem, w jakim terminie sąd rejonowy przesyła do

starostwa postanowienia spadkowe i czy wpłynęło do starostwa postanowienie spadkowe dotyczące

wskazanej przez niego nieruchomości. Dalej skarżący podnosił, że pracownik starostwa nie udzielił
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mu odpowiedzi na te pytania i poinformował go, że powinien zwrócić się do kancelarii prawnej

o uzyskanie  opinii.  Zgodnie  z  treścią  art.  24  ust.  5  ustawy Prawo geodezyjne  i  kartograficzne

starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których

mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego zawierające takie dane na

żądanie właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub

lokalami,  których  dotyczy  udostępniany  zbiór  danych  lub  wypis  oraz  organów  administracji

publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących na skutek

powierzenia  lub  zlecenia  przez  organ  administracji  publicznej,  zadania  publiczne  związane

z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zabiór danych lub wypis, albo

też operatorów sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci

telekomunikacyjnych, a wreszcie- innych podmiotów niż wymienione powyżej, które mają interes

prawny w tym zakresie.  W trakcie  przeprowadzonego  postępowania  wyjaśniającego pracownik

Wydziału  Geodezji,  Budownictwa  i  Rolnictwa  Starostwa  stwierdził,  że  udzielił  skarżącemu

wszelkich informacji, co do których był upoważniony w ramach obowiązujących przepisów prawa,

bowiem skarżący nie  jest  właścicielem nieruchomości,  o  której  stanie  prawnym chciał  uzyskać

informację , jak również w rozmowie telefonicznej nie mógł wykazać interesu prawnego. Interes

ten powinien bowiem wynikać z dokumentu lub przepisu prawnego i  zgodnie z orzecznictwem

powinien  być  bezpośredni,  konkretny  i  indywidualny (wyrok NSA I  OSK 2889/13),  czego nie

można było stwierdzić podczas rozmowy telefonicznej. W związku z powyższym skargę uznano za

bezzasadną.

-  W  skardze  z  dnia  10.06.2020  r. na  pracownika  Wydziału  Transportu  i  Ruchu  Drogowego

Starostwa  Powiatowego  w  Piotrkowie  Trybunalskim  w  przedmiocie  nieudzielenia  żądanej

informacji publicznej skarżący podnosił, że pracownik Wydziału nie udzielił mu pełnej informacji

w zakresie  imienia  i  nazwiska  osoby,  która  zatwierdziła  projekt  stałej  organizacji  ruchu

oznakowania  drogi  powiatowej  nr  1913E  na  wysokości  budynku  Ochotniczej  Straży  Pożarnej

w miejscowości  Krzyżanów,  słupkami  blokującymi  U-12C  w  pasie  drogowym.  Po

przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym Starosta Powiatu orzekł, że w części dotyczącej

niepełnego  udzielenia  informacji  publicznej  skarga  jest  bezzasadna. Brak  wskazania  danych

osobowych pracownika Starostwa, który zatwierdził projekt stałej organizacji ruchu w ciągu drogi

powiatowej  nr  1913E  na  wysokości  budynku  OSP  w  miejscowości  Krzyżanów  słupkami

blokującymi  w  pasie  drogowym  nie  był  wynikiem  złej  woli  lub  celowego  ograniczenia  praw
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skarżącego  do  uzyskania  informacji  w  sprawach  publicznych.  Z  wniosku  skarżącego

o udostępnienie informacji publicznej (z dnia 19.05.2020 r.) poprzez użycie wyrażenia „kto” nie

wynikało, że skarżący wnioskuje o wskazanie imienia i nazwiska konkretnego pracownika, który

w imieniu starosty projekt organizacji ruchu zatwierdził. Powyższe wynika z faktu, że zasadniczo to

organ administracji publicznej, tj, starosta jest uprawniony do zatwierdzania projektu organizacji

ruchu,  a  w dalszej  kolejności  czynności  te  wykonuje osoba piastująca  daną funkcję.  W piśmie

z dnia 10.06.2020 r. skarżący określił wprost, że wnioskuje o wskazanie konkretnego pracownika,

który  zatwierdził  projekt  organizacji  ruchu.  W odpowiedzi  na  powyższe  w dniu  18.06.2020  r.

została  skarżącemu  udzielona  informacja  publiczna  poprzez  wskazanie  osoby  publicznej,  która

działała z upoważnienia Starosty Powiatu zatwierdzając ww. projekt stałej organizacji ruchu.

- W dniu 19.06.2020 r. złożono skargę w sprawie nieetycznego zachowania portiera sprawującego

w  dniu  29.05.2020  r.  służbę  dozoru  nieruchomości  w  Piotrkowie  Trybunalskim,  przy

ul.  Sienkiewicza  16a.  Skarżący  wskazał,  że  został  niewłaściwie  potraktowany  przez  portiera.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, w tym także spotkania z portierem

oraz kadrą kierowniczą firmy „Musi”,  w której ww. jest  zatrudniony,  stwierdzono,  że brak jest

jednoznacznych  dowodów  na  potwierdzenie  rzeczywistego  przebiegu  zdarzeń  oraz  stawianych

przez  skarżącego  zarzutów.  Skarżący  został  jednak  pisemnie  przeproszony,  jeśli  poczuł  się

z jakichkolwiek  powodów  urażony  i  zapewniony,  że  Starostwo  dołoży  wszelkich  starań,  aby

podobne sytuacje w przyszłości nie miały miejsca.

-  W  dniu  19.08.2020  r. wpłynęła  skarga  na  firmę  FADREW,  w  której  skarżące  podnosiły,

że wentylatory zakładowe pracują bardzo głośno i zakład pracuje w budynkach nielegalnych. Na

podstawie art. 233-234 Kodeksu postępowania administracyjnego skarga została przekazana celem

rozpatrzenia zgodnie z przepisami jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego do Wydziału

Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa. 

-  W dniu  27.09.2020 r.  do  Starostwa  Powiatowego  wpłynęła  skarga  w  przedmiocie  wszczęcia

niezbędnych  działań  nadzorczych  i  kontrolnych  celem  przywrócenia  praworządnego  trybu

funkcjonowania  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Piotrkowie  Trybunalskim  z  uwagi  na

nieprawidłowości  w  stosowaniu  materialnego  i  procesowego  prawa  administracyjnego

polegającego w szczególności na zaniechaniu stosowania procedury administracyjnej,  tworzeniu

wymogów formalnych nieznanych ustawie oraz błędna interpretacje przepisów prawa. Skarżący

w skardze  podnosił,  że  PUP  m.in.  zaniechał  stosowania  procedury  administracyjnej  przy
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rozpatrywaniu wniosku skarżącego. Starosta Powiatu poinformował skarżącego, że przysługuje mu

prawo skorzystania  z  instytucji  ponaglenia  określonego  w art.  37  §1  pkt  1  i  2  ustawy z  dnia

14  czerwca  1960  r.  Kodeksu  postępowania   administracyjnego,  tj.  gdy  nie  załatwiono  sprawy

w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie

z art.  36  §1  (bezczynność)  albo  postępowanie  jest  prowadzone dłużej  niż  jest  to  niezbędne do

załatwienia  sprawy  (przewlekłość).  Ponaglenie  wnosi  się  do  organu  wyższego  stopnia  za

pośrednictwem  organu  prowadzącego  postępowanie.  W  związku  z  powyższym  do  wniesienia

ponaglenia właściwy jest Wojewoda Łódzki.

-  W dniu  26.10.2020  r. wpłynęło  pismo  Wojewody  Łódzkiego  wraz  z  wielowątkową  skargą,

w której  skarżący  formułują  zarzut  wykluczenia  z  postępowań  prowadzonych  przez  Starostę

Powiatu  Piotrkowskiego  dotyczących  realizacji  inwestycji  w  Sulejowie  oraz  budowy  drogi

w Dobrej Wodzie.  Zgodnie z dekretacja ww. skarga została  przekazana  do Wydziału Geodezji,

Budownictwa i Rolnictwa, w celu rozpatrzenia zgodnie z art. 234 i 235 k.p.a.

W  2020  roku  do  Starostwa  Powiatowego  w  Piotrkowie  Trybunalskim  wpłynęła

1 skarga na działanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piotrkowie Trybunalskim,

przekazana przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zgodnie z treścią art. 229 pkt 2 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

organem właściwym do rozpatrzenia niniejszej skargi w części dotyczącej zarzutów skierowanych

przeciwko  Powiatowemu  Inspektorowi  Nadzoru  Budowlanego  w Piotrkowie  Tryb.  jest  Łódzki

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, do którego ww. skarga została przekazana.

W  2020  r.  do  Starostwa  Powiatowego  w  Piotrkowie  Tryb.  wpłynął  ponadto  wniosek

o udostępnienie  dokumentacji  związanej  z  dowodem  osobistym  nr  Z-IV-2-dp-252/20  z  dnia

09.06.2020 r., przesłanego przez Zarząd w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji, ul.

Sienkiewicza 65,  15-003 Białystok.  Zgodnie z  KPA organem właściwym w sprawie jest  Urząd

Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, stąd wniosek został tam przekazany. 

W 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim wpłynęło łącznie 5 petycji:

1.  W dniu 09.03.2020 r. do Starostwa Powiatowego wpłynęła petycja w przedmiocie sprzeciwu

wobec  budowy  „Ośrodka  hodowli  trzody  chlewnej”  na  działce  186/2  obręb  Rękoraj,  gm.

Moszczenica.  Starosta  Powiatu  nie  był  organem właściwym do  załatwienia  ww.  petycji,  gdyż

w Starostwie nie toczyło się jakiekolwiek postępowanie administracyjne dotyczące budowy ww.
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ośrodka. Z informacji uzyskanych od Urzędu Gminy w Moszczenicy wynikało, że Wójt Gminy

Moszczenica  prowadzi  postępowanie  administracyjne  w  przedmiocie  wydania  decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla  ww.  inwestycji.  Biorąc  pod uwagę powyższe  Starosta

Powiatu  nie  był  podmiotem właściwym do  rozpatrzenia  powyższej  petycji,  a  petycje  należało

przekazać według właściwości Wójtowi Gminy Moszczenica.

2. W dniu 06.03.2020 r. do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim wpłynęła petycja

mieszkańców  wsi  Kłudzice  w  przedmiocie  czyszczenia  rowów  przy  drodze  powiatowej

w miejscowości  Kłudzice.  Starosta  Powiatu  nie  był  podmiotem właściwym do załatwienia  ww.

petycji,  gdyż jednostka organizacyjną powiatu powołaną do realizacji  zadań zarządcy drogi jest

Zarząd Dróg Powiatowych. Zgodnie zatem z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,

przekazano niniejszą petycję zgodnie z właściwością do Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie

Trybunalskim.

3. W dniu 03.04.2020 r. do Starostwa Powiatowego wpłynęła petycja złożona do Zarządu Powiatu

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej

„tarczy  antykryzysowej”).  Zakres  przedmiotowej  petycji  dotyczył  zadań,  których  obowiązek

wykonania został nałożony przepisami ustaw na jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu

gminnym. W związku z powyższym Zarząd Powiatu nie był właściwy do rozpatrzenia tej petycji.

Z przekazanej petycji wynikało, że została ona przekazana także bezpośrednio do gmin na terenie

powiatu  piotrkowskiego,  w  związku  z  tym  nie  zachodziła  konieczność  przekazywania  petycji

według właściwości, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

4.  W dniu  04.05.2020 r.  droga  elektroniczną,  wpłynęła  do  Starostwa  petycja  w  przedmiocie

podjęcia  działań  w  kwestii  zapewnienia  bezpieczeństwa  obywateli  przed  inwazją  kosmitów.

Powyższa petycja nie mieści się w definicji określonej w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.

o petycjach, z uwagi na fakt, że nie odnosi się do sfery faktów, w związku z czym pozostawiona

została bez rozpatrzenia.

5.  W dniu  21.09.2020  r.  do  Starostwa  Powiatowego  wpłynęła  petycja  sołtysa  wsi  Koło  oraz

mieszkańców  wsi  Koło,  gmina  Sulejów,  dotycząca  poprawy  zasięgu  sieci  telefonicznej  GSM.

Zgodnie  z  art.  16  ust.  1  ustawy  o  samorządzie  powiatowym  oraz  §39  a  Statutu  Powiatu

Piotrkowskiego Przewodniczący Rady Powiatu skierował  petycje  do Komisji  Skarg,  Wniosków

i Petycji celem zbadania jej zasadności. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu

8  października  2020  roku,  po  dokonaniu  analizy  petycji  oraz  wysłuchaniu  kwestii,  które

           226



                                    Raport  o  stanie  Powiatu  Piotrkowskiego  za  2020  rok 

przedstawili mieszkańcy wsi Koło oraz Sołtys wsi Koło, wypracowała projekt uchwały, w którym

wskazała, iż Rada Powiatu nie jest właściwa do rozpatrzenia petycji w sprawie poprawy zasięgu

sieci telefonicznej GSM na terenie miejscowości Koło gm. Sulejów i  postanowiła o przekazaniu

petycji  według  właściwości  podmiotowi  właściwemu  do  jej  rozpatrzenia,  tj. Prezesowi  Urzędu

Komunikacji Elektronicznej w Warszawie. Zgodnie bowiem z treścią art. 192 ust. 1 pkt 5 ustawy

z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2460 z późn. zm.) do

zakresu  działania  Prezesa  UKE należy  w  szczególności  podejmowanie  interwencji  w sprawach

dotyczących funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz rynku aparatury,

w  tym  rynku  urządzeń  telekomunikacyjnych,  z  własnej  inicjatywy  lub  wniesionych  przez

zainteresowane podmioty, w szczególności użytkowników i przedsiębiorców telekomunikacyjnych,

w tym podejmowanie decyzji w tych sprawach w zakresie określonym niniejszą ustawą.

Rada  Powiatu  w  Piotrkowie  Trybunalskim  przyjęła  powyższe  ustalenia  Komisji  Skarg,

Wniosków i Petycji i postanowiła przekazać petycję według właściwości podmiotowi właściwemu

do jej rozpatrzenia, tj. Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.

Ponadto  Rada  Powiatu  w  Piotrkowie  Trybunalskim  postanowiła  skierować  do

Parlamentarzystów  Ziemi  Piotrkowskiej  prośbę  o  wsparcie  działań  mających  na  celu  poprawę

zasięgu sieci telefonicznych GSM na terenie miejscowości Koło gm. Sulejów, z uwagi na ważny

aspekt  społeczny  w  zakresie  bezpieczeństwa  dla  życia  i  zdrowia  mieszkańców  Powiatu

Piotrkowskiego,  a także  o  podjęcie  działań  mających  na  celu  przeciwdziałanie  wykluczeniu

społecznemu, w związku z  brakiem dostępu do Internetu i telefonii komórkowej. 

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o zapewnieniu dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami Zarządzeniem Nr 37/2020 Starosty Powiatu Piotrkowskiego

z  dnia  28.09.2020  r.   wyznaczono  Pana  Tomasza  Sokalskiego  na  Koordynatora  do  spraw

dostępności w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim.  Jeśli chodzi o zapewnienie

dostępności  do  budynków  Starostwa  Powiatowego  w  Piotrkowie  Trybunalskim  osobom  ze

szczególnymi potrzebami to przedstawia się ona następująco: 

1. Budynek: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 7
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Do  budynku  prowadzą  trzy  wejścia  (jedno  od  ul.  Dąbrowskiego  oraz  dwa  od  ulicy

Grota-Roweckiego) 

Do wejścia od ulicy Dąbrowskiego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy

schodach. Do pozostałych wejść prowadzą schody bez podjazdów dla wózków

Nad  wejściem  nie  ma  głośników  systemu  naprowadzającego  dźwiękowo  osoby  niewidome

i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda.

Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na 1 piętrze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na 1 piętrze

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

2. Budynek: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sienkiewicza 16a

Do budynku prowadzą  cztery  wejścia:  dwa od ulicy Sienkiewicza oraz dwa od ulicy Narutowicza

Do wejścia od ulicy Sienkiewicza  prowadzą  schody oraz podjazdy dla wózków znajdujące się

przy schodach. Do pozostałych wejść prowadzą schody bez podjazdów dla wózków

Nad  wejściami  nie  ma  głośników  systemu  naprowadzającego  dźwiękowo  osoby  niewidome

i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

3. Budynek: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3 Maja 33

Do budynku prowadzą  trzy  wejścia:  jedno od Al. 3 Maja oraz dwa od ul. Żeromskiego.

Przy wejściu  od ul.  Żeromskiego znajduje się  platforma przyschodowa.  Do pozostałych wejść

prowadzą schody bez podjazdów dla wózków.

Nad  wejściami  nie  ma  głośników  systemu  naprowadzającego  dźwiękowo  osoby  niewidome

i słabowidzące.

Wejścia nie są  zabezpieczone bramkami.

W budynku jest nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

           228



                                    Raport  o  stanie  Powiatu  Piotrkowskiego  za  2020  rok 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

WSPÓŁPRACA  MIĘDZYNARODOWA

Współpraca międzynarodowa w 2020 roku opiera się na realizacji i uczestnictwie w dwóch

międzynarodowych projektach:

1)  FARO – The Dissonant Heritage in European Towns – Creating European narrative of

contested identities through citizens’ participation.  Celem projektu jest  zorganizowanie przez

każdego Partnera (w tym Powiat Piotrkowski) konferencji poruszających europejską narrację na

temat  kreowania  i  postrzegania  wydarzeń  historyczno-kulturowych.  Wymiana  wiedzy

i  doświadczeń  pozwoli  na  wypracowanie  nowych  rozwiązań,  wzmocnienie  więzi  pomiędzy

zaangażowanymi organizacjami poprzez łączenie różnorodnych działań. Istotne jest zaangażowanie

obywateli i organizacji aktywnych w danym obszarze do mobilizowania ich do dalszych działań.

Wydział Rozwoju, Projektów i Funduszy Zewnętrznych pozyskał na ten cel dofinansowanie. Okres

realizacji projektu: wrzesień 2020 –grudzień 2021.

2)  Smart Rural 21. Działania przygotowawcze dotyczące inteligentnych obszarów wiejskich

w XXI  wieku.  Projekt  ten  ma  na  celu  wspieranie  społeczności  wiejskich  w całej  Europie

w opracowywaniu i wdrażaniu ich strategii „Smart Village”. Projekt jest wspierany przez Komisję

Europejską (DG AGRI), której głównym celem jest promowanie i inspirowanie obszarów wiejskich

do rozwoju i wdrażania podejścia i strategii dotyczących inteligentnych wiosek w całej  Europie

oraz  wyciąganie  wniosków  i  wspieranie  przyszłych  interwencji  politycznych  dotyczących

inteligentnych wiosek. Projekt rozpoczął się w lipcu 2020 r. i zakończy w czerwcu 2022 r. Powiat

Piotrkowski jest uczestnikiem w projekcie. Pracownicy Wydziału Rozwoju, Projektów i Funduszy

Zewnętrznych biorą udział w cyklu szkoleń/warsztatów w międzynarodowym środowisku.

Dodatkowo Powiat złożył wniosek o dofinansowanie w ramach projektu:

3) Utworzenie punktu EURO DIRECT. Celem projektu jest ustanowienie punktu Europe Direct:

Euro Direct – Region Piotrkowski. Punkt Europe Direct to baza wiedzy o Unii Europejskiej. Punkt

będzie pełnić głównie funkcje edukacyjną i informacyjną. W ramach Punktu zaplanowano szereg

działań, np.: konferencje, warsztaty, profil w mediach społecznościowych, szkolenia, organizowanie
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akcji społecznych popularyzujących Unię Europejską. Na ustanowienie Punktu Euro Direct Powiat

wnioskuje o 23 467 euro. 

Ponadto  rok  2020  zapisał  się  w  sposób  szczególny  w  zakresie  współpracy  powiatu

piotrkowskiego  z  Polonią  z  Ukrainy (Równe)  i  z  Mołdawii  (Styrcza)  oraz  z  zaprzyjaźnionymi

rejonami  i samorządami z Ukrainy i Mołdawii .

Powiat  Piotrkowski  współpracuje  na  zasadach  partnerskich  z  Rejonem  Glodeni

w Mołdawii.  Od podpisania porozumienia o współpracy  minęły cztery lata.  W tym czasie oba

samorządy  zacieśniły  relacje  podczas  wzajemnych  spotkań  zarówno  w  Polsce,  jak

i  Glodeni.  Powiat  Piotrkowski  już  kilkukrotnie  gościł  władze  Glodeni  na  czele

z  prezydentem,  któremu  towarzyszyli  m.in.  samorządowcy  tamtejszych  gmin  oraz  zespoły

artystyczne.  Zaowocowało  to  kolejnymi  porozumieniami  z  gminami  powiatu  piotrkowskiego

i wymianą doświadczeń zwłaszcza na niwie kulturalnej, jak i szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

 

Niestety  w  roku  2020  ze  względu  na  ogłoszony  stan  pandemii  na  całym  świecie  w  związku

z  wystąpieniem wirusa  SARS –  CoV – 2  współpraca  ta  była  znacznie  ograniczona i  polegała

głównie na spotkaniach on – line. Ze względów pandemicznych i przepisów celnych  niemożliwe

było  także  przekazanie  do Rejonu Glodeni   nie  tylko  środków dezynfekujących ale  i  środków

ochrony osobistej. 

CIAŁA DORADCZE

Ciała  doradcze  to  fakultatywne  organy  samorządu  terytorialnego  o  charakterze

konsultacyjnym, które pełnią role reprezentacji określonych grup na terenie powiatu. Mają na celu

uwrażliwienie władz samorządowych na potrzeby określonych grup społecznych, a także wyrażanie

opinii  o  działaniach  organów  samorządu  terytorialnego  w  sprawach,  które  tych  grup  dotyczą.

W powiecie piotrkowskim działają: 

1. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Zarządzeniem Nr 61/2019 Starosty Powiatu Piotrkowskiego z  dnia 7 listopada 2019 roku

powołano Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych na okres od dnia 01 grudnia

2019 r. do dnia 01 grudnia 2023 r. w następującym składzie: 

1) Pan Dariusz Dura – przewodniczący Rady, 
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2) Pani Barbara Dzierżawska – wiceprzewodnicząca Rady, 

3) Pani Regina Stefańska - sekretarz Rady, 

4) Pani Magdalena Wierzch – członek Rady,

5) Pani Marianna Zielonka – członek Rady. 

W  2020  roku  posiedzenia  Powiatowej  Społecznej  Rady  ds.  Osób  Niepełnosprawnych

odbywały  się  zdalnie,  z  uwagi  na  sytuację  epidemiologiczną  w  kraju,  spowodowaną

koronawirusem. Rada jednogłośnie zatwierdzała:

1.  Podział  środków  PFRON  w  2020  roku  wraz  z  dodatkowymi  kryteriami  udzielania

dofinansowania.

2. Zaopiniowała zasady dotyczące przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu

„Aktywny Samorząd” w 2020 roku.

2. Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty Powiatu

Piotrkowskiego w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy w szczególności:

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;

2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

3. opiniowanie propozycji podziału środków Funduszu Pracy;

4. wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz

zatrudnienia w powiecie;

5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy oraz przedstawianie

wojewódzkiej radzie rynku pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;

6.  delegowanie  przedstawicieli  do  komisji  konkursowej  dokonującej  wyboru  kandydata  na

stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;

7. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;

8. opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności;

a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,

b)  zakładane  rezultaty  programu  specjalnego,  w  tym  przewidywaną  efektywność  kosztową

i zatrudnieniową,

c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
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9. opiniowanie proponowanych przez starostę zmian realizacji programów specjalnych;

10.  opiniowanie  celowości  realizacji  Programu  Aktywizacji  i  Integracji,  biorąc  pod  uwagę

w szczególności:

a) kryteria doboru bezrobotnych, 

b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacji i Integracji .

 Na  przestrzeni  roku  2020  odbyło  się  pięć  posiedzeń  Powiatowej  Rady  Rynku  Pracy

w Piotrkowie Trybunalskim, kadencji 2019-2023, w tym jedna w trybie obiegowym. 

Podczas  posiedzeń  członkowie  Rady  zapoznawani  byli  z  aktualną  sytuacją  na  lokalnym rynku

pracy, województwa i kraju. Informacje w tym zakresie przygotowywane były przez Powiatowy

Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, jak również wykorzystywana była informacja sygnalna,

opracowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

W 2020 roku członkowie PRRP w Piotrkowie Trybunalskim wydawali  opinię  w następujących

sprawach:

1) podziału środków publicznych, przeznaczonych na realizację programów rynku pracy - Fundusz

Pracy i Europejski Fundusz Społeczny – decyzja Ministra Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej

przeznaczająca  środki  na  finansowanie  programów  na  rzecz  promocji  zatrudnienia,  łagodzenia

skutków bezrobocia oraz współfinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego –

łącznie w wysokości 9.183,7 tys. zł,;

2) podziału kwoty Krajowego Funduszu Szkoleniowego, skierowanej na finansowanie działań na

rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców – kwocie 1.300 tys zł;

3)  przeznaczenia  środków Funduszu  Pracy  na  realizację  zadań  fakultatywnych  –  w wysokości

730,3 tys. zł;

4) akceptacji działań  realizowanych przez Urząd Pracy w 2020 roku – Raport o rynku pracy oraz

działaniach Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim;

5)  umorzenia  nienależnie  pobranych  świadczeń,  wypłaconych  ze  środków Funduszu  Pracy;  na

posiedzeniach  zostało  przedstawionych  7  wniosków  ww.  zakresie,  z  czego  wszystkie  zostały

zaopiniowane pozytywnie;

Podczas wszystkich posiedzeń członkowie Rady, byli informowani o aktualnej sytuacji na rynku

pracy  oraz  o  stanie  realizacji  programów  rynku  pracy,  w  tym  o  poziomie  wydatkowania

i zaangażowania środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Szkoleniowego i Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  
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3. Rada Seniorów Powiatu Piotrkowskiego. 

Rada Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji  liczy 20 członków. Głównym celem

działania  Rady  jest  służenie  seniorom  poprzez  reprezentowanie  ich  interesów  wobec  organów

Powiatu  Piotrkowskiego  oraz  tworzenie  warunków  do  pobudzania  aktywności  osób  starszych

w społeczności lokalnej, w szczególności dotyczących rozwiązywania problemów i zaspakajania

potrzeb środowisk osób starszych. 

W  Powiecie  Piotrkowskim  występują  ogólnopolskie  tendencje  związane  z  procesami

demograficznymi w kierunku starzenia się społeczeństwa. W naszym regionie  liczba osób w wieku

poprodukcyjnym wynosi 18.449, tj 16,8% ogólnej liczby mieszkańców w Powiecie Piotrkowskim.

Współczynnik  obciążenia  demograficznego  osobami  starszymi  dla  Powiatu  Piotrkowskiego

wynosił 25 osoby. 

W celu intensyfikacji działań na rzecz tej grupy społecznej, w 2018 roku powołano do życia Radę

Seniorów Powiatu Piotrkowskiego uchwałą Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia

17 maja 2018 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego.

W 2019 roku Powiat  Piotrkowski  realizował  zadania z  zakresu wspierania i  aktywizacji

środowiska  senioralnego  przy  współpracy  Rady  Seniorów  Powiatu  Piotrkowskiego.  Głównym

celem  działania  Rady  jest  służenie  seniorom  poprzez  reprezentowanie  ich  interesów  wobec

organów  Powiatu  Piotrkowskiego  oraz  tworzenie  warunków  do  pobudzania  aktywności  osób

starszych  w  społeczności  lokalnej,  w  szczególności  dotyczące  rozwiązywania  problemów

i  zaspakajania  potrzeb  środowisk  osób  starszych.  Rada  Seniorów  prowadzi  działalność  na

podstawie  Statutu  Rady  Seniorów  Powiatu  Piotrkowskiego,  stanowiącego  załącznik  nr  1  do

uchwały nr 653/2018 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 maja 2018 roku.

L.p. Wydarzenie Opis wydarzenia

1. 10  stycznia  2020  r.  –  Pierwsze
posiedzenie  Rady  Seniorów  Powiatu
Piotrkowskiego w 2020 roku. 

Podczas spotkania podsumowano I Forum Seniorów Powiatu
Piotrkowskiego,  które  odniosło  spektakularny  sukces
frekwencyjny oraz podniosło świadomość wielu seniorów na
temat  bezpieczeństwa  i  zdrowia.  Seniorzy  wystosowali
również  postulaty  w  zakresie  polityki  senioralnej,  które
zostaną  przesłane  do  Zarządu  Województwa  Łódzkiego  w
ramach  konsultacji  społecznych  nowej  Strategii  Rozwoju
Województwa Łódzkiego 2030. Rada Seniorów wprowadziła
terminarz  spotkań  wyjazdowych  tak,  aby  mogła  zobaczyć
funkcjonowanie każdej z gmin Powiatu.  Członkowie Rady
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Seniorów  prowadzili  prace  koncepcyjne  w  ramach
Rządowego  Programu  na  Rzecz  Aktywności  Społecznej
Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

2. 27  stycznia  2020  r.  –  Udział  delegacji
Rady  Seniorów  w  konferencji  „Rady
Seniorów  jako  element  wzmocnienia
dialogu  z  lokalnym  samorządem”
organizowanym  przez  Narodowy
Instytut  Samorządu  Terytorialnego  w
Łódzkim Domu Kultury.

Konferencja  była  poświęcona  takim  zagadnieniom,  jak:
proces  depopulacji  społeczeństwa,  polityka  senioralna
państwa,  aktywność  społeczna  seniorów,  potrzeby
i oczekiwania seniorów.

3. 31 stycznia 2020 r. – Pierwsze spotkanie
wyjazdowe  Rady  Seniorów  Powiatu
Piotrkowskiego w Wolborzu.

Podczas  organizowanej  tego  dnia  Seniorady,  której
organizatorem  była  Pani  Anna  Mizgalska-Dąbrowska
(Członek  Rady  Seniorów),  pierwsze  obrady  wyjazdowe
miała  Rada  Seniorów  Powiatu  Piotrkowskiego,  gdzie
zorganizowano  panel  dyskusyjny  ,,Powiatowa  Rada
Seniorów  radzi”.  Podczas  spotkania  zaprezentowano
prezentację pn. „Seniorzy w Powiecie Piotrkowskim”.

4. 18 lutego 2020 r.  –  Drugie posiedzenie
Rady  Seniorów  Powiatu
Piotrkowskiego.

Przedstawiciele Rady Seniorów wzięli udział w pilotażowym
projekcie  dotyczący  teleopieki  i  dostali  na  przetestowanie
teleopaski firmy SiDLY Care.  Na spotkaniu podsumowano
także organizację Senioriady w Wolborzu oraz zaplanowano
kolejne wyjazdowe spotkanie.

5. 21  lutego  2020  r.  –  Profilaktyka  dla
seniorów.

W  Starostwie  Powiatowym  zorganizowano  wykłady
skierowane dla osób starszych na temat boreliozy, cukrzycy,
w których uczestniczyli członkowie Rady. Było to pierwsze
spotkanie  inaugurujące  cykl  spotkań,  dotyczących  działań
związanych  z  promocją  oraz  profilaktyką  zdrowia
w Powiecie  Piotrkowskim.  W  trakcie  wykładów
przeprowadzano  bezpłatne  badanie  pomiaru  ciśnienia
i cukru.

6. 8  marca  2020  r.  –  Gala  Kobiet
Wyjątkowych Ziemi Piotrkowskiej.

W  Gminno  –  Szkolnej  Hali  Sportowej  w  Moszczenicy
odbyła  się  Gala  Kobiet  Wyjątkowych,  podczas  której
przyznano  wyróżnienia  dla  wyjątkowych  kobiet  Ziemi
Piotrkowskiej  w  pięciu  kategoriach.  Wśród  wyróżnionych
kobiet została Przewodnicząca Rady Seniorów Pani Wanda
Amarantidou  w  kategorii  „Kobieta  sztuki  i  kultury”  oraz
Członek  Rady  Seniorów  Pani  Elżbieta  Bąk  w  kategorii
„Kobieta obyczajów i tradycji”.

7. 11  marca  2020  r.  –  Nadanie  Radzie
Seniorów  Powiatu  Piotrkowskiego
możliwości  powoływania  w  drodze
uchwał  ze  swojego  grona,  stałych
i  doraźnych  Zespołów  do  określonych
zadań,  określając  przedmiot  ich

Powołanie  tematycznych  Zespołów  stanowiło  inicjatywę
Przewodniczącej  Rady  Seniorów  –  Pani  Wandy
Amarantidou.  Pozwoliło  to  na  bardziej  efektywne
realizowanie  zadań  i  działań  Rady  Seniorów
skoncentrowanych  na  dbaniu  o  interesy  osób  starszych
zamieszkujących teren Powiatu Piotrkowskiego, tym samym
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działania oraz skład osobowy. dążąc  do  poprawy  poziomu  jakości  ich  życia.
Zainicjonowane Zespoły to:  ds. współpracy ze Starostwem
Powiatowym i organizacjami pozarządowymi; ds. zdrowia;
ds. sportu i rekreacji; ds. kultury.

8. Marzec  2020  r.  –  „Seniorze,  zostań  w
domu!”.

Rada  Seniorów Powiatu  Piotrkowskiego wystosowała  apel
do  wszystkich  osób  starszych  o  pozostanie  w domach  ku
pokrzepieniu serc w czasie pandemii koronawirusa.

9. 17 maja 2020 r. – Święto Rady Seniorów
Powiatu Piotrkowskiego.

Po  raz  pierwszy  w tym  roku  Rada  Seniorów  Powiatu
Piotrkowskiego celebrowała  swoje święto  powołania Rady
Seniorów w Powiecie Piotrkowskim jako organu doradczego
i konsultacyjnego.  Starosta  Powiatu  Piotrkowskiego  z  tej
okazji złożył serdeczne życzenia wszystkim członkom Rady
Seniorów.

10. 1 czerwca 2020 r. – Szkolenia on-line dla
seniorów.

Starostwo  Powiatowe  zorganizowało  dla  seniorów
profesjonalne szkolenia w formule on-line. Spotkanie miało
na celu integrację seniorów, gdyż w obecnej sytuacji czują
się  nieco  wyizolowani  i  zaniepokojeni.  Zostały  poruszone
mi.in.  tematy  dotyczące  bezpieczeństwa  w  sieci,
bezpieczeństwa  bankowego,  wspólnego  działania  w
organizacjach pozarządowych, czy w obrębie współpracy za
granicą.

11. Sierpień 2020 r. – Udział Rady Seniorów
Powiatu Piotrkowskiego w warsztatach
i konferencji  na  temat  budowania
marki lokalnej Powiatu Piotrkowskiego.

Efektem  przeprowadzonych  czterech  warsztatów  było
wykreowanie  nowego  znaku  graficznego  Powiatu
Piotrkowskiego.  Szczególnie  istotna  była  aktywizacja
mieszkańców  i  grup  przedstawicielskich,  w  tym  Rady
Seniorów. W trakcie warsztatów były również realizowane
badania  ankietowe  nt.  „Tożsamości  lokalnej  mieszkańców
Powiatu Piotrkowskiego”, w którym członkowie Rady także
brali udział. 

12. 14  listopada  2020  r.  –  Ogólnopolskie
Święto Seniorów.

Na tę okazję został ułożony uroczysty hymn przez Członka
Rady Seniorów Pana Jana Sipy z życzeniami dla wszystkich
seniorów.

13. 7  grudnia  2020  r.  –  warsztaty  on-line
dotyczące  diagnozy  potrzeb  i  wyzwań
stojących  przed  Powiatem
Piotrkowskim. 

W  przeprowadzonych  konsultacjach  społecznych
z mieszkańcami  wzięli  udział  członkowie  Rady  Seniorów
Powiatu Piotrkowskiego, którzy zwrócili uwagę na problemy
oraz  potrzeby  osób  starszych  w  regionie  piotrkowskim.
Wszystkie informacje zostaną wykorzystane przy budowaniu
nowej  Strategii  Rozwoju  Powiatu  Piotrkowskiego  na  lata
2021-2030.

14. Publikacja  artykułów  o  tematyce
historycznej 

Publikacja artykułu o tematyce historycznej pt. „Z okazji 25
lat  od  śmierci  Meliny  Merkouri  (6.03.1994)  Ministerstwo
Kultury i Sportu w Grecji ogłosiło w marcu 2019 roku rok
2020„Rokiem Meliny Merkouri” autorstwa Przewodniczącej
Rady  Seniorów  na  stronie  internetowej  Powiatu
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Piotrkowskiego.

Publikacja  artykułu  o  tematyce  historycznej  pt.  „Melina
Merkuri (1920 – 1994) twórczyni idei „Europejskiej Stolicy
Kultury”  (z  okazji  Jej  setnej  rocznicy  urodzin)”  autorstwa
Przewodniczącej  Rady  Seniorów  na  stronie  internetowej
Powiatu Piotrkowskiego.

Publikacja artykułu o tematyce historycznej pt. „Poznajemy
Profesora Adama Trybusa” autorstwa Przewodniczącej Rady
Seniorów na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego.

Publikacja  artykułu  o  tematyce  historycznej  pt.  „Mikis
(Michael)  Theodorakis  –  słynnym  Seniorem  Greckim”
autorstwa  Przewodniczącej  Rady  Seniorów  na  stronie
internetowej Powiatu Piotrkowskiego.

WYDARZENIA  W  POWIECIE PIOTRKOWSKIM W 2020 ROKU

-  6  lutego  - spotkanie  rolników  ziemi  piotrkowskiej  z  przedstawicielami  rządu  dotyczącego

zbliżającego  się  wirusa  ASF  na  teren  Powiatu  Piotrkowskiego.  Przedstawiono  postulaty

wypracowane przez samorząd izby rolniczej  oraz  samorząd powiatowy dotyczące  zapobieganiu

i zwalczaniu ASF.

- 11 lutego - Forum Kultury Powiatu Piotrkowskiego. Jest to wydarzenie cykliczne organizowane

w roku  2020  już  po  raz  trzeci,  przedstawiające  ofertę  kulturalną  dedykowaną  mieszkańcom

powiatu. Do udziału w Forum zaproszeni zostali Burmistrzowie, Wójtowie, specjaliści od działań

kulturalnych w gminach,  a także aktywni przedstawiciele  w zakresie kultury i  sportu.  Gościem

specjalnym był Jakub Wolski znany z programu Hell’ s Kitchen, promujący i propagujący lokalne

produkty oraz potrawy w ramach marki Smaki Ziemi Piotrkowskiej.

W programie: 

- omówienie propozycji wspólnych wydarzeń kulturalnych w 2020 roku

- promocja wydarzeń kulturalno-sportowych na dedykowanej platformie internetowej

- współpraca przy tworzeniu bazy artystów i rękodzielników Ziemi Piotrkowskiej.

- 13 lutego - w Sejmie odbyło się Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego w sprawie trudnej sytuacji

finansowej  szpitali  powiatowych  z  udziałem  prezesa  NFZ.  Przedstawiono  krytyczne  uwagi

wszystkich  Starostów  oraz  Związku  Powiatów  Polskich  odnośnie  obecnie  funkcjonującego

systemu.

- 13 lutego - posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy S12. Z informacji przedstawionej

przez Ministerstwo Infrastruktury wynika, iż odcinek Piotrków Trybunalski - granica województwa
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łódzkiego  czeka  wciąż  na  rozpatrzenie  odwołania  od  decyzji  środowiskowej  (prawdopodobnie

koniec  lutego  br.)  Dopiero  po  wydaniu  decyzji  środowiskowej  rozpoczną  się  prace  nad

dokumentacją  techniczną  i  innymi  decyzjami  administracyjnymi.  Zgodnie  z  obecnym

harmonogramem prac  realizacja  robót  budowlanych na  tym odcinku może ruszyć  najwcześniej

w latach 2024-2026, pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych.

- 20 lutego – podpisany został przez powiat piotrkowski akt notarialny w sprawie nabycia byłego

Dworca  PKS.  Jest  to  zatem pierwszy  najważniejszy  krok  dla  budowy nowego,  nowoczesnego

Piotrkowskiego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców ziemi piotrkowskiej.

- 21 lutego -  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się pierwsze z cyklu spotkań

w ramach działań profilaktyki zdrowia skierowane do Seniorów z terenu Powiatu Piotrkowskiego.

Spotkanie  poświęcone  zostało  tak  często  występującym chorobom jak  cukrzyca  czy  borelioza.

Panel poświęcony boreliozie wygłosiła Pani dr n.med. Maria Zubiel specjalista neurolog z Łodzi od

lat prowadząca szkolenia dla środowisk medycznych oraz pacjentów. Wykład poświęcony cukrzycy

poprowadziła Pani dr n.med. Maria Bortel- Badura specjalista farmakologii klinicznej oraz chorób

wewnętrznych  Wydziału  Lekarskiego  Śląskiej  Akademii  Medycznej  w  Katowicach.  Na

zakończenie spotkania specjaliści z gabinetu Biorezonans Biomedic w Piotrkowie Trybunalskim,

przybliżyli  czym  jest  Metoda  Biorezonansu  opierająca  się  na  nowoczesnej  technologii

diagnostyczno-terapeutycznej, polegającej na wykorzystaniu elektromagnetycznych drgań w celu

usunięcia  alergii,  nałogów,  depresji,  schorzeń  i  dolegliwości  do  kogo  jest  skierowana  i  jakie

korzyści przynosi. W trakcie spotkanie wszyscy chętni mogli bezpłatnie zbadać poziom cukru oraz

dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego.

- 4 marca – podpisane zostały umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych - Szkolny

Związek Sportowy Powiatu Piotrkowskiego oraz Powiatowe Zrzeszenie LZS na realizację zadań

publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020 na terenie

powiatu piotrkowskiego.

- 8 marca – w Moszczenicy odbyła się Gala Kobiet Wyjątkowych Ziemi Piotrkowskiej.

-  25  marca  –  przekazanie  do  PCMD  oraz  Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego  (SOR)

w  Wojewódzkim Szpitalu im. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim środków ochrony osobistej

(maseczki ochronne, przyłbice, okulary ochronne, rękawiczki jednorazowe).

- 16 kwietnia -  akcja pobierania wymazów od osób, którym kończy się kwarantanna.

- 8 maja - spotkanie z Konsulem Honorowym Mołdawii w Polsce.
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- 2 czerwca – uruchomienie punktu DRIVE – THRU.

- 17 czerwca – w Powiatowym Centrum Matki i Dziecka oddano do użytku Strefę Rodzica. 

-  3  lipca - przekazanie  funkcjonariuszom Policji  specjalistycznych umundurowań do służby na

wodzie.

-  7  lipca -  Odbiór  drogi  powiatowej  nr  1906E na trasie  Grabica  -  Dziewuliny o długości  990

metrów.

- 21 lipca - Odbioru nowej nawierzchni drogi nr 1507E Wola Kutowa – Rzepki.

-  30  lipca  -  Ponad  1600  metrów  nowych  dróg  na  terenie  Powiatu  Piotrkowskiego  w  Gminie

Aleksandrów oddanych do użytkowania.

-  7  sierpnia  -   Blok  Operacyjny  PCMD  został  wyposażony  w  nowe  urządzenie  -  aparat  do

znieczulenia ogólnego.

- 31 sierpnia – został zaprezentowany nowy znak graficzny Powiatu Piotrkowskiego.

-  4  września  - Samorząd  Powiatu  Piotrkowskiego  dokonał  zakupu  sprzętu  komputerowego

niezbędnego do prowadzenia zdalnych zajęć lekcyjnych.

- 13 września – Dożynki Powiatu Piotrkowskiego w Czarnocinie.

-  7  października  - odbyło  się  pierwsze  spotkanie  warsztatowe  dotyczące  budowania  nowej

Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego na lata 2021-2030.

- 20 października – rozpoczęcie remontu wiaduktu w Siomkach. 

- 30 października – Rodziny zastępcze otrzymały bezpłatnie sprzęt komputerowy przeznaczony do

zajęć szkolnych odbywających się on – line.

- 6 listopada  - Obiór drogi powiatowej  Kobiele Wielkie – Lubień.

-  6 listopada -  nowy punkt porad prawnych zlokalizowany na terenie Gminy Łęki Szlacheckie.

- 12 listopada - nowy punkt porad prawnych zlokalizowany na terenie Gminy Moszczenica.

- 13 listopada – dostarczenie sprzętu do  Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego Miodów i Produktów

Pszczelich Ziemi Piotrkowskiej z siedzibą w Wolborzu.

-  18  listopada  – uzyskanie  dofinansowania  na  budowę  Inkubatora  Przetwórstwa  owocowo  –

Warzywnego  i  Wyrobów  Cukierniczych  oraz  Wypieków  Pieczywa  Ziemi  Piotrkowskiej

w Czarnocinie. 

- 18 listopada –  Przekazanie do PSP w Piotrkowie Trybunalskim do 11 jednostek OSP z terenu

Ziemi Piotrkowskiej kombinezonów , masek, rękawic, pulsoksymetrów.
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- 25 listopada - Wyznaczenie pasa drogowego rozpoczyna długo wyczekiwaną przez mieszkańców

Mierzyna i Antonielowa inwestycję na łączącej obie miejscowości drodze powiatowej. Jej pierwszy

etap  zostanie  zrealizowany  na  dwóch  półkilometrowych  odcinakach  od  strony  gminy  Łęki

Szlacheckie i gminy Rozprza od ułożenia nawierzchni tłuczniowej.

- 6 grudnia – otwarcie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego Miodów i Produktów Pszczelich Ziemi

Piotrkowskiej z siedzibą w Wolborzu.

-  8  grudnia  –  Podpisano  list  intencyjny  dotyczący  współpracy  w  zakresie  hodowli  i  ochrony

pszczół oraz rozwoju regionalnego  pszczelarstwa na terenie powiatu piotrkowskiego. 

- 20 grudnia – Powiat pozyskał pieniądze na remont węzła sanitarnego w DPS.

- 23 grudnia – oddanie drogi powiatowej Srock – Podolin – Biskupia Wola.

- 29 grudnia-  Podpisano nowe umowy z adwokatami i radcami prawnymi na świadczenie  usług

w punktach nieodpłatnej pomocy prawne w 2021 roku. 

WSPÓŁPRACA  POWIATU  ZE  ZWIĄZKIEM  POWIATÓW  POLSKICH

W KONTEKŚCIE KONWENTU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Konwent Powiatów został powołany do realizacji celów statutowych. Związek Powiatów

Polskich powołał  16 konwentów powiatów. Konwent  Powiatów reprezentuje  interesy członków

związku  w  województwie,  pełni  on  rolę  doradczą  względem  organów  Związku  i  może

w szczególności przyjmować, z zastrzeżeniem ust. 4 własne stanowiska lub opinie oraz kierować do

Zarządu  Związku  Powiatów  Polskich  pisma  o  podjęcie  interwencji  –  w  sprawach  związanych

z celami statutowymi Związku. 

Konwent  Powiatów  Województwa  Łódzkiego  tworzą  Starostowie  21  powiatów:

Bełchatowskiego, Brzezińskiego, Kutnowskiego, Łaskiego, Łęczyckiego, Łowickiego, Łódzkiego

Wschodniego,  Opoczyńskiego,  Pabianickiego,  Pajęczańskiego,  Piotrkowskiego,  Poddębickiego,

Radomszczańskiego,  Rawskiego,  Sieradzkiego,  Skierniewickiego,  Tomaszowskiego,

Wieruszowskiego,  Wieluńskiego,  Zduńskowolskiego  z  terenu  województwa  łódzkiego  oraz

prezydenci  3  miast:  Piotrkowa  Trybunalskiego,  Łodzi  oraz  Skierniewic  na  prawach  powiatu

będących członkami  Związku lub  upoważnione przez  nich  osoby w danym województwie.  Od

początku VI kadencji  przewodniczącym Konwentu jest  Starosta  Opoczyński  natomiast  zastępcą

przewodniczącego   Konwentu Pan Piotr Wojtysiak Starosta Powiatu Piotrkowskiego.
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W 2020 roku ze  względu  na  panującą  od marca w kraju pandemię  związaną  z  COVID – 19

Konwent  Powiatów Województwa  Łódzkiego  spotkał  się  tylko  na  jednym posiedzeniu  w  dniu

3 lutego 2020 roku, które odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku. 

Podczas  posiedzenia  Konwent  Powiatów  Województwa  Łódzkiego,  Konwent  wypracował

2  stanowiska w  następujących sprawach:

1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r., w sprawie wynagradzania pracowników

samorządowych,

2) finansowania oświaty.

2020  rok  Powiat  Piotrkowski  zamyka  pozostając  niezmiennie  od  9  lat  w  gronie  laureatów

Ogólnopolskiego Rankingu Związku Powiatów Polskich. Samorząd powiatowy był szczegółowo

sprawdzany  pod  kątem  m.in.  pozyskania  środków  zewnętrznych  na  infrastrukturę  drogową,

edukacyjno  –  szkoleniową,  współpracy  z  organizacjami  społecznymi,  wspieranie  uzdolnionej

młodzieży, pielęgnowanie tradycji, krzewienie kultury i sportu. 

Ocena niezależnych ekspertów ZPP to duże wyróżnienie. Na punktację i miejsce w rankingu składa

się  wiele  czynników,  jak  choćby  działania  proinwestycyjne,  rozwiązania  poprawiające  jakość

obsługi  mieszkańców,  czy  też  promocja  rozwiązań  z  zakresu  ochrony  zdrowia  oraz  edukacji

i sportu, a na ostateczny wynik Starostwo Powiatowe w Piotrkowie i podległe mu jednostki pracują

przez cały rok. 

Konkurs jest bezpłatny i dobrowolny. Od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Samorząd biorący

udział w Rankingu każdego roku w grudniu musi dokonać bilansu minionych 12 miesięcy i wysłać

do ZPP raporty ze zrealizowanych działań. Eksperci oceniają  je i zgodnie z regulaminem przyznają

punkty.  Kolejność na liście  wyróżnionych jest  więc uzależniona od wyników osiąganych przez

samorząd oraz od zrealizowanych działań. Laureaci typowani są w podziale na kategorie: powiaty

do  60  tys.  mieszkańców,  powiaty  od  60  do  120  tys.  mieszkańców,  powiaty  powyżej  120  tys.

mieszkańców,  miasta  na  prawach  powiatu,  gminy  miejskie  i  miejsko  –  wiejskie  oraz  gminy

wiejskie. Powiat Piotrkowski za działania w 2020 roku zajął 11 miejsce w kraju i I miejsce

w województwie łódzkim. 
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