1

SPIS TREŚCI

Wstęp………………………………………………………………………………str. 5
I. Informacje ogólne i położenie geograficzne……………………………str. 6
1.1 Wartości historyczne i kulturowe………………………………………………str. 6
1.2 Zasoby środowiska przyrodniczego……………………………………………str. 9
II. Powiatowy Urząd Pracy………………………………………………...…str. 10
2.1 Statystyki styczeń-grudzień 2018………………………………………………str. 10
2.2 Skala bezrobocia w poszczególnych gminach na koniec 2018r. ……………….str. 11
2.3 Struktura bezrobocia…………………………………………………………..str. 12
2.4 Analiza jakościowa stanu bezrobocia powiatu…………………………………str. 12
2.5 Wnioski……………………………………………………………………….str. 13
Ochrona Środowiska………………………………………………….str. 14
3.1 Gospodarka odpadami………………………………………………..…….…str. 14

III.

3.2 Gospodarka wodna (wody powierzchniowe, wody podziemne, zużycie wody,
ujęcia wody) ……………………………………………………………….…str. 15
3.3 Lasy……………………………………………………………………….….str. 19
3.4 Inne zasoby cenne pod względem przyrodniczym………………………….…str. 21
3.5 Rolnictwo i obszary wiejskie……………………………………………....…str. 28
3.6 Jakość powietrza…………………………………………………………..….str. 31
3.7 Wnioski……………………………………………………..…………..……str. 37

Edukacja, kultura, sport i turystyka………………………………..str. 37
4.1 Szkoły publiczne……………………………………………………………..str. 37
4.2 Szkoły niepubliczne…………………………………………………………..str.40
4.3 Wyniki matur…………………………………………………………………str. 41
4.4 Szkolnictwo specjalne………………………………………………………..str. 43
4.5 Sukcesy uczniów i nauczycieli………………………………………………..str. 50
4.6 Współpraca z zagranicznymi partnerami……………………………………..str. 62
4.7 Obiekty sportowe…………………………………………………………….str. 65
4.8 Obiekty kulturalne……………………………………………………………str. 65
4.9 Turystyka w powiecie……………………………………………………..…str. 66

IV.

2

Bezpieczeństwo Publiczne…………………………………………..str. 66
5.1. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego…………………………….str. 66
5.2. Komenda Powiatowa Policji………………………………………………..str. 69
5.3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej…………………………str. 77
5.4. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna……………………………str. 93
5.5. Powiatowy Inspektorat Weterynarii…………………………………………str. 113
5.6. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego……………………………….str. 115
V.

Zdrowie i Polityka Społeczna……………………………………….str. 117
6.1. Szpital Powiatowy w Radomsku…………………………………………….str. 117
6.2. SP ZOZ PRO FAMILIA…………………………………………………… str. 131
6.3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie……………………………………..str. 132
6.4. Dom Pomocy Społecznej w Radomsku……………………………………..str. 155
6.5. Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach…………………………..….str. 156

VI.

7.1
7.2
7.3
7.4

Transport i Komunikacja……………………………………………str. 158
Pojazdy – stan na 2018r. …………………………………………………….str. 158
Prawa Jazdy…………………………………………………………………str. 159
Licencje i zezwolenia………………………………………………………..str. 159
Komunikacja zbiorowa………………………………………………………str. 159

VIII.

Drogi…………………………………………………………………....str. 160

IX.

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu
Radomszczańskiego………………………………………………..…str. 162

X.

Geodezja………………………………………………………………..str. 168

XI.

Inwestycje………………………………………………………………str. 169

XII.

Zamówienia Publiczne oraz Pozyskiwanie Funduszy
Zewnętrznych…………………………………………………………..str. 174

VII.

12.1 Informacje dotyczące pozyskania zewnętrznych środków finansowych
przez Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Zamówień
Publicznych w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2018 r…………………..str. 178

XIII.

Budżet Powiatu Radomszczańskiego………………………………str. 180

XIV.

Wykaz organizacji pozarządowych. ………………………………..str. 180

XV.

Nieodpłatna pomoc prawna. ………………………………………..str. 203

3

XVI.

Sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
za 2018 r. …………………………………………………………………str. 213

XVII.

Sprawozdania z realizacji Uchwał Rady Powiatu
Radomszczańskiego za 2018 r. ……………………………………….str. 216

XVIII.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów………………………………….str. 217

18.1

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji
prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. …………………….str. 217
Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony
praw i interesów konsumentów. ……………………………………………str. 220
Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej
oraz organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami
w zakresie ochrony konsumentów. …………………………………………str. 223
Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.……………….…….…str.224

18.2
18.3

18.4

4

WSTĘP

Na podstawie art. 30a ust. 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) Zarząd Powiatu został zobligowany
do przedstawiania Radzie Powiatu „Raportu o stanie powiatu”. Według wytycznych
przedmiotowy Raport powinien zostać przedstawiony Radzie Powiatu do dnia 31 maja i winien
zawierać podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu obywatelskiego.
Należy również podkreślić, że „Raport o stanie powiatu” jest rodzajem sprawozdania
z pozabudżetowej działalności organu wykonawczego.
Zgodnie z przepisami, Raport rozpatrywany będzie podczas sesji, na której
podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi
wykonawczemu. 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.
Ustawodawca, dokonując zmian w Ustawie o samorządzie gminy, powiatu
i województwa, miał na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie kontrolowania
oraz funkcjonowania niektórych organów publicznych, tj. władzy samorządowej. Ponadto taki
rodzaj uaktywnienia społeczeństwa ma spowodować również zwiększenie wiedzy ogólnej
na temat naszego Powiatu.
Niniejszy Raport o stanie Powiatu Radomszczańskiego został przygotowany
na podstawie informacji i materiałów przedstawionych przez Naczelników i Kierowników
komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz Dyrektorów jednostek
podległych Starostwu. Materiały te stanowią podsumowanie działalności, realizowanie
Strategii oraz stanu naszego Powiatu za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia
2018 roku (Raport zawiera również informacje nawiązujące do danych z roku 2017).
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I.

Informacje ogólne i położenie geograficzne.

Korzystne położenie w centralnej Polsce, w południowej części województwa
łódzkiego, dostępność komunikacyjna sprawiają, że Powiat Radomszczański to doskonałe
miejsce wypoczynku. Są tu nie tylko piękne krajobrazy, ale i miejscowości z ciekawą historią.
W skład powiatu wchodzi 14 gmin, w tym 1 miejska, 2 gminy miejsko-wiejskie i 11 gmin
wiejskich:




gmina miejska: Radomsko,
gminy miejsko-wiejskie: Kamieńsk, Przedbórz,
gminy wiejskie: Dobryszyce, Gidle, Gomunice, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Lgota
Wielka, Ładzice, Masłowice, Radomsko, Wielgomłyny, Żytno.

Na terenie powiatu znajduje się 211 sołectw oraz 361 miejscowości tzw. podstawowych
(łącznie z miastami). Siedzibą powiatu jest miasto Radomsko.
Powiat graniczy z następującymi jednostkami administracyjnymi:






od północy z powiatem piotrkowskim,
od wschodu z powiatem włoszczowskim,
od południa z powiatem częstochowskim,
od zachodu z powiatem pajęczańskim,
od północnego zachodu z powiatem bełchatowskim.

Powiat Radomszczański zajmuje powierzchnię 144 257 ha (1 442,6 km²). Powierzchnia
powiatu stanowi 7,9% powierzchni województwa i 0,5% powierzchni kraju. Największą
powierzchnię zajmują gminy: Żytno (19 761 ha) i Przedbórz (18 970 ha), a najmniejszą —
gmina Dobryszyce (5 082 ha) i miasto Radomsko (5 143 ha). Ogółem, tereny wiejskie zajmują
137 311 ha (95,2%), a tereny miejskie - 6 950 ha (4,8%).
Odległości ze stolicy powiatu - Radomska - do strategicznych ośrodków miejskich wynoszą:






Częstochowa - 36 km,
Łódź - 77 km,
Kielce - 108 km,
Katowice - 114 km,
Warszawa - 169 km.

1.1 Wartości historyczne i kulturowe.
W 1999 roku wszedł w życie zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny Państwa,
wprowadzony ustawą z 24 lipca 1998 roku. Niełatwo jest odnaleźć informacje
o początkach funkcjonowania Powiatu Radomszczańskiego, ale jak podają liczne źródła
historyczne należy upatrywać tego już w średniowieczu.
Powiat jako jednostka administracyjna pojawia się w Polsce w II poł. XIV wieku,
zastępując istniejące do tej pory kasztelanie nowym ustrojem sądowo – ziemskim. Termin
„powiat” wywodzi się od „dnia wietnego”, czyli „wiecu” – zgromadzenia sądowego
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organizowanego w z góry wyznaczonym terminie, najczęściej co cztery tygodnie
(tzw. „roczek”). Władza spoczywała w rękach rządców, zwanych od XV wieku starostami.
Jednym ze źródeł dochodu utrzymania starostów w owym czasie były: dziesiąta część
wpływów pieniężnych, trzeci snop wytrącając zasiew, dziesiąta ryba przy spuście stawów,
a z dochodu sądowego — od kopy 3 grosze, 12 groszy od dziewki idącej za mąż
do innej wsi, po 2 grosze od naznaczenia przysięgi; a także m.in. grzywny za psucie miedz
granicznych.
POCZĄTKI POWIATU RADOMSKIEGO (Radomskowskiego)
Powiat Radomski zostaje powołany już w XV wieku i obok powiatu sieradzkiego,
szadkowskiego, piotrkowskiego wchodzi w skład województwa sieradzkiego. Był starostwem
niegrodowym, czyli królewszczyzną w użytkowaniu (np. jako dzierżawa lub zastawie) starosty
niegrodowego (tenutariusza), z którą nie było związane wykonywanie jurysdykcji
starościńskiej w grodzie.
Starosta niegrodowy nie miał władzy sądowej, był po prostu rządcą dóbr królewskich,
odpowiedzialnym tylko za wszelkie szkody w stadach i gospodarstwie. I choć starostwa
grodowe nadawały wyższą godność, to niegrodowe były korzystniejsze materialnie.
Taki podział administracyjny utrzymał się do końca istnienia Pierwszej Rzeczpospolitej.
Do 1793 Radomsko było stolicą powiatu.
STAROSTOWIE W PIERWSZEJ RZECZPOSPOLITEJ
od 1557 r. - Stanisław Przedbór Koniecpolski,
od 1580 r. - Aleksander Koniecpolski,
od 1627 r. - Kasper Denhoff
od ok. 1645 r. starostą zostaje Stanisław Denhoff – (zm. 1653 r.), a następnie powiat przejmuje
Anna z Denhoffów Bogusławowa Leszczyńska (zm. 1656 r., córka Kaspra),
1690 r. - Kazimierz z Kurozwęk, herbu Poraj Męciński (zm. 1703 r.),
do 1707 r. - Domicela Męcińska,
1710 r. - Aleksander Kazimierz Szembek herbu własnego (zm. 1756 r.), Szembek rezydował
głównie w podkrakowskich Balicach, dlatego w 1744 r. starostwo radomskie scedował na rzecz
Maksymiliana Ossolińskiego,
1741 r. - jak można przeczytać w księgach parafialnych kościoła w Dobryszycach,
administratorem starostwa radomskiego jest Świętosław Oyrzanowski,
1764 r. - posesorem zostaje Jurzyński,
od 1765 r. starostą zostaje Wojciech Męciński z Kurozwęk herbu Poraj (1698-1771). Drugi
przywilej juris coniunicativi od króla Stanisława Augusta otrzymuje jego żona Anna
Głogowska z Głogowca, h. Grzymała,
lata 1773 - 1775 Stany Rzeczypospolitej nadały starostwo radomskowskie w dzierżawę
Rychłowskiemu.
POD ZABORAMI
Po II rozbiorze Polski w 1793 roku powiat Radomski (Radomiyski) znalazł się
pod zaborem pruskim. Od 1796 r. leżał w granicach departamentu warszawskiego, w inspekcji
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piotrkowskiej. Z kolei w 1815 r. po utworzeniu Królestwa Polskiego był częścią składową
guberni kaliskiej. W latach 1845-1867 należał do guberni warszawskiej, a od 1867 r., na mocy
ukazu carskiego „O zarządzie gubernialnym i powiatowym” wcielony został do guberni
piotrkowskiej.
W 1867 r. następuje zmiana nazwy powiatu z „radomskiego” na „noworadomski”,
aby odróżnić go od powiatu ze stolicą w Radomiu. Na początku tworzy go 5 miast i 25 gmin
wiejskich.
W 1870 r. w skład powiatu wchodzi na prawach miejskich tylko Radomsko.
Dotychczasowe miasta Brzeźnica, Koniecpol, Pajęczno i Pławno zamieniono na osady.
Liczbę gmin zmniejszono do 24, łącząc gminy Dworszowice i Prusicko w gminę Brzeźnica.
Pozostałe gminy to: Brudzice, Dąbrowa, Dmenin, Dobryszyce, Garnek, Gidle, Gosławice,
Kobiele, Konary, Koniecpol, Kruszyna, Maluszyn, Masłowice, Pajęczno, Przerąb, Radomsko,
Radziechowice, Rząśnia, Rzeki, Sulmierzyce, Wielgomłyny, Zamoście i Żytno funkcjonowały
w naszym powiecie do 1914 roku.
II RZECZPOSPOLITA
Wybory do Rady Powiatowej (Sejmiku Powiatowego) w Radomsku odbyły się
w grudniu 1917 r.
Organem wykonawczym sejmiku powiatowego był wówczas Wydział Powiatowy,
który składał się z przewodniczącego i 6 członków wybieranych na 3 lata przez sejmik.
Do jego kompetencji należało: przygotowywanie materiałów pod obrady sejmiku,
wykonywanie czynności poruczonych, sprawowanie władzy nadzorczej nad samorządem
gminnym
i miejskim. Wydział zakończył działalność we wrześniu 1939 r.
Na mocy Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 21 sierpnia
1944 r. terenowymi oddziałami administracji rządowej w powiatach ustanowieni zostali
starostowie, a wykonawczymi — wydziały. Do radykalnej zmiany podziału administracyjnego
Polski doszło w 1975 r., w miejsce dotychczasowych 17 dużych województw ustanowiono
49 małych, likwidując jednocześnie szczebel powiatowy. I tak południowe fragmenty dawnych
powiatów radomszczańskiego i pajęczańskiego włączono do województwa częstochowskiego,
pozostała część weszła w skład powiatu piotrkowskiego.
ODRODZENIE POWIATÓW
Na pierwszym posiedzeniu Senatu 29 lipca 1989 roku zaakceptowano plan budowy
samorządu terytorialnego. Pierwsza reforma samorządowa, z 1990 roku częściowo oparta
na wzorach przedwojennych, przywracała samorząd gminny i miała charakter tymczasowy.
Natomiast kolejna reforma, z 24 lipca 1998 roku wykreowała i wprowadziła dwa nowe
podmioty publicznoprawne – powiat i województwo.
Pierwsze wybory do Rady Powiatu Radomszczańskiego zostały przeprowadzone
11 października 1998 roku.
ZABYTKI
W Radomsku podczas dwóch zjazdów w 1382 r. i 1384 r. powołano na tron Polski
Jadwigę Andegaweńską. Stało się to na terenie zespołu klasztornego franciszkanów
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. Najstarszym zabytkiem miasta jest drewniany kościół
pw. św. Rocha, który został zbudowany w 1502 r. Swoją historię mają też budynki po byłych
zakładach Metalurgii czy fabrykę Thoneta.
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Gidle to słynąca z licznych uzdrowień Madonna Gidelska. Niewielką figurkę Matki
Bożej, którą w maju 1515 roku wyorał z ziemi rolnik Jan Czeczek, można oglądać podczas
„Kąpiółki”. Znajduje się tu kościół modrzewiowy p.w. św. Marii Magdaleny zbudowany
na przełomie XV i XVI wieku. Legenda głosi, że wznieśli go Poraici, krewni św. Wojciecha
wkrótce po chrzcie Polski. Jest tu pozostałość po pustelni Kartuzów — oraz dwa byłe dwory –
w Pławnie i Ciężkowicach.
W Pratkowicach odkryto cmentarzysko kultury łużyckiej z epoki brązu. Było tam 86
pochówków ciałopalnych, złożonych do glinianych naczyń zwanych popielnicami. Od połowy
X w. dominującą rolę odgrywał gród wzniesiony na górze Chełmo. Warto odwiedzić
sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Wielgomłyńskiej z 1466 roku i klasztor Ojców
Paulinów. W dzwonnicy umieszczone są dwa dzwony z XV wieku.
W Strzałkowie znajduje się neorenesansowy pałacyk z zabytkowym parkiem. Od 1884
mieszkał w nim słynny malarz Henryk Siemiradzki. Przed dworkiem do dziś stoi 500-letnie
drzewo. Nieopodal znajduje się wczesnobarokowy kościół murowany p.w. Nawiedzenia NMP
z poł. XVI w. W Dziepółci zobaczyć można modrzewiowy dwór zakupiony 1883 roku
przez Marię Obrępalską, siostrę malarza.
Godna uwagi jest zagroda tatarska w Stobiecku Miejskim, zbudowana w 1875 r.
przez cieślę Adama Gałwę. To ostatni relikt zabudowy "tatarskiej" w centralnej Polsce.
Latem odbywają się tu liczne wydarzenia, podczas których można spróbować tatarczucha —
gryczanego placka o wyjątkowym smaku. Ową grykę stobieccy kaszarze dostarczali nawet
na dwór królewski.
Przedbórz to niemal 900-letnia historia. W czasach świetności Przedbórz odwiedzali
królowie, nocował tu Napoleon Bonaparte. W Żeleźnicy, gdzie król Kazimierz Wielki spadł
z konia i złamał nogę, wybudowano kościół, bo wg legendy z pomocą zemdlonemu królowi
przybył św. Mikołaj. Ciekawostką jest zespół kapliczek cholerycznych z XVIII wieku
oraz resztki cmentarza żydowskiego z XVI w. — to jeden ze starszych kirkutów w Polsce.
Żytno to gmina, której początki sięgają końca XII wieku. W Borzykowej miał miejsce
synod biskupów i zjazd książąt zwołany w lipcu 1210 roku. Warto pojechać do Maluszyna,
gdzie znajdują się pozostałości zespołu pałacowego Ostrowskich/Potockich, wzniesionego
w XIX wieku. W sąsiedztwie zespołu pałacowego stoi ciekawy kościół pw. św. Mikołaja
z 1787, z kolei w Silnicznce zobaczymy zbór ariański z XVII w. oraz pozostałości szpitala.
Po całym terenie powiatu rozsiane są budowle, przypominające dawne dzieje Polski.
Głównie są to drewniane budowle sakralne, które napotkamy m.in. w Lgocie Wielkiej,
Niedośpielinie, Stobiecku Miejskim czy we wsi Bugaj. Warto zobaczyć zabytkowy dzwon
z 1576 r. w Jedlnie Pierwszym.
1.2 Zasoby środowiska przyrodniczego.
Najbardziej naturalną formacją roślinną, nierozerwalnie związaną z polskim krajobrazem
są lasy. Rozległe powierzchnie leśne związane są z występowaniem dawnych puszcz.
Lasy zajmują około 29% (41838 ha) powierzchni Powiatu Radomszczańskiego, kwalifikując
go do jednego z bardziej zalesionych w województwie łódzkim.
Lesistość jest jednak znacznie zróżnicowana. Najbardziej zalesione gminy powiatu to:
Żytno, Przedbórz, Kamieńsk, Gomunice, najmniej: Lgota Wielka, Dobryszyce, Kodrąb
i Masłowice. Na wschodzie i południu powiatu lasy towarzyszące dolinom rzek Pilicy i Warty
tworzą zwarty kompleks leśny chroniony w ramach Piliczańsko - Radomszczańskiego Obszaru
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Chronionego Krajobrazu. Warunki klimatyczne, glebowe i siedliskowe decydują o znacznej
przewadze zasięgu borów sosnowych. Jedynie warunki panujące w południowo-wschodnim
krańcu powiatu sprzyjają występowaniu lasów grądowych. Podstawowymi gatunkami
lasotwórczymi w kompleksach leśnych powiatu są:







sosna i modrzew (9651 ha),
dąb, klon, wiąz, jesion (118 ha),
brzoza i akacja (950 ha),
olcha (464 ha),
osika, lipa, wierzba (76 ha),
świerk (17 ha).

Struktura gatunkowa i siedliskowa wskazuje na duże zróżnicowanie, daje możliwość
utrzymania drzewostanów wielogatunkowych oraz ciągłego powolnego zwiększania udziału
gatunków liściastych. Najcenniejsze ostoje rodzimych gatunków drzew znajdują się
w następujących rejonach:





jodła: pozostałości Puszczy Pilickiej (Kobiele Wielkie),
jawor: Góra Chełmo i Dębowiec k. Żytna,
lipa szerokolistna: uroczysko Dębowiec,
jesion wyniosły: Reczków k. Przedborza.

Położenie Powiatu Radomszczańskiego w Pasie Wyżyn Środkowych skutkuje
występowaniem gatunków górskich (rzadkich na niżu), osiągających tu północną granicę
zasięgu. Na terenie powiatu stwierdzono występowanie wielu gatunków roślin górskich,
zwykle w wilgotnych lasach liściastych, np. narecznica górska, przytulina okrągłolistna.
Murawy kserotomiczne zajmują siedliska suche, dobrze nasłonecznione, skarpy nadrzeczne.
Budują je najczęściej gatunki takie jak: zawilec wielokwiatowy, macierzanka,
głowienka wielokwiatowa. Jednym z cenniejszych elementów przyrodniczych jest flora
torfowiskowa. W jej skład wchodzą gatunki związane z torfowiskami niskimi, wysokimi
i przejściowymi. Reprezentują ją gatunki: rosiczka okrągłolistna – występująca dość często
na torfowiskach, rosiczka długolistna rzadko występująca m.in. na torfowiskach Piskorzeniec,
Dawidów k. Przedborza. Na terenie Powiatu Radomszczańskiego spotkać można liczne gatunki
roślin chronionych, które często występują w rezerwatach przyrody, gdzie znajdują
najpełniejszą ochronę. Są to np. wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, widłak spłaszczony,
sasanka otwarta.

II.

Powiatowy Urząd Pracy

2.1 Statystyki styczeń-grudzień 2018
Stopa bezrobocia w 2018 r.
Wyszczególnienie
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj

Kraj
6,9%
6,8%
6,6%
6,3%
6,1%

Województwo
7,0%
7,0%
6,8%
6,6%
6,4%

Powiat
7,4%
7,4%
7,2%
6,6%
6,4%
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Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

5,9%
5,9%
5,8%
5,7%
5,7%
5,7%
5,8%

6,2%
6,2%
6,1%
6,1%
6,0%
6,0%
6,1%

6,2%
6,1%
6,2%
6,1%
6,0%
6,0%
6,0%

Poziom bezrobocia w powiecie oraz liczba osób uprawnionych do zasiłku w 2018 r.
2018

Liczba
zarejestrowanych
bezrobotnych ogółem

W tym kobiet

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

3336
3363
3240
2982
2873
2791
2756
2775
2775
2709
2740
2702

1955
1978
1946
1826
1787
1725
1686
1689
1682
1642
1637
1606

Liczba osób
bezrobotnych
uprawnionych do
zasiłku
452
449
423
398
383
396
381
383
372
368
399
403

2.2 Skala bezrobocia w poszczególnych gminach na koniec 2018 r.
Informacja o bezrobociu w przekroju miast i wsi na koniec IV kwartału 2018r.
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2.3 Struktura bezrobocia
Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi w 2018 r.
Wyszczególnienie

Liczba ogółem

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

1731
1727
1661
1521
1440
1416
1405
1405
1422
1390
1407
1391

% z ogółu
bezrobotnych
51,9%
51,4%
51,3%
51,0%
50,1%
50,7%
51,0%
50,6%
51,2%
51,3%
51,3%
51,5%

% z ogółu
bezrobotnych
30,4%
30,0%
30,6%
31,0%
30,9%
31,3%
31,2%
31,1%
31,2%
31,2%
30,3%
30,5%

Liczba kobiet
1013
1009
993
924
889
873
860
863
867
843
831
826

Struktura bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w 2018 r.
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
do 30 roku życia
w tym do 25 roku życia
długotrwale bezrobotne
powyżej 50 roku życia
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
posiadające co najmniej jedno dziecko
niepełnosprawne do 18 roku życia
posiadające co najmniej jedno dziecko
niepełnosprawne do 18 roku życia
niepełnosprawni

2291
599
280
1437
852
15
565
5
145

2.4 Analiza jakościowa stanu bezrobocia powiatu
Struktura bezrobocia według wieku, stan na koniec 2018 r.
Wiek
18-24
25-34
35-44
45-54
55-59
60 lat i więcej

Liczba osób bezrobotnych
280
679
624
545
369
205
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Struktura bezrobocia według podziału na czas pozostawania bez pracy w miesiącach
na koniec 2018 r.
Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
Do 1
1-3
3-6
6-12
12-24
powyżej 24

Liczba osób bezrobotnych
265
537
399
376
344
781

Struktura bezrobocia według podziału na wykształcenie na koniec 2018 r.
Wykształcenie
Wyższe
Policealne i średnie zawodowe
Średnie ogólnokształcące
Zasadnicze zawodowe
Gimnazjalne i poniżej

Liczba osób bezrobotnych
363
555
266
674
844

Struktura bezrobocia według podziału na staż pracy na koniec 2018 r.
Staż pracy
do 1 roku
1-5
5-10
10-20
20-30
30 lat i więcej
bez stażu

Liczba osób bezrobotnych
437
672
480
433
221
88
371

2.5 Wnioski
 W porównaniu grudnia 2017 r. do grudnia 2018r można odnotować spadek stopy
bezrobocia w Powiecie Radomszczańskim o 1,2 punktu procentowego w sakli roku;
 Spadek stopy bezrobocia zauważalny jest również w całym kraju (spadek o 0,8 p.
procentowego), jak i w województwie (spadek o 0,7 p. procentowego) w porównaniu
grudnia 2017 do grudnia 2018 r;
 Stopa bezrobocia w Powiecie Radomszczańskim ma również wyższy poziom
niż średnia stopa bezrobocia dla kraju, różnica na koniec roku 2018 wynosi 0,2 p.
procentowego;
 Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych pozostających w rejestrach Powiatowego
Urzędu Pracy w Radomsku zmniejszyła się o 508 osób w porównaniu grudzień 2017r.
do grudnia 2018 r;
 Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych uprawnionych do zasiłku zmniejszyła się
o 49 osób na przestrzeni całego roku 2018r;
 Wśród ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Radomsku większość tj. 59% stanowią kobiety;

13

 Na koniec grudnia 2018 r. liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych zamieszkałych
na wsi stanowiła 51,5% ogółu;
 Wśród osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi 59 % stanowią kobiety,
jest to 30,5% ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych na koniec 2018r;
 Na koniec 2018 r. ok. 85% ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych stanowiły osoby
będące w szczególnej sytuacji, najliczniejszą z tych grup są osoby długotrwale
bezrobotne ok. 53% ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych;
 Na koniec grudnia 2018 r. w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku
pozostawało 145 osób bezrobotnych niepełnosprawnych, jest to ok. 5% ogółu osób
bezrobotnych;
 Na koniec 2018 r. w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku najliczniejszą
grupą w podziale na wiek osób bezrobotnych były osoby w przedziale wiekowym
25-34 lat (679 osób ok. 25% ogółu) oraz osoby w wieku 35-44 lata (624 osoby ok. 23%
ogółu);
 Wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych w podziale na czas pozostawania
bez pracy najliczniejszą grupą są osoby długotrwale bezrobotne, pozostające bez pracy
powyżej 24 miesięcy. Stanowią one ok. 29% ogółu zarejestrowanych tj. 781 osób;
 Na koniec roku 2018 r. wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych wykształcenie
gimnazjalne i poniżej posiadała największa liczba osób – 844 tj. ok. 31,2% ogółu
zarejestrowanych, a najmniej liczna grupa z wykształceniem wyższym – 363 osoby tj.
ok. 13,4% ogółu zarejestrowanych osób;
 Wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych uwzględniając staż pracy najliczniejszą
grupą były osoby o stażu pracy od 1 do 5 lat pracy – 672 osoby tj. ok. 24,8% ogółu
bezrobotnych.

III Ochrona Środowiska
3.1 Gospodarka odpadami
Wszystkie gminy z terenu Powiatu Radomszczańskiego posiadają Regulaminy
utrzymania czystości i porządku w gminach regulujące m.in. prowadzenie prawidłowej
gospodarki odpadami komunalnymi. Wszystkie gminy posiadają również punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
Odbieranie odpadów komunalnych jest zlecane firmom zewnętrznym, a odpady
komunalne trafiają na składowisko odpadów w miejscowości Jadwinówka (Płoszów),
gm. Radomsko lub Kąsie, gm. Kamieńsk.
Instalacje posiadają status Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych.
Powiat Radomszczański znajduje się w III Regionie Gospodarki Odpadami
Komunalnymi (razem z m.in. z powiatami: piotrkowskim, tomaszowskim i opoczyńskim) –
źródło:
Plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem
lat 2023-2028.
Starosta zgodnie z uregulowaniami prawnymi wydaje zezwolenia na działalność
związaną z gospodarką odpadami a w szczególności na: zbieranie, wytwarzanie
oraz przetwarzanie odpadów.
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3.2 Gospodarka wodna (wody powierzchniowe, wody podziemne, zużycie wody, ujęcia
wody)
Powiat Radomszczański pod względem hydrograficznym podzielony jest linią
wododziału Wisły i Odry – granicą pomiędzy regionem wodnym Warty administrowanym
przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu i regionem wodnym Środkowej
Wisły podlegającym pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Dział ten wyznaczają zlewnie cieków II rzędu: Pilicy i Warty.
Z uwagi na wododziałowe położenie sieć hydrograficzna powiatu charakteryzuje się
znaczną ilością cieków krótkich, często o małych przepływach, które w wielu odcinkach,
zwłaszcza latem wysychają. Niewielka jest ilość wód stojących.
Powierzchnia wód powierzchniowych wynosi na terenie powiatu 503 ha, w tym wody
płynące zajmują 364 ha, a wody stojące – 139 ha. Dodatkowo, stawy zajmują powierzchnię 645
ha, a rowy – 618 ha. Długość cieków naturalnych na terenie powiatu wynosi 243,5 km.
Głównymi rzekami powiatu są: Pilica i Warta.
Zlewnia rzeki Pilicy
Pilica - rzeka płynąca w południowej i centralnej Polsce, najdłuższy lewobrzeżny
dopływ Wisły. Długość Pilicy wynosi ogółem 319 km, a Powiat Radomszczański jest położony
w jej środkowym biegu. Obszar dorzecza rzeki określany jest nazwą Nadpilicze.
Pilica wpływa na teren powiatu pod miejscowością Grodzisko, stanowiąc prawie do Przedborza
granicę powiatu (również województwa łódzkiego). Zasoby wodne Pilicy są znaczące,
wyższe o 1 dm3/(km2•s) od średniej dla terytorium Polski. Rzeka zbiera wody z licznych
dopływów, mniejszych rzek i lokalnych cieków. Ogólnie zlewnia rzeki charakteryzuje się
dobrymi warunkami odwodnienia, choć na jej tarasach występują zabagnienia, torfowiska
i podmokłości. Na obszarze powiatu znajdują się liczne dopływy Pilicy.
Czarna Włoszczowska – prawobrzeżny dopływ Pilicy o długości 47,5 km. Ma źródło
w miejscowości Ostra Górka (województwo świętokrzyskie), a uchodzi do Pilicy koło
miejscowości Maluszyn w gminie Żytno. Aż do ujścia rzeka silnie meandruje. Rzeka
na niewielkim odcinku stanowi południowo-wschodnią granicę powiatu. Na trasie
przepływu przez powiat, Czarna Włoszczowska przyjmuje niewielki, prawobrzeżny dopływ
Potok Rybnica o długości ok. 8 km, wypływający pod miejscowością Józefów i wpływający
do Czarnej pod wsią Krogulec.
Baryczka (czasami określana Silniczką) – dopływ lewobrzeżny z obszarem źródłowym
w rejonie Kobiel Wielkich. Rzeka płynie przez kompleks stawów w Silnicy, które zasila swoimi
wodami, a następnie przez kompleksów stawów ciężkowickich. Uchodzi do Pilicy w okolicy
miejscowości Krzętów (gmina Wielgomłyny). Dolny odcinek Baryczki stanowi obecnie
sztucznie utworzony Kanał Krzętowski, wykopany dla odprowadzenia do Pilicy nadmiaru
wody z doliny Baryczki. W dorzeczu Baryczki znajdują się liczne tereny podmokłe
i zabagnione. Teren pocięty jest również gęstą siecią rowów melioracyjnych.
Łapczynka – dopływ prawobrzeżny. Do Pilicy uchodzi ok. 3 km od Kanału
Krzętowskiego. Ciek jest uregulowany na całej długości i spełnia rolę rowu melioracyjnego.
Jego długość wynosi ok. 5,5 km. Łapczynka ma swój obszar źródłowy między
miejscowościami Wola Łapczyna i Stanowiska, a płynąc do Pilicy zbiera wodę z rozległego
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obniżenia za pomocą sieci rowów melioracyjnych. Najdłuższym rowem - dopływem
jest Kanał Bobrowski o długości ok. 4,5 km płynący spod miejscowości Stanowiska.
Biestrzykówka – dopływ lewobrzeżny. Źródła znajdują się we wsi Biestrzyków Wielki
w gminie Kobiele Wielkie. Na odcinku od Wielgomłyn do ujścia znajduje się kilka niewielkich
zbiorników wodnych. Pod Wielgomłynami Biestrzykówka przyjmuje dwa dopływy: Strugę ciek płynący spod Woli Malowanej o długości ok. 12 km i Niedośpielin – ciek płynący spod
miejscowości Odrowąż, o długości ok. 6 km. Oba cieki mają uregulowane koryta.
Struga spod Ochotnika – dopływ lewobrzeżny. Do Pilicy wpływa na południe
od Przedborza. Długość cieku wynosi ok. 10 km. Koryto strugi jest uregulowane i posiada
charakter rowu melioracyjnego.
Luciąża – najdłuższy dopływ lewobrzeżny Pilicy. Długość rzeki wynosi 48,7 km.
Początek Luciąży daje kilka strumyków, spływających na północ z rozległych torfowisk
na Wzgórzach Radomszczańskich, w miejscowości Granice. Rzeka uchodzi do Pilicy
w Sulejowie (powiat piotrkowski). W wyniku intensywnych prac melioracyjnych Luciąża
na przeważającej długości swego biegu płynie po rozległym, bezdrzewnym obszarze użytków
zielonych, przyjmując postać prostego kanału, poprzegradzanego zastawkami. Stan rzeki
Luciąży jest uregulowany.
Zlewnia rzeki Warty
Warta – prawostronny dopływ Odry, trzecia pod względem długości rzeka w Polsce
(808,2 km). W granicach Powiatu Radomszczańskiego znajduje się fragment jej górnego biegu.
Średni przepływ rzeki z lat 1951-2000 wynosił około 11 m3/s w górnym biegu (wodowskaz
w miejscowości Bobry w gminie Radomsko). Dolina rzeki ma zmienny, zróżnicowany
charakter. W górnym biegu występują liczne zabagnienia i starorzecza, częściowo
zmeliorowane. Rzeka jest w tej części obwałowana. Na rzece Warcie w miejscowości
Zakrzówek Szlachecki wybudowany został zbiornik retencyjny (woda technologiczna
dla potrzeb Elektrowni Bełchatów). Przepływ rzek przez kompleksy leśne ma zwykle charakter
naturalny. W dorzeczu Warty występują liczne podmokłości.
Wiercica – prawobrzeżny dopływ Warty. Jest w zasadzie odgałęzieniem
rzeki, od której odchodzi na północ od miejscowości Garnek. Przed Gidlami
przyjmuje Kanał Lodowy, którego tylko ujściowy odcinek znajduje się na terenie
powiatu. Zarówno Wiercica jak i Kanał Lodowy mają uregulowane koryta.
Radomka – dopływ prawobrzeżny, którego źródła znajdują się w dzielnicy miasta
Radomska - Bogwidzowy. Rzeka w całym odcinku jest uregulowana.
Widawka – dopływ prawobrzeżny o długości 95,8 km. Wypływa z rozległego
obniżenia w okolicy Wzgórz Radomszczańskich. Widawka zasila liczne stawy hodowlane.
Począwszy od 1974 roku Widawka odprowadza wody nie tylko pochodzące ze spływu
naturalnego, lecz także wody głębinowe z odwodnienia górotworu w rejonie odkrywki
„Bełchatów”, które dodatkowo zasilają rzekę. Zrzuty wód wgłębnych są znacznie większe
od ilości wód prowadzonych przez Widawkę przed punktem zrzutu. Do Widawki prowadzi
swoje wody także Kręcica.
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W powiecie radomszczańskim brak jest większych naturalnych zbiorników wodnych.
Wody stojące stanowią: zespoły stawów rybnych, podmokłe tereny torfowo-bagienne
oraz zbiorniki systemów melioracyjnych. Całkowita retencja zlewni jest uzupełniana również
przez tzw. małą retencję.
Większe zbiorniki wodne znajdujące się na terenie Powiatu Radomszczańskiego
Lp.

Nazwa obiektu

Gmina

1.
2.

Kmicizna
Zalew przy ul. Turystycznej

Kamieńsk
Przedbórz

3.
4.
5.
6.

Karkoszki
Pudzików
Kletnia
Babczów

7.

Bietrzyków

8.
9.

Zalew w m. Kodrąb
Zbiornik retencyjny w
Zakrzówku Szlacheckim
Kozie Pole

Gomunice
Gomunice
Gomunice
Kobiele
Wielkie
Kobiele
Wielkie
Kodrąb
Ładzice

10.

Żytno

Rzeka

Powierzchnia
w ha
Widawka
4,0
zasilany przez potok
11,4
Ochotnik
0,7
Kamionka
0,6
Widawka
0,8
Struga spod Woli
5,0
Malowanej
Widawka
2,5
Widawka
Warta

5,9
10,0

Pilica

1,2

Jakość wód powierzchniowych
Monitoring rzek w powiecie prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi. Wody powierzchniowe zostały podzielone na jednolite części wód (JCW),
tj. na jednostki, dla których są prowadzone analizy presji antropogenicznych i opracowywane
programy wodno-środowiskowe. Jednolita część wód powierzchniowych oznacza oddzielny
i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka
lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych.
Wody podziemne
Powiat Radomszczański znajduje się na obszarze górsko-wyżynnej prowincji
hydrogeologicznej. Największą powierzchnię powiatu zajmują hydrogeologiczne
regiony: Niecka Łódzka i Niecka Miechowska.
Podstawowy poziom systematyki hydrogeologicznej stanowią jednolite części wód
podziemnych (JCWPd) tj. jednostki terytorialne wydzielone w oparciu o system zlewniowy,
dla których prowadzone są analizy presji antropogenicznych (m.in. poprzez monitoring wód)
i opracowywane są programy wodno-środowiskowe. Powiat Radomszczański znajduje się
w obrębie trzech JCWPd: nr 95, 96 i 97.
Na terenie powiatu występują trzy użytkowe piętra wód podziemnych: jurajskie,
kredowe i czwartorzędowe. Największy udział w zasobach eksploatacyjnych wód
podziemnych ma piętro kredowe i czwartorzędowe.
Jurajskie piętro wodonośne jest związane głównie z piaskowcami kościeliskimi doggeru oraz
skałami węglanowymi (wapieniami
i marglami) malmu. Wody jurajskie,
za wyjątkiem wychodni gdzie występuje swobodne zwierciadło, osiągają ciśnienie kilku
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atmosfer. Wydajność ujęć wód jurajskich jest zróżnicowana i wynosi od kilku
do kilkudziesięciu m3/h. Wody jurajskie są z reguły bardzo dobrej jakości.
Kredowe piętro wodonośne związane jest z silnie spękanymi utworami mastrychtu,
wykształconymi w postaci margli i wapieni marglistych o znacznej miąższości.
Wody te, mające charakter artezyjski i subartezyjski (w latach 50. notowano także
samowypływy), tworzą tutaj najgłębszy basen wód pitnych w Polsce. Eksploatowane
są głównie wody poziomu górnokredowego. Wody te posiadają zmienne ciśnienie
200-3000 kPa, są zwykle słabo zmineralizowane, średnio twarde lub miękkie, lekko
zażelazione.
Czwartorzędowe piętro wodonośne odznacza się największą zmiennością rozprzestrzenienia
i warunków filtracji. Zróżnicowanie głębokości poziomów, sąsiedztwo wód gruntowych,
łączność z wodami starszego podłoża powoduje, że wody czwartorzędowe charakteryzują się
znaczną lokalną zmiennością składu, twardości i stopnia mineralizacji. Wahania poziomu wód
piętra czwartorzędowego uzależnione są w dużym stopniu od zmienności warunków
hydrometeorologicznych,
m.in. przepływu w rzekach, wielkości opadu i intensywności parowania.
W tej formacji wód najzasobniejszy jest poziom międzymorenowy z występowaniem
zbiorników na głębokości 10-50 m p.p.t. Jest on intensywnie drenowany przez rzeki.
Wody czwartorzędowe są powszechnie eksploatowanym poziomem wodonośnym.
Istotnym elementem środowiska są struktury hydrogeologiczne o znaczeniu
ponadregionalnym, tzw. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP). Cały obszar
powiatu leży w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 408 Niecka Miechowska.
Skały górnej kredy, wykształcone jako margle, opoki i gezy stanowią zbiornik wód
podziemnych o charakterze szczelinowo-porowym, o klasie jakości wody Ia, Ib, Ic. Ze względu
na szczególne znaczenie gospodarcze, a jednocześnie zagrożenie degradacją, w granicach
GZWP wyznaczono obszar wymagający najwyższej ochrony (ONO) oraz obszar wymagający
wysokiej ochrony (OWO).
Na terenie powiatu występują również gorące wody geotermalne należące
do szczecińsko – łódzkiej warstwy geotermalne. Znajdują się one w:

zbiornik liasowy - miąższość 160 m, wody o temperaturze rzędu 40°C do 50°C,

zbiornik wapienia muszlowego - miąższość 170 m, wody o temperaturze rzędu 65°C
do 75°C,

zbiornik dolnotriasowy - miąższość około 80 m, wody o temperaturze 70°C - 80°C,

zbiornik cechsztyński – o miąższości 70 m, z temperaturą wód ok. 90°C,

zbiornik permski – o miąższości 60 m, z wodami o temperaturze 96°C.
Pobór i zaopatrzenie w wodę
Podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych na terenie Powiatu
Radomszczańskiego stanowią wodociągi zbiorowe, studnie głębinowe wiercone i studnie
kopane. Źródłem wody są ujęcia wód podziemnych. Stan rozwoju systemu zaopatrzenia
w wodę w gminach na terenie powiatu radomszczańskiego jest bardzo dobry – większość gmin
praktycznie zakończyła proces wodociągowania, dla pozostałej części gmin budowa sieci jest
jednym z najważniejszych zadań. Należy podkreślić, że często istniejąca sieć główna jest
niewykorzystywana przez mieszkańców z powodów ekonomicznych (koszty wykonania
podłączeń i konieczność ponoszenia opłat za wodę pobieraną z wodociągu). Dzieje się tak
głównie na terenach o zabudowie ekstensywnej (rozproszonej).
W części gospodarstwach występują ujęcia przydomowe – studnie wiercone
i kopane, będące niekiedy głównym źródłem zaopatrzenia w wodę lub też stanowiące
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uzupełnienie w zaopatrzenie w wodę na cele gospodarczo – rolnicze w gospodarstwach
już zwodociągowanych.
Na terenie powiatu funkcjonuje 16 przedsiębiorstw świadczących usługi
w dostawie wody.
Za Raportem WIOŚ,
Stan ekologiczny:
 dobry dla ICWP: Warta od Widzówki do Liswarty
 umiarkowany dla JCWP: Widawka do Kręcicy, Warta od Wiercicy
do Widzówki
 słaby dla JCWP: Pilica od Kanału Koniecpol-Radoszewnica do Zwleczy, Pilica
od Zwleczy do Zbiornika Sulejów
Potencjał ekologiczny:
 maksymalny lub dobry dla JCWP: Widawka Od Kręcicy do Krasówki
Stan chemiczny
 stan chemiczny poniżej dobrego dla JCWP: Widawka od Kręcicy do Krasówki, Radomka,
Luciążą
od
źródeł
do
zbiornika
Cieszanowice,
Pilica
od
Zwleczy
do Zbiornika Sulejów, Pilica od Kanału Koniecpol-Radoszewnica do Zwleczy, Ojrzanka,
Widawka do Kręcicy, Warta od Widzówki do Liswarty
Stan JCWP:
 zły stan JCWP stwierdzono w JCWP Widawka od Kręcicy do Krasówki, Pilica
od Kanału Koniecpol-Radoszewnica. do Zwleczy, Pilica Od Zwleczy do Zbiornika
Sulejów, Widawka do Kręcicy, Warta od Wiercicy do Widzówki; Luciąża od źródeł
do zb. Cieszanowice, Ojrzanka, Radomka, Warta od Widzówki do Liswarty
Gospodarka ściekowa
Ilość ścieków wymagająca oczyszczania w powiecie to: 3,4 hm3/rok.
Wykaz oczyszczalni ścieków o największych przepływach.
1 Miejska oczyszczalnia ścieków w Radomsku - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Radomsku,
2 Miejska oczyszczalnia ścieków w Przedborzu - Zakład Wodno-Kanalizacyjny
w Przedborzu,
3 Miejska oczyszczalnia w Kamieńsku - Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Kamieńsku.
W związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo wodne od 1 stycznia 2018r.
Starosta utracił kompetencje w zakresie wydawania pozwoleń wodnoprawnych,
za wyjątkiem wydawania pozwoleń zintegrowanych, które mogą zawierać elementy
gospodarki wodno-ściekowej. Na podstawie Prawa geologicznego Starosta zatwierdza
projekty robót geologicznych dla ujęć wód podziemnych oraz zatwierdza
udokumentowane zasoby.
3.3 Lasy
Według podziału przyrodniczo-leśnego, uwzględniającego ekologiczne i fizjograficzne
elementy przyrody i krajobrazu (Trampler i in. 1990), lasy Powiatu Radomszczańskiego
położone są w Krainie Małopolskiej, Dzielnicach: Łódzko-Opoczańskiej i Wyżyny
Środkowomałopolskiej.
Klasyfikacja lasów powiatu radomszczańskiego
Kraina Małopolska (VI)
19

Dzielnica Łódzko-Opoczańska (1)
Mezoregion Sieradzko Łódzki (1a)

Dzielnica Wyżyny Środkowmałopolskiej (9)
Mezoregion Jędrzejowsko-Włoszczowski
(9a)

Mezoregion Priotrkowsko-Opoczański
(1b)
Powierzchnia lasów i gruntów leśnych na terenie powiatu wynosiła w 2015 r. 45 053,32
ha, a samych lasów – 44 149,44 ha. Wskaźnik lesistości wynosił 30,6% i wzrósł od 2002 roku
o 0,6%. W województwie łódzkim wskaźnik lesistości wynosi 21,3%, a w kraju - 29,5%.
Lasy na terenie powiatu rozłożone są nierównomiernie - największe ich kompleksy
znajdują się w centralnej, południowej i wschodniej części powiatu. Tylko niektóre kompleksy
połączone są naturalnymi, leśnymi korytarzami oraz są na tyle duże, że wytworzyła się
strefa wewnątrz lasu.
Gminy o najwyższym wskaźniku lesistości, powyżej średniej dla powiatu to: Przedbórz,
gmina wiejska Radomsko, Żytno, Kamieńsk, Gidle, Gomunice, Kobiele Wielkie.
Gminy o najmniejszym wskaźniku lesistości, poniżej średniej dla powiatu: miasto Radomsko,
Lgota Wielka, Dobryszyce, Kodrąb, Masłowice, Ładzice i Wielgomłyny. Największa
powierzchnia lasów (w ha) jest na terenie gminy Przedbórz, a najmniejsza na terenie
miasta Radomsko.
Lasy państwowe na terenie Powiatu Radomszczańskiego podlegają Nadleśnictwu
Radomsko, Nadleśnictwu Gidle, Nadleśnictwu Przedbórz i Nadleśnictwo Bełchatów, które
wchodzą w skład Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Łodzi
oraz w Katowicach. Nadleśnictwa prowadzą gospodarkę leśną w oparciu o Plan
Urządzenia Lasu. Sprawują one także nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności
Skarbu Państwa, na mocy porozumienia ze Starostą Powiatu Radomszczańskiego. Poza
gminą Gidle, która zostanie objęta opracowaniem w bieżącym roku dla pozostałych gmin
naszego powiatu zostały opracowane uproszczone plany urządzenia lasu.
W lasach Powiatu Radomszczańskiego zdecydowanie przeważają siedliska świeże,
zajmujące ponad 70% powierzchni. Siedliska wilgotne zajmują około 15%, natomiast bagienne
i łęgowe - około 4%. Najwięcej jest siedlisk lasu mieszanego świeżego, boru świeżego, boru
mieszanego świeżego, boru mieszanego wilgotnego i lasu świeżego.
Gatunkiem panującym w lasach powiatu jest sosna (około 80%) Pozostałe gatunki
o znaczącym udziale to olcha, brzoza, dąb, modrzew i świerk. Występują także: klon, wiąz,
jesion, akacja, osika, lipa i wierzba.
Najcenniejsze ostoje rodzimych gatunków drzew znajdują się w następujących
rejonach:
 jodła: pozostałości Puszczy Pilickiej (Kobiele Wielkie),
 jawor: Góra Chełmo i Dębowiec k. Żytna,
 lipa szerokolistna: uroczysko Dębowiec,
 jesion wyniosły: Reczków k. Przedborza.
Przeciętna zasobność drzewostanów wynosi około 190 m3/ha, a przeciętny wiek
drzewostanów wynosi 50 lat.
Najniższe piętro lasu tworzą rośliny runa leśnego. Z uwagi na prowadzoną na tym
obszarze od dawna gospodarkę leśną nie jest ono tak zróżnicowane biologicznie
jak w odpowiednich lasach naturalnych. Im starszy drzewostan, tym zróżnicowanie gatunkowe
runa większe i bardziej typowe dla siedliska. Najmniej zróżnicowane są runa w młodnikach.
Na terenie Powiatu Radomszczańskiego występuje wiele gatunków roślin górskich
(rzadkich na niżu), osiągających tu północną granicę zasięgu (np. narecznica górska, przytulina
okrągłolistna).
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Na terenie lasów powiatu urządzono leśne ścieżki edukacyjne:
 ścieżka leśna i baza edukacyjna "Kodrąb",
 ścieżka przyrodnicza Żytno-Ewina,
 ścieżka przyrodnicza Niesulów,
 ścieżka przyrodnicza Sowin,
 ścieżka Edukacyjna w Leśnictwie Wymysłów,
 Ścieżka Edukacyjna w Leśnictwie Piskorzeniec.
W siedzibie Nadleśnictwa Przedbórz znajduje się ponadto leśna Sala Edukacyjna.
Łąki, zadrzewienia i zakrzewienia
Zbiorowiska łąkowe skupione są głównie w dolinach rzek i cieków wodnych.
Zbiorowiska te odznaczają się szczególnymi walorami przyrodniczymi, umożliwiają
zachowanie dużej bioróżnorodności oraz pełnią funkcje wodno- i glebochronne, hydrologiczne,
klimatyczno-higieniczne i krajobrazowe. Specyficznymi walorami przyrodniczymi odznaczają
się występujące głównie w dolinach cieków, rzadziej w zagłębieniach bezodpływowych
zespoły roślinności szuwarowo-torfowiskowej. Stwarzają one możliwości bytowania
dla bogatego zespołu zwierząt związanych ze środowiskiem wodno-błotnym.
Duże znaczenie dla powiatu mają zadrzewienia nie będące zbiorowiskami leśnymi.
Są to:
1. Zadrzewienia przywodne, ciągnące się wzdłuż cieków wodnych (wierzby, olsze, brzozy,
kruszyna),
2. Zadrzewienia przydrożne, towarzyszące ciągom komunikacyjnym,
3. Zadrzewienia śródpolne, często porastające tereny nie użytkowane rolniczo i miedze
(zarośla tarniny, dzikiej róży, jeżyn, derenia, pojedyncze drzewa).
W dziale tym należy wspomnieć o łowiectwie. W roku 2017, na następne 10 lat,
zostały podpisane umowy z kołami łowieckimi znajdującymi się na terenie Powiatu
Radomszczańskiego na dzierżawę obwodów łowieckich. Na podstawie tych umów
co roku naliczany jest czynsz dzierżawny i odprowadzany do właściwych gmin
i nadleśnictw. Na terenie naszego powiatu funkcjonuje 20 kół łowieckich.
3.4 Inne zasoby cenne pod względem przyrodniczym
Najcenniejsze obiekty i obszary przyrodnicze Powiatu Radomszczańskiego zostały
objęte ochroną prawną. Zajmują one łączną powierzchnię 30 453,91 ha, co stanowi 21,1%
obszaru powiatu.
Rezerwaty przyrody
Na terenie Powiatu Radomszczańskiego znajdują się następujące rezerwaty przyrody:
Rezerwat "Czarna Rózga"- florystyczny i leśny rezerwat położony w gminie Przedbórz,
po wschodniej stronie Pasma Przedborsko - Małogoskiego, w pobliżu miejscowości Żeleźnica.
Rezerwat zajmuje powierzchnię 185,6 ha, w tym 181,31 ha lasów i 4,29 ha terenów bezleśnych.
Został utworzony w 1996 r. w granicach Przedborskiego Parku Krajobrazowego
(M.P. z 1996 r. Nr 75, poz.677) w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych
naturalnych ekostystemów wilgotnych lasów liściastych z licznymi drzewami pomnikowymi
oraz gatunkami rzadkich chronionych roślin zielnych. Znajduje się tu mozaika naturalnych
zespołów leśnych: olsów, łęgów, grądów, boru jodłowego i sosnowego bagiennego
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z kilkunastoma okazami starych dębów i buków. Rezerwat posiada plan ochrony (Zarządzenie
Nr 24/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Czarna Rózga").
Rezerwat „Dębowiec” - rezerwat florystyczny i leśny w sąsiedztwie miejscowości Silniczka
(gmina Żytno), utworzony w 1965 r. (Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z 20 października 1965 r. - M.P. z 1965 r. Nr 63 poz. 352). Powierzchnia
rezerwatu wynosi 47,1 ha. Rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów naukowych
i dydaktycznych naturalnego fragmentu grądu z lipą szerokolistną na krańcach zasięgu
i łęgu wiązowo-jesionowego z rzadkimi roślinami zielnymi. Rezerwat ma sporządzony
plan ochrony, przyjęty rozporządzeniem Nr 53/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia
28 listopada 2007 r.
Rezerwat „Góra Chełmo” - rezerwat krajobrazowy i przyrody nieożywionej utworzony
w 1967 r. w miejscowości Chełmo w gminie Masłowice. Został powołany Zarządzeniem
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 23 listopada 1967 r. (M.P. z 1967 r. Nr 67,
poz. 330). Jego powierzchnia to 41,31 ha. Rezerwat obejmuje szczyt i fragmenty
zboczy Góry Chełmo (323 m n.p.m.) - jednego z najwyższych wzniesień województwa
łódzkiego. Rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych
i krajobrazowych wzgórza porośniętego lasem mieszanym, zbudowanego z piaskowców
albskich, dolnokredowych, będącego ostańcem denudacyjnym, oraz znajdującego się
na nim grodziska z X wieku, z czterema pierścieniami wałów (były to prawdopodobnie
umocnienia obronne albo miejsce kultu). Rezerwat ten jest jednym z nielicznych miejsc
w Polsce, gdzie można odnaleźć stary drzewostan klonowo - jaworowy. Rezerwat
ma sporządzony plan ochrony, przyjęty Zarządzeniem Nr 28/2013 Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu
ochrony dla rezerwatu przyrody "Góra Chełmo".
Rezerwat "Jasień" - rezerwat florystyczny i leśny o powierzchni 19,81 ha, położony
na południe od miejscowości Jasień, w gminie Kobiele Wielkie. Powołany w 1958 roku
Zarządzeniem Nr 342 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia
16 października 1958 r. (M.P. z 1958 r. Nr 92, poz. 509) w celu ochrony naturalnego siedliska
cisa pospolitego. Najwięcej drzew posiada obwód 41-63 cm, ale również rosną tam cisy
o obwodzie 95 cm, co wskazuje na wiek około 150 lat. Drzewa rozmieszczone
są bardzo nierównomiernie - miejscami rosną gromadnie, tworząc niewielkie skupienia,
w innych miejscach występują pojedynczo. Największy okaz cisa ma wysokość 7 m, obwód
pnia 37 cm. Oprócz cisa rosną tam drzewa typowe dla lasów bagiennych lub okresowo
zalewanych. Rezerwat ma sporządzony plan ochrony, przyjęty Zarządzeniem Nr 38/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jasień".
Rezerwat "Kobiele Wielkie" – florystyczny i leśny rezerwat utworzony
w 1960 roku w gminie Kobiele Wielkie, na wschód od Radomska, Zarządzeniem Ministra
Leśnictwa Przemysłu Drzewnego z dnia 01.02.1960 r. (M.P. z 1960 r. Nr 32, poz. 156).
Zajmuje powierzchnię 63,43 ha. Rezerwat utworzono w celu zachowania,
ze względów naukowych i dydaktycznych, fragmentu naturalnego lasu sosnowo - dębowo jodłowego (jedlina świętokrzyska z elementami flory górskiej). Rezerwat ma sporządzony plan
ochrony, przyjęty Zarządzeniem Nr 30/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody "Kobiele Wielkie".
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Rezerwat "Piskorzeniec" - rezerwat torfowiskowy o powierzchni 431,96 ha, utworzony
w 1990 roku Zarządzeniem nr 402 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 26 listopada 1990 roku (M.P.Nr 48, poz. 442). Położony jest na południe
od wsi Piskorzeniec w gminie Przedbórz. Ochroną objęte są tu ekosystemy bagiennych lasów
i torfowisk, staw "Duży", na którym prowadzona jest gospodarka rybacka, i zarośnięty
szuwarami staw "Bolesław". Wokół całego torfowiska rośnie bór bagienny. Występuje
tu kilkanaście zespołów turzycowych i szuwarowych. Występuje tu także znajdująca się pod
całkowitą ochroną wierzba borówkolistna, relikt na torfowisku i gatunek bardzo rzadki
w Polsce. W rezerwacie żyją dziki, sarny, łosie, a także wiele gatunków ptaków oraz bardzo
licznie reprezentowane bobry. Rezerwat ma sporządzony plan ochrony, przyjęty Zarządzeniem
Nr 23/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Piskorzeniec".
Na terenie powiatu znajduje się obszar przyrodniczo cenny - Grądy Góry Kozłowej.
Rozważane jest objecie go ochroną prawną. Z informacji uzyskanych zarówno od Lasów
Państwowych,
Nadpilicznych
Parków
Krajobrazowych,
Przedborskiego
Parku
Krajobrazowego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz gmin Powiatu
Radomszczańskiego wynika, że w chwili wykonywania Programu ochrony środowiska
nie były prowadzone ani planowane czynności zmierzające do powołania nowej formy
ochrony przyrody.
Obszary chronionego krajobrazu
Na terenie Powiatu Radomszczańskiego znajdują się następujące obszary chronionego
krajobrazu:
Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu - utworzony 9 lipca 2002 r. Rozporządzeniem
Nr 9/2002 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie wyznaczenia Przedborskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 175, poz. 2481).
Znajduje się na terenie gmin: Kobiele Wielkie, Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno.
Obszar ten ma z założenia pełnić rolę ochronną wobec Przedborskiego Parku Krajobrazowego.
Na obszar składają się dwa niepołączone ze sobą fragmenty. Charakteryzuje się krajobrazem
rolniczym i w niewielkim stopniu obejmuje ekosystemy leśne. Według ostatniej zmiany
uchwalonej przez Sejmik Województwa Łódzkiego w 2012 roku obszar ma obecnie
powierzchnię 5417 ha (Uchwała Nr XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
28 sierpnia 2012 r. w sprawie: Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu).
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki - utworzony 4 grudnia 2007r.
Rozporządzeniem Nr 59/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie
wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
Nr 374, poz. 3324). Aktualny akt prawny to: Uchwała Nr XXXI/611/12 Sejmiku
Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/237/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Widawki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2013 r. poz. 339 ).
Na terenie Powiatu Radomszczańskiego znajduje się na terenie gmin: Dobryszyce, Gomunice,
Kamieńsk, Kodrąb, Kobiele Wielkie, Masłowice i Wielgomłyny. Utworzony ze względu
na ochronę doliny rzeki Widawki z wartościowymi siedliskami i zbiorowiskami roślinnymi,
ochronę koryta rzeki Widawki stanowiącej na znacznej przestrzeni naturalny ciek wodny,
korytarz ekologiczny łączący dolinę Warty z doliną Pilicy. Są to tereny cenne przyrodniczo,
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o znacznym zalesieniu, z licznymi zbiornikami wodnymi. Obecna powierzchnia obszaru
wynosi 41 390 ha.
Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu - utworzony 24 marca 2009r.
Rozporządzeniem Nr 8/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie
wyznaczenia Piliczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
Nr 75, poz. 712), ze zmianami. Na terenie Powiatu Radomszczańskiego obejmuje gminy:
Przedbórz, Kobiele Wielkie, Masłowice, Wielgomłyny i Żytno. Tereny chronione
są ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe
ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem,
a także pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych. Obecna powierzchnia wynosi 43 790 ha.
Na obszar oprócz części zasadniczej składają się jeszcze dwa niewielkie niepołączone
fragmenty.
Parki krajobrazowe
Na terenie Powiatu Rradomszczańskiego znajduje się jeden park krajobrazowy.
Przedborski Park Krajobrazowy - został powołany uchwałami Wojewódzkich Rad
Narodowych w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27.05.1988 r. i w Kielcach z dnia 10.06.1988r.
Obecny stan prawny określa rozporządzenie Nr 9/2002 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 lipca
2002 r. i rozporządzenie Nr 87/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r.
oraz uchwała Nr XXVIII/545/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 września 2012r.
w sprawie utworzenia samorządowej wojewódzkiej jednostki organizacyjnej pod nazwą
"Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego" oraz nadania jej statutu.
Obecnie Park znajduje się w obrębie dwóch województw: łódzkiego (powierzchnia 7 385,0 ha)
i świętokrzyskiego (powierzchnia 9165,1 ha). Łączna powierzchnia Parku wynosi 16 550,1 ha.
W obrębie województwa łódzkiego (i jednocześnie Powiatu Radomszczańskiego). Park leży
w gminie Przedbórz. Otulina Parku zajmuje powierzchnie 18461 ha i na terenie Powiatu
Radomszczańskiego położona jest na terenie gmin: Masłowice (203 ha), Przedbórz (3721 ha),
Wielgomłyny (1330 ha) i Żytno (154 ha).
Przedborski Park Krajobrazowy obejmuje tereny byłej Puszczy Pilickiej - torfowiska,
podmokłe łęgi, olsy bagienne, grądy, wiekowe dąbrowy i buczyny, bory sosnowe, łąki,
wrzosowiska, murawy kserotermiczne oraz starorzecza Pilicy. Krajobraz Przedborskiego Parku
Krajobrazowego stanowi mozaikę struktur wyżynnych i nizinnych, gdzie doliny rzeczne
przeplatają się z obszarami pól, łąk i lasów, ponad którymi wznoszą się łagodne wzgórza.
W Parku występują liczne gatunki roślin podlegających ochronie całkowitej oraz ochronie
częściowej. Na terenie parku występuje około 900 gatunków roślin naczyniowych, ok. 10 tys.
gatunków owadów, 22 gatunki ryb, 10 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, ponad 100
gatunków ptaków lęgowych oraz 39 gatunków ssaków.
Na terenie Parku ustanowiono rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, pomniki przyrody
i zabytkowe parki. Przedborski Park Krajobrazowy posiada plan ochrony wprowadzony
Rozporządzeniem Nr 9/2002 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie określenia
granic Przedborskiego Parku Krajobrazowego i ustanowienia planu ochrony Przedborskiego
Parku Krajobrazowego w województwie łódzkim oraz wyznaczenia Przedborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 175, poz. 2481.
Ponadto, północne krańce gminy Przedbórz leżą w obrębie otuliny
Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Został on utworzony w celu ochrony
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szczególnych wartości przyrodniczych, krajobrazowych i historyczno-kulturowych
środkowego odcinka Pilicy (pomiędzy Przedborzem a Sulejowem i terenów wokół Zalewu
Zalewu Sulejowskiego).
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
Na terenie Powiatu Radomszczańskiego, w gminie Przedbórz utworzony został w dniu
23 marca 1994 r. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Majowa Góra” (Uchwała
Nr XXI/153/94 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie uznania
terenu obszaru leśnego „Majowa Góra” w Przedborzu za zespół przyrodniczo-krajobrazowy
podlegający ochronie). Zespół ma powierzchnię 3,9 ha. Obejmuje wzgórze o wysokości
235 m. n.p.m., zbudowane z piaskowców oraz wapieni. Jego środek przecięty jest wąwozem,
który powstał na skutek wydobywania kamienia piaskowego na potrzeby budownictwa. Rosną
tu zbiorowiska murawowe z rzadkimi gatunkami roślin: sasanka wiosenna, koniczyna
długokłosowa, dzwonek syberyjski, dziewięćsił pospolity. Obecnie "Majową Górą" włada
wspólnota wsi Wola Przedborska, na zasadach posiadania samoistnego.
Obszary sieci NATURA 2000
Na obszarze Powiatu Radomszczańskiego (w jego części) ustanowiono następujące
obszary sieci Natura 2000:
Dolina Górnej Pilicy – kod PLH260018. Gminy: Przedbórz, Wielgomłyny, Żytno
Występują tutaj duże, w większości naturalne kompleksy leśne (grądy, lasy mieszane
świeże i wilgotne oraz w dolinach rzecznych - lasy łęgowe i olsy). Meandrująca rzeka Pilica,
której towarzyszą liczne starorzecza, tworzy malowniczą dolinę. Wzdłuż koryta ciągną się
gęste zarośla wierzbowe oraz lasy nadrzeczne, o silnie zróżnicowanych drzewostanach, którym
towarzyszą podmokłe łąki, charakteryzujące się dużą różnorodnością biologiczną: bogactwem
fauny i flory, zwłaszcza gatunków związanych z siedliskami wilgotnymi. Powierzchnia
licznych bagien i torfowisk systematycznie się kurczy w wyniku naturalnych zmian
sukcesyjnych oraz zabiegów melioracyjnych.
Dolina Środkowej Pilicy – kod PLH100008. Gmina: Przedbórz
Obszar obejmuje 40 km odcinek środkowej Pilicy (około 1/8 całkowitej długości rzeki).
Wody Pilicy są stosunkowo czyste. Rzeka jest nieuregulowana; ma naturalny charakter
(liczne meandry i starorzecza). Pewne fragmenty obszaru są regularnie zalewane. Łąki kośne
i pastwiska pokrywają dużą część powierzchni doliny; znajdują się tu również niewielkie płaty
torfowisk, trzcinowisk i turzycowisk. Znaczne połacie brzegów rzeki porośnięte są lasami
łęgowymi i nadrzecznymi zaroślami wierzbowymi.
Cisy w Jasieniu – kod PLH100018. Gmina: Kobiele Wielkie
Obszar obejmuje rezerwat leśny Jasień zlokalizowany na południe od wsi i stawów rybnych
Jasień. Przez podmokły i zabagniony teren przepływają niewielkie strumienie,
nad którymi zachowały się dobrze wykształcone zbiorowiska łęgowe, olsowe i niewielkie
fragmenty grądów. Najwyższe piętro lasu budowane jest głównie przez ponad
100-letnie drzewostany olchowe. W domieszce występują klon jawor, brzoza omszona, dąb
szypułkowy i świerk pospolity. W granicach obiektu występują ponadto mniejsze powierzchnie
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drzewostanów z udziałem sosny zwyczajnej. Najcenniejszym składnikiem warstwy podszycia
i niekiedy nawet drugiego pietra drzewostanu jest cis pospolity Taxus baccata. Stanowisko tego
gatunku w rezerwacie Jasień jest jednym z największych w Polsce. We florze obszaru zwracają
uwagę gatunki o charakterze górskim: widłak wroniec Huperzia selago, liczydło górskie
Streptopus amplexifolius i świerząbek orzęsiony Chaerophyllum hirsutum.
Las Dębowiec – kod PLH100023. Gmina: Żytno
Obszar obejmuje rezerwat Dębowiec położony w zachodniej części Uroczyska Dębowiec.
Teren jest płaski, miejscami zabagniony, z interesującym mikroreliefem. Występują tu liczne
zagłębienia terenu będące wynikiem krasu kopalnego, jaki kształtuje się w płytko zalegających
marglach kredowych. Dzięki temu wykształciły się w omawianym obszarze żyzne gleby
czarnoziemne. Przez rezerwat przepływają niewielkie strumienie, nad którymi zachowały się
klasycznie wykształcone zbiorowiska łęgowe. Są to zarówno łęgi wiązowo-jesionowe (91F0)
jak i łęgi jesionowo-olszowe (91E0). Na przeważającej powierzchni rezerwatu, w miejscach
wyżej położonych, zachowały się naturalne lasy grądowe (9170). Najbardziej interesujący jest
grąd niski w wariancie z lipą szerokolistną Tilia platyphyllos, występującą tu na północnej
granicy zasięgu. W zagłębieniach występują zbiorowiska szuwarowe i olsy. W środkowej
części rezerwatu zachował się płat łąki reprezentujący zespół Junco-Molinietum (siedlisko
Natura 2000 - 6410) z udziałem pełnika europejskiego Trollius europaeus.
Łąka w Bęczkowicach – kod PLH100004. Gmina: Masłowice
Obszar obejmuje torfowisko leżące w dolinie Luciąży. Leży ono w jej środkowym biegu,
na około 500 m odcinku doliny. Charakteryzowane łąki znajdują się na lewym (zachodnim)
brzegu rzeki. Dolina w tym miejscu ma około 1 km. szerokości. Złoża torfowe w przeszłości
były eksploatowane, proces ten trwał jeszcze do początków lat 50. XX stulecia. Do połowy
lat 80. Obszar ten był wykorzystywany rolniczo, jako mało wartościowe łąki (koszono je raz
w roku) oraz jako pastwiska. Od połowy lat 80 zaprzestano wypasu i wykaszania roślinności
na łąkach. Spowodowane to było niską opłacalnością produkcji rolniczej z powodu dużego
rozdrobnienia działek. W ciągu ostatnich 12 lat zwiększyła się znacznie w wyniku tego
powierzchnia zarośli wierzbowych.
Ostoja Przedborska – kod PLH260004. Gmina: Przedbórz
Obszar obejmuje fragment Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Zachodnią część obszaru
stanowi zbocze Pasma Przedborsko-Małogoskiego zbudowanego z górnojurajskich wapieni
i kredowych piaskowców. Sieć rzeczna jest stosunkowo bogata, stanowią ją liczne dopływy
Czarnej Włoszczowskiej. Znaczną część obszaru zajmuje rozległy kompleks wilgotnych
i podmokłych łąk oraz największy w tej części Polski płat lasów jesionowo-olszowych (obręb
Oleszno). Zachowały się tu duże fragmentami naturalnych drzewostanów. Dominują bory
sosnowe, lecz pozostały też naturalne płaty grądów, buczyn i dąbrów. Na zboczach wzgórz
rozwijają się murawy kserotermiczne, a w dolinach torfowiska. Najbardziej rozległym
i najcenniejszym z nich jest Piskorzeniec. Na jego trudno dostępnych fragmentach występują
liczne oczka wodne.
Torfowiska Żytno – Ewina – kod PLH10003. Gminy: Żytno, Gidle
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Obszar obejmuje trzy dobrze zachowane kompleksy torfowisk i borów bagiennych
między miejscowościami Żytno i Ewina. Torfowiska w większości mają charakter nieco
zdegenerowanych torfowisk wysokich, miejscami w obrębie zarastających dystroficznych
zbiorników wodnych, są tu torfowiska przejściowe. Różnorodna jest flora torfowiskowa.
Większość populacji (np. rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia) osiąga wysoką
liczebność. W otoczeniu występują typowe płaty borów bagiennych Vaccinio uliginosiPinetum, gdzieniegdzie z drzewostanami około 130-letnimi i z udziałem osobliwości
florystycznych; m.in. długosza królewskiego Osmunda regalis.
Użytki ekologiczne
Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów
mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne,
śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty
nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska
przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Obecnie
ustanowienie użytku ekologicznego następuje w drodze uchwały rady gminy. Istotnym
powodem tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną niewielkich
powierzchniowo obiektów, ale cennych pod względem przyrodniczym.
Na terenie Powiatu Radomszczańskiego znajduje się 130 użytków ekologicznych, położonych
w gminach:
1. Gomunice - 2 użytki (bagna),
2. Kamieńsk - 4 użytki (bagna, oczko wodne, zbiornik wodny, trzcinowisko),
3. Kobiele Wielkie - 12 użytków (bagna, w tym jedno śródleśne),
4. Kodrąb - 3 użytki (bagna),
5. Masłowice - 2 użytki (bagna),
6. Przedbórz - 77 użytków (bagna śródleśne, torfowiska, łąki śródleśne, samosiew tarniny,
zakrzewienia śródpolne),
7. Radomsko (wiejska) - 25 użytków (bagna śródleśne),
8. Wielgomłyny - 5 użytków (bagna).

Pomniki przyrody
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej
lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej
lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród
innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła,
wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Ustanowienie pomnika
przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy.
Na terenie Powiatu Radomszczańskiego znajduje się 287 pomników przyrody,
w tym 286 obiektów przyrody ożywionej (pojedyncze drzewa, grupy drzew, aleje)
i jeden obiekt przyrody nieożywionej - głaz narzutowy w gminie Przedbórz.

Korytarze ekologiczne
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Wyznaczone korytarze ekologiczne o randze krajowej, związane z dolinami rzek to:
1. Dolina Warty - korytarz ekologiczny, mający kontynuację od północy w województwie
wielkopolskim na południu łączący się z korytarzem doliny Prosny od zachodu
i z korytarzem doliny Pilicy od wschodu,
2. Dolina Pilicy mająca kontynuację od południa w województwie świętokrzyskim,
od północy łączący się z korytarzem Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej,
3. Dolina Widawki – korytarz stanowiący powiązanie doliny Warty z doliną Pilicy.
Korytarz ekologiczny dotyczący migracji dużych zwierząt to główny korytarz ekologiczny
Południowo-Centralny, który łączy Roztocze z Lasami Janowskimi, Puszczą Sandomierską
i Świętokrzyską, Przedborskim Parkiem Krajobrazowym, Załęczańskim Parkiem
Krajobrazowym, następnie łączy się z Lasami Lublinieckimi i Borami Stobrawskimi
oraz biegnie do Lasów Milickich, Doliny Baryczy i Borów Dolnośląskich.
Na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody Starosta wydaje zezwolenia
na wycinkę drzew rosnących na gruntach stanowiących własność gmin. Starosta
prowadzi także rejestr zwierząt egzotycznych podlegających ograniczeniom na podstawie
prawa UE.
3.5 Rolnictwo i obszary wiejskie
Z uwagi na przeważający charakter rolniczy większości obszaru powiatu istotnym elementem
środowiska są gleby. Występuje tu wiele rodzajów i typów gleb, a zasięg przestrzenny
ich występowania jest bardzo zróżnicowany.
Na obszarze gminy Wielgomłyny, Masłowice, Kodrąb, Kobiele Wielkie oraz Przedbórz
występują gleby typu rędzin wytworzone z węglanowych utworów kredowych i jurajskich,
gleby bielicowe i brunatne wytworzone z piasków i glin, a w obniżeniach i dolinach gleby
pochodzenia organicznego i mineralnego – mady, torfowe, mułowo-torfowe i murszowe.
Na terenie gminy Gidle przeważają gleby bielicowe wytworzone z różnych piasków, glin
i utworów pyłowych (około 70%), gleby brunatne, a w dolinie rzeki Warty i jej dopływu
Wiercicy - mady rzeczne.
Przeważającym typem gleb na terenie gminy Lgota Wielka i Dobryszyce są gleby
pseudobielicowe, wytworzone z glin zwałowych lekkich i piasków leżących na glinach.
Gleby na terenie gminy Ładzice wykształcone są na utworach plejstoceńskich
i holoceńskich, tzn. na piaskach, glinach i mułach.
W rejonie Radomska występują gleby wytworzone z pyłów, pyłów na piaskach
oraz w mniejszym stopniu z piasków gliniastych pylastych. Pod względem typologicznym
są to gleby brunatne, gleby pseudobielicowe oraz gleby piaskowe różnych typów genetycznych.
W dolinie Radomki występują gleby murszowe i torfiaste, zaś w dolinach mniejszych
cieków – czarne ziemie, głównie pod użytkami zielonymi.
Znaczna większość gleb gminy Żytno została wykształcona z utworów pochodzenia
fluwioglacjalnego i wodnego. Utwory te to głównie piaski (dość często pylaste) oraz częściowo
utwory pyłowe (torfy, mursze oraz utwory torfowo-mułowe i mułowotorfowe). Pozostała
znacznie mniejsza powierzchnia użytków rolnych jest na glebach wytworzonych z utworów
zwałowych (gliny i żwiry) oraz utworów (wychodnych) starszych formacji geologicznych
(margli kredowych). W pokrywie glebowej zachodniej i środkowej części obszaru gminy
dominują gleby pseudobielicowe, brunatne wyługowane i czarne ziemie, wytworzone
z piasków słabogliniastych, rzadziej z piasków gliniastych z piaskiem luźnym lub gliną
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w podłożu. W części wschodniej obszaru występują rędziny średnie i ciężkie oraz gleby
torfowe i mułowo-torfowe oraz mady w dolinach rzek.
W Powiecie Radomszczańskim brak jest gleb klasy I, a gleby klasy II występują
(w niewielkim udziale) tylko na terenie gminy Masłowice, Kobiele Wielkie i Żytno. Najwyższy
udział procentowy gleb średnich zaliczanych do III i IV klasy bonitacyjnej występuje w mieście
Radomsku (77%) oraz w gminach: Masłowice, Kodrąb, Kobiele Wielkie, Lgota Wielka
i Wielgomłyny (ponad 50%). W gminie Przedbórz udział gleb średnich stanowi niecałe
18% ogólnej powierzchni gruntów rolnych. Gleby słabe klas V, VI i VI Z w gminie
Przedbórz stanowią ponad 82%, a w gminach Gomunice, Kamieńsk i Gidle stanowią
około 70%. W województwie łódzkim gleby te zajmują około 45% powierzchni gruntów
ornych (w kraju – 32%).
Zdecydowana większość gleb rolniczych powiatu należy do słabych i bardzo słabych
(gleby V i VI klasy wynoszą 55,0%). Są to grunty o ograniczonych możliwościach
produkcji rolnej (głównie uprawia się na nich żyto, owies, łubin, częściowo ziemniaki)
i bardzo niskim potencjale urodzajności.
Najwyższym wskaźnikiem bonitacji jakości i przydatności rolniczej gleb charakteryzują
się gminy:
 miasto Radomsko – 47,5 pkt.,
 Masłowice – 42,9 pkt.,
 Lgota Wielka – 42,5 pkt.
Najniższy wskaźnik bonitacji jakości i przydatności gleb występuje w gminach:
 Przedbórz - 27,9 pkt.,
 Gomunice - 32,8 pkt.
Dla województwa łódzkiego wskaźnik ten wynosi 43,6 pkt., a dla kraju - 49,5 pkt.
Odczyn pH gleb w Powiecie Radomszczańskim jest w przeważającej części obszaru
zbyt niski - gleby o odczynie bardzo kwaśnym (pH do 4,5) i kwaśnym (pH 4,6-5,5) zajmują
ponad 81% powierzchni. Szacuje się, że wapnowanie jest konieczne aż na 46% użytków
rolnych regionu, jest potrzebne na 21% gleb i wskazane na kolejnych 15% gleb.
Zasobność gleb Powiatu Radomszczańskiego w składniki przyswajalne niezbędne
dla dobrego wzrostu roślin uprawnych jest niewystarczająca. Dotyczy to szczególnie potasu,
ale w niewiele niższym stopniu także fosforu i magnezu.
Część powierzchni powiatu zajmują grunty zdegradowane przez górnictwo,
budownictwo, komunikację drogową oraz przez zaniedbania w gospodarce odpadami
i ściekami. Ulegają one zarówno degradacji chemicznej, jak i fizycznej. Stan i jakość gleb
są uzależnione od kompleksowego oddziaływania czynników naturalnych i antropogenicznych.
Działania antropogeniczne powodują przechodzenie związków biogennych i innych
zanieczyszczeń bezpośrednio do gleby, wód podziemnych i powierzchniowych.
Starosta na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych uzgadnia projekty
decyzji o warunkach zabudowy oraz wydaje decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji
rolnej. Na podstawie tej ustawy Starosta wydaje także decyzje rekultywacyjne.
Dotyczą one przede wszystkim terenów poeksploatacyjnych, głównie żwiru, na których
zakończona została działalność wydobywcza. Tereny te rekultywowane są głównie
w kierunku rolnym, leśnym lub wodnym. W oparciu o Prawo geologiczne Starosta wydaje
koncesje na wydobywanie kopalin na powierzchni nie przekraczającej 2 ha.
Działalność Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Radomsku
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W 2018 roku Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Powiatowy
Zespół Doradztwa Rolniczego w Radomsku przeprowadził we wszystkich gminach Powiatu
Radomszczańskiego 64 szkolenia, w których uczestniczyły 1733 osoby. W ramach działalności
szkoleniowej w 2018 roku zorganizował razem z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną
w Radomsku jedno szkolenie powiatowe oraz w każdej gminie szkolenie na temat:
”Zapobieganie i zwalczanie ASF i ptasiej grypy z uwzględnieniem bioasekuracji”. ŁODR
z ARiMR w Radomsku zorganizował w każdej gminie szkolenie na temat: „Wypełniania
wniosku o przyznanie płatności obszarowych w aplikacji e-wniosek Plus. Również w każdej
gminie odbyło się szkolenie nt. zaleceń zawartych w zbiorze zaleceń dobrej praktyki rolniczej
prawo wodne. Pozostała tematyka szkoleniowa to: zasady wzajemnej zgodności 1 szkolenie,
zasady tworzenia i funkcjonowania grup producenckich 2 szkolenia, ubezpieczenia i BHP
w rolnictwie 3 szkolenia, ustawa o ochronie zwierząt 1 szkolenie, technologia produkcji
zwierzęcej i roślinnej 10 szkoleń, Wspólna Polityka Rolna 8 szkoleń, programy rolnośrodowiskowo-klimatyczne i rolnictwo ekologiczne 5 szkoleń, prowadzenie przetwórstwa w
ramach działalności marginalnej i lokalnej MLO 1 szkolenie, prowadzenie działalności
pozarolniczej 1 szkolenie, gospodarstwa opiekuńcze 1 szkolenie. Organizowano też wyjazdy
szkoleniowe na konferencje, targi i wystawy rolnicze, targi żywności ekologicznej.
Poza tym organizowane były kursy chemizacyjne i atestacja opryskiwaczy polowych.
Są to szkolenia odpłatne. Kursów podstawowych dla osób nieposiadających takich uprawnień
zorganizowano - 2. Osoby, którym te uprawnienia wygasły po upływie 5 lat uczestniczyły
w kursach uzupełniających, których to zorganizowano 9. Ponadto w 2018 roku w ramach
programów obsługiwanych przez Oddział Regionalny ARiMR w Łodzi sporządzono wnioski
tj. Modernizacja gospodarstw rolnych, Ułatwienie Startu Młodym Rolnikom
oraz Restrukturyzacja Małych Gospodarstw.
Oprócz w/w prac prowadzono w 61 gospodarstwach na terenie powiatu księgowość rolniczą
FADN. Księgowość ta prowadzona jest na zlecenie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie w celu monitorowania celowości i potrzeb jakie
niesie wydatkowanie Środków finansowych ze Wspólnej Polityki Rolnej. Do prowadzenia
takiej rachunkowości w gospodarstwach rolnych zobligowane jest każde państwo
członkowskie Unii Europejskiej.
Prowadzony jest stały monitoring cen w wybranych punktach skupu płodów rolnych
i sprzedaży środków do produkcji rolnej, jak również inne działania, wymagane przez
zmieniające się warunki w rolnictwie. Na stronie internetowej www.lodr-edoradca.pl
zapisywane są notowania cen na targowiskach, ceny skupu żywca w zakładach mięsnych,
ceny nawozów, ceny na Łódzkim Rynku Hurtowym „Zjazdowa”, ceny środków ochrony roślin.
ŁODR z/s w Bratoszewicach redaguje miesięcznik RADA w którym to można przeczytać
artykuły pisane przez pracowników PZDR Radomsko. W miesięczniku RADA poruszane
są bieżące sprawy dotyczące agrotechniki, zootechniki, ekonomiki, rozwoju obszarów
wiejskich, ekologii, BHP w rolnictwie, mechanizacji rolnictwa.
Działalność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego
w Radomsku
W 2018 roku wnioski o płatności bezpośrednie po raz pierwszy były przyjmowane w formie
elektronicznej, przy pomocy aplikacji eWniosekPlus. Udogodnieniem dla rolników
użytkujących grunty orne o powierzchni nie przekraczającej 10 ha i nie korzystających
z płatności dodatkowych była możliwość złożenia w miejsce wniosku oświadczenia o braku
zmian w porównaniu do wniosku z roku 2017. W Powiecie Radomszczańskim takich
oświadczeń złożono ok. 2500. Ponadto biuro przyjęło 4848 wniosków, które wpłynęły
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za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus oraz 46 wniosków papierowych. Obok
wnioskowania o dopłaty bezpośrednie, rolnicy wystąpili o:
 płatność dla młodych rolników: 816 wniosków;
 płatność dodatkową do zwierząt: do krów - 743 wnioski, do bydła - 1105 wniosków;
do owiec 26 wniosków i do kóz - 4 wnioski;
 płatność do roślin strączkowych - 685 wniosków,
 do roślin pastewnych - 179,
 płatność do truskawek - 27,
 płatność do ziemniaków skrobiowych - 4
 oraz do lnu - 2 wnioski.
W Powiecie Radomszczańskim w 2018 roku blisko 200 rolników złożyło wnioski
o płatność do terenów zalesionych (łącznie z programów zalesieniowych wieloletnich
realizowanych od 2004 roku). Oprócz wniosków o dopłaty bezpośrednie rolnicy złożyli
również wnioski o płatności: w programach rolnośrodowiskowych - 29, w programach rolnośrodowiskowo-klimatycznych - 190 wniosków oraz w programach rolnictwo ekologiczne - 98.
Dane o stanie zwierząt w Powiecie Radomszczańskim - grudzień 2018 (liczby nie obejmują
ruchu zwierząt w ciągu miesiąca); bydło - 20412 sztuk w 2188 stadach; świnie - 66007 sztuk
w 1540 stadach; owce - 926 sztuk w 87 stadach; kozy - 75 sztuk w 58 stadach.
Powiat wypłaca ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych założonych w 2002 i 2003 r.
(w latach 2002-2003 starosta wydawał decyzje na zalesienia gruntów rolnych.)
Wysokość wypłacanych ekwiwalentów w ostatnich dwóch latach:
Liczba właścicieli
Ilość zalesionej
Kwota wypłaty w
Rok
lasów
powierzchni
skali roku w zł
2017
108
171 ha
403 206,96
2018
108
171 ha
411 131,62
Wypłata co roku podlega waloryzacji.
3.6 Jakość powietrza
Powietrze atmosferyczne, to według klasycznego pojęcia, bezbarwna i bezwonna
mieszanina gazów i aerozoli tworzących niejednorodną powłokę zwaną atmosferą ziemską.
Stałymi składnikami suchego czystego powietrza w najbliższej Ziemi części atmosfery
są:
 azot (78,08%),
 tlen (20,95%),
 argon (0,93%)
 dwutlenek węgla (wartość zmienna, ok. 0,036%)
 gazy szlachetne, wodór i metan (0,004%).
W skład czystego powietrza wchodzi również zmienna ilość pary wodnej.
Wszelkie substancje wprowadzane do powietrza i powodujące zmianę jego stałego
składu uważane są za zanieczyszczenia. Zanieczyszczenia powietrza mogą zagrażać zdrowiu
człowieka i zwierząt (poprzez wnikanie do układu oddechowego i krwionośnego), degradować
roślinność, środowisko glebowe i wodne, niekorzystnie oddziaływać na klimat oraz niszczyć
materiały konstrukcyjne i budowlane. Ich źródłem mogą być naturalne procesy zachodzące
na Ziemi, np. emisja biogenna z terenów zielonych, mórz i oceanów, wybuchy wulkanów,
pożary lasów, erozja gleb i skał, jak również działalność człowieka – począwszy od rozwoju
rolnictwa, poprzez rewolucję przemysłową i dalszy industrialny rozwój cywilizacji ludzkiej.
I właśnie działalność człowieka, ze względu na ogromną rozmaitość emitowanych
zanieczyszczeń, ich ilość i znaczną koncentrację terytorialną, stanowi podstawowy rodzaj
presji na powietrze.
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Głównym źródłem antropogenicznej emisji zanieczyszczeń do powietrza jest spalanie
paliw stałych, ciekłych i gazowych. Z procesami spalania mamy do czynienia we wszystkich
niemal sektorach gospodarki: energetyce, przemyśle, transporcie oraz mieszkalnictwie
i gospodarce komunalnej (emisja gazów: dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu,
tlenku węgla, a także pyłu, metali ciężkich i węglowodorów aromatycznych). Poza spalaniem
paliw istotnymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są procesy technologiczne w przemyśle
(emisja pyłów, metali ciężkich, lotnych związków organicznych i nieorganicznych)
oraz działalność rolnicza (emisja amoniaku, tlenków azotu, metanu i pyłu).
Ze względu na sposób emitowania zanieczyszczeń do powietrza możemy wyodrębnić
trzy rodzaje źródeł emisji:
 punktowe – wysokie kominy w dużych obiektach: elektrowniach, elektrociepłowniach,
zakładach przemysłowych, z których smuga zanieczyszczeń jest wynoszona na znaczną
wysokość i ulega rozproszeniu; emisja z tych źródeł jest z reguły ustabilizowana
i podlega kontroli;
 liniowe – zespoły źródeł punktowych zlokalizowanych wzdłuż linii prostych,
reprezentowane najczęściej przez transport samochodowy, kolejowy i wodny, gdzie emisje
z pojedynczych emitorów (silników spalinowych) sumują się wzdłuż szlaków
komunikacyjnych; emisja ze źródeł transportu jest niejednorodna w czasie i przestrzeni
i niełatwa do oszacowania;
 powierzchniowe – źródła emisji o wysokości kilku rzędów niższej od zajmowanej
powierzchni, do których zaliczamy głównie obszary zabudowy mieszkaniowej
z indywidualnym ogrzewaniem, ale także tereny rolnicze, składowiska odpadów,
hałdy i kopalnie odkrywkowe. Niewielka wysokość źródeł emisji uniemożliwia
wyniesienie zanieczyszczeń i ich rozproszenie, przy niesprzyjających warunkach
meteorologicznych są one bardzo uciążliwe dla otaczającego środowiska. Jest to typ emisji
trudny do oszacowania ze względu na zależność od wielu czynników, np. temperatury
w okresie grzewczym, rodzaju spalanego paliwa, typu ogrzewania a także indywidualnego
zapotrzebowania na ciepło.
Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą
składa się spalanie paliw stałych w paleniskach domowych (tzw. emisja powierzchniowa)
oraz transport drogowy (tzw. emisja liniowa). Zanieczyszczenia emitowane do powietrza
(tj. tlenki azotu i lotne związki organiczne) pogarszają jakość powietrza, ale biorą również
udział w reakcjach fotochemicznych, wpływając na wzrost stężeń ozonu w warstwie
troposferycznej (przyziemnej). Wysokie stężenia ozonu, występujące w okresie wiosennoletnim, są szkodliwe dla ludzi i roślin i wymagają podjęcia działań, związanych
z ograniczeniem emisji prekursorów ozonu.
Wpływ na poprawę jakości powietrza powinny mieć konkretne przedsięwzięcia
(np. realizacja Programów Ochrony Powietrza). Nadal istnieje znaczne uzależnienie emisji
od warunków meteorologicznych. Wystarczy kilka dni z silnymi mrozami lub kilka dni
z wysoką temperaturą powietrza i promieniowaniem UV, żeby nastąpił gwałtowny wzrost
wartości stężeń zanieczyszczeń (w okresie jesienno-zimowym: pyłu zawieszonego PM10,
w okresie wiosenno-letnim O3).
Zanieczyszczone powietrze oznacza pogorszenie stanu naszego zdrowia, częstsze
choroby układu oddechowego, układu krążenia i nowotwory. Poprawa jakości powietrza
to poprawa jakości życia, mniejsze wydatki na leczenie, mniej hospitalizacji, wydłużenie
średniej długości życia.
Emisja punktowa (rok 2017) – źródło Raport o stanie środowiska w Województwie Łódzkim
za rok 2017
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Emisja punktowa w Mg/rok

Powiat
Radomszczański

SO2

NO2

CO

Pył og*

Bap**

NMLZO***

361,860

148,787

311,364

79,253

0,063509

163,241

Największa emisja (rok 2017) – źródło Raport o stanie środowiska w Województwie Łódzkim
za rok 2017
SO2
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej w
Radomsku

Emisja punktowa w Mg/rok
NO2
CO

210,3

63,5

Pył og.*

Bap**

10,7

0,0281

26,9

Emisja liniowa (rok 2017) – źródło Raport o stanie środowiska w Województwie Łódzkim
za rok 2017

SO2
Powiat
Radomszczański

5,19

Emisja liniowa w Mg/rok
Pył
Pył
NO2
CO
PM10 PM2,5
320,17

428,00

186,19

72,89

Bap**

NMLZO***

0,0004

79,67

Emisja powierzchniowa (rok 2017) – źródło Raport o stanie środowiska w Województwie
Łódzkim za rok 2017

SO2
Powiat
Radomszczański

824,42

Emisja powierzchniowa w Mg/rok
Pył
Pył
NO2
CO
PM10
PM2,5
28,17

11702,77 1264,53 1240,70

Bap**

NMLZO***

0,478

1334,84

Emisja z rolnictwa (rok 2017) – źródło Raport o stanie środowiska w Województwie Łódzkim
za rok 2017

SO2
Powiat
Radomszczański

0,37

Emisja z rolnictwa w Mg/rok
Pył
Pył
NO2
CO
PM10 PM2,5
19,19

169,71

193,64

25,05

NH3**** NMLZO***
1321,14

468,59

*pył ogółem; zawartość pyłu PM10 w pyle ogółem z zakładów wyposażonych
w wysokosprawne instalacje odpylające wynosiła od ok. 80 do 100%, natomiast udział pyłu
PM2,5 w pyle PM10 średnio ok. 65%
**benzo(a)piren
***niemetanowe lotne związki organiczne
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**** amoniak – prekursor wtórnego pyłu drobnego
Udział poszczególnych źródeł - Raport o stanie środowiska w Województwie Łódzkim za rok
2017

Na terenie miasta Radomska (ul. Rolna) funkcjonuje stacja Państwowego Monitoringu
Środowiska badająca jakość powietrza. Parametry mierzone na stacji: SO2, NO2, CO, PM10,
O3, NO, NOX.
http://www.powietrze.lodzkie.pl/stacje-pomiarowe-automatyczne/radomsko-rolna2

Na terenie miasta Radomska zlokalizowanych jest 20 czujników badających jakość powietrza
(system monitoringu Airly) - https://airly.eu/map/pl/

Czujniki airly na terenie miasta Radomska
Jeden czujnik w ramach map Airly zlokalizowany jest również na terenie gminy Gidle.
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Czujnik airly w miejscowości Gidle
Za Raportem WIOŚ
EMISJA;
Pomiary automatyczne prowadzone były na stacji pomiarowej w Radomsku
przy ul. Rolnej 2 - stacja tła miejskiego, cel pomiarów ochrona zdrowia.
STAN;
Na terenie powiatu w 2017 r. stwierdzono występowanie obszarów przekroczeń
dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu określonych wg kryteriów
dla ochrony zdrowia.
Na podstawie matematycznego modelowania jakości powietrza określono
występowanie obszarów przekroczeń poziomu docelowego w pyle PM10 (rok)
w następujących gminach:
Dobryszyce (gmina wiejska), Gidle (gmina wiejska), Gomunice (gmina wiejska),
Kamieńsk (gmina miejsko-wiejska), Kamieńsk (miasto) Kamieńsk (obszar wiejski), Kobiele
Wielkie (gmina wiejska), Kodrąb (gmina wiejska), Lgota Wielka (gmina wiejska), Ładzice
(gmina wiejska), Masłowice (gmina wiejska), Przedbórz (gmina miejsko-wiejska), Przedbórz
(miasto), Przedbórz (obszar wiejski), Radomsko (gmina miejska), Radomsko (gmina wiejska),
Wielgomłyny (gmina wiejska), Żytno (gmina wiejska).
Obszar
przekroczenia
poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (24godziny) wystąpił
w gminach: Dobryszyce (gmina wiejska), Ładzice (gmina wiejska), Radomsko (gmina
miejska), Radomsko (gmina wiejska).
Obszar przekroczenia poziomo dopuszczalnego pyłu PM 10 (rok) wystąpił w gminie
Radomsko (gmina miejska).
Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 (rok) wystąpił w gminach:
Radomsko (gmina miejska), Radomsko (gmina wiejska).
Obszar przekroczeń poziomu docelowego ozonu (> 25 dni z przekroczeniem, średnia
3 letnia) wystąpił w gminie Kamieńsk (obszar wiejski).
Programy ochrony powietrza
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Z racji przekroczeń wartości dopuszczalnych na terenie Powiatu Radomszczańskiego
obowiązują programy ochrony powietrza dotyczące pyłu zawieszonego, benzo(a)pirenu
oraz ozonu.
Programy zostały wprowadzone uchwałami:
- nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia
poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego
w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy:
strefa łódzka. Kod strefy: PL1002. (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 3471) ze zmianami oraz
- nr LIII/964/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 r.
w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej w celu zmniejszenia ryzyka
wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego
oraz ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń. (Dz. Urz. Woj. Łódz.
z 2014 r. poz. 4487).
Uchwała antysmogowa
Szczególnego podkreślenia wymaga uchwalona przez Sejmik Województwa Łódzkiego
tzw.: „uchwała antysmogowa” - uchwała nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 24.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Uchwała weszła w życie 1 maja 2018 r. Oznacza to, że od tej daty wszystkie montowane
kotły powinny spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji
określone w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1189.
Nie będzie można spalać paliw najgorszej jakości, czyli:
 w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi
powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej nie mniejszej niż 24 MJ/kg
oraz zawartości popiołu nie większej niż 12%,
 węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych
z ich wykorzystaniem,
 zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.
Przewidziane zostały przepisy przejściowe dające czas na dostosowanie się do nowych
regulacji:
 dopuszczono możliwość eksploatacji kotłów spełniających wymagania klasy 5 według
normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r.,
do czasu tzw. śmierci technicznej urządzenia,
 dla kotłów pozaklasowych, tzw. „kopciuchów”, których eksploatację rozpoczęto przed
1 maja 2018 r., określono czas wymiany do 1 stycznia 2023 r.,
 dla kotłów spełniających wymagania klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., określono czas wymiany
do 1 stycznia 2027 r.,
 dla kominków i pieców, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018r.,
określono czas wymiany lub dostosowania instalacji do 1 stycznia 2025r. (dostosowanie
to ma polegać na ograniczeniu wielkości emisji pyłu do poziomu określonego
w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1185),
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 dla instalacji zainstalowanych w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej
okresy dostosowawcze zostały skrócone: dla kotłów do 1 stycznia 2020r.,
dla kominków i pieców do 1 stycznia 2022 r.
Starosta w ramach swoich kompetencji przyjmuje zgłoszenia i wydaje pozwolenia
na emisję do powietrza dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
W zakresie zwalczania smogu może wspierać działania gmin w ramach posiadanych
możliwości finansowych (np. dotacje celowe do inwestycji). Wydaje decyzje
w zakresie handlu emisjami zanieczyszczeń (w naszym powiecie dotyczy to dwóch
podmiotów Zakład Ciepłowniczy PGK Sp. z o.o. i Fameg Energia Sp. z o.o.).
3.7 Wnioski
Dużym problemem, tak jak w całym kraju jest problem niskiej emisji, należy dążyć
do wdrożenia rozwiązań systemowych, które znajdują się w programach ochrony powietrza.
Przede wszystkim wymiana starych pieców, ale także wdrożenie przez rząd mechanizmów
uniemożliwiających sprzedaż złej jakości węgla. Do 2018 roku funkcjonował program,
gdzie gminy mogły w imieniu mieszkańców występować do WFOŚiGW na wymianę źródła
energii, termomodernizację, czy też instalowanie odnawialnych źródeł energii (mieszkańcy
uzyskiwali w ten sposób do 40% dotacji). Obecnie funkcjonuje program „Czyste powietrze”,
w którym mieszkańcy sami muszą złożyć wniosek o dofinansowanie. Starosta zgłosił gotowość
do Ministerstwa Środowiska udostępnienia pokoju dla pracownika WFOŚiGW,
aby mieszkańcy powiatu mieli łatwiejszą drogę do uzyskania dotacji. Jednak do dnia
dzisiejszego brak odpowiedzi.

IV. Edukacja, kultura, sport i turystyka

4.1 Szkoły publiczne
dane o szkołach i placówkach wg stanu na dzień 30.09.2017r.
Powiat Radomszczański jest organem prowadzącym dla siedmiu szkół
ponadgimnazjalnych oraz trzech placówek oświatowych.
W roku szkolnym 2017/2018 funkcjonowało w szkołach 156 oddziałów. Uczęszczało
do nich 3 700 uczniów. Największym zainteresowaniem uczniów w roku szkolnym
2017/2018 cieszyły się kierunki ogólnokształcące oraz kierunki techniczne specjalistyczne
m. in. informatyczne, elektroniczne, elektryczne i logistyczne.
Poniżej zestawienie przybliżające poszczególne szkoły i placówki oświatowe:
Nazwa szkoły/placówki

Liczba

Liczba

Liczba etatów

Liczba

Liczba
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Typ szkoły

uczniów

oddziałów

pracowników nauczycieli
etatów
administracji
nauczycieli
i obsługi

I Liceum Ogólnokształcące
im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku,
ul. Armii Krajowej 30

426

14

10,00

39 osób

34,28

II Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego
w Radomsku, ul. Bugaj 3

536

18

10,00

43 osoby

40,32

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
Nr 1 im. Stanisława Staszica
w Radomsku,
ul. Brzeźnicka 20;
w skład zespołu szkół
wchodzą:
- III LO,
- Technikum Mechaniczno –
Budowlane,
- Branżowa Szkoła
I stopnia nr 4.

606

23

12,95

73 osoby

68,66

Zespół Szkół Drzewnych
i Ochrony Środowiska
w Radomsku,
ul. Brzeźnicka 22;
w skład zespołu szkół
wchodzą:
- Technikum Drzewne
i Ochrony Środowiska,
- Branżowa Szkoła
I stopnia nr 3,
- Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych,
- Centrum Kształcenia
Praktycznego.

505

18

15,70

55 osób

51,60

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Tadeusza Kotarbińskiego
w Radomsku,
ul. Przedborska 39/41
- Technikum

545

21

11,70

59 osób

57,19

Zespół Szkół Elektryczno –
Elektronicznych
im. prof. dr. Inż. Janusza
Groszkowskiego
w Radomsku,

780

29

15,45

76 osób

72,52

38

ul. Narutowicza 12;
w skład zespołu szkół
wchodzą:
- Technikum Elektryczno –
Elektroniczne,
- Branżowa Szkoła
I stopnia nr 1,
- Szkoła Policealna
dla Dorosłych nr 2.
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Przedborzu,
ul. Piotrkowska 1;
w skład zespołu szkół
wchodzą:
- LO,
- Szkoła Policealna
dla Dorosłych,
- Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych.

159

6

6,50

20 osób

10,54

Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy im. księdza
Jana Twardowskiego
w Radomsku,
ul. Piastowska 12;
w skład ośrodka wchodzą:
- Szkoła Podstawowa
Specjalna,
- Branżowa Szkoła Specjalna
I stopnia,
- Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy,
- Internat.

143

27

24,50

80 osób

76,73

Zespół Placówek Oświatowo
– Wychowawczych
w Radomsku,
ul. Piastowska 21;
w skład zespołu wchodzą:
- Bursa Szkolna Nr 1,
- Szkolne Schronisko
Młodzieżowe.

45

-

12,75

7 osób

6,67

-

-

5,00

30 osób

29,00

3 700

156

124,55

482 osób

447,51

Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna
w Radomsku,
ul. Piastowska 21
Ogółem
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4.2 Szkoły niepubliczne
Podstawy prawne dotowania szkół/placówek:
Podstawą prawną udzielenia dotacji za rok 2017 szkołom/placówkom prowadzonym
przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby
fizyczne stanowiły przepisy art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.). Dotacje te posiadały charakter „dotacji
podmiotowych”. Były one przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo
wskazanych podmiotów.
Warunkiem wszczęcia przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego procesu
dotowania szkoły/placówki niepublicznej prowadzonej przez określoną osobę prawną
lub fizyczną było poinformowanie organu ewidencyjnego – nie później niż do dnia 30 września
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji – o planowanej liczbie uczniów.
Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203). Podstawę prawną udzielenia dotacji szkołom/placówkom
prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
oraz przez osoby fizyczne od roku 2018 stanowią przepisy art. 26 i 29 ustawy z dnia 27
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
Zgodnie z art. 33 w/w ustawy dotacje są przekazywane, pod warunkiem, że organ
prowadzący szkołę oraz placówkę przekaże:
 organowi dotującemu informację o planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju, uczniów nie później niż do dnia 30 września roku bazowego,
 dane do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku
bazowego.
Poniżej wykaz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
które funkcjonowały w roku szkolnym 2017/2018, a które dotuje Powiat Radomszczański:
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” - forma kształcenia – zaoczna,
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” - forma kształcenia – zaoczna,
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „SOKRATES” - forma kształcenia – zaoczna,
Szkoła Policealna dla Dorosłych „SOKRATES” - forma kształcenia - zaoczna,
Policealna Szkoła Medyczna „Żak” - forma kształcenia – stacjonarna,
Policealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak” - forma kształcenia – zaoczna,
Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa „LOGOS” w Przedborzu – forma kształcenia –
zaoczna,
8. Policealna Szkoła Zawodowa „LOGOS” w Przedborzu – forma kształcenia – dzienna,
9. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „LOGOS” w Przedborzu – forma
kształcenia – zaoczna,
10. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Centrum Kształcenia Zawodowego w Przedborzu
Oddział Terenowy – forma kształcenia – stacjonarna,
11. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Zawodowego
w Przedborzu – Oddział Terenowy – forma kształcenia – stacjonarna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Placówka, która prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, która była dotowana
przez Powiat Radomszczański w roku szkolnym 2017/2018:
 Przedsiębiorstwo Wydawniczo – Dydaktyczne „APEX” Centrum Logopedyczne.
4.3 Wyniki matur
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Absolwenci liceów ogólnokształcących oraz techników – zgodnie z zasadami
przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego:
 w części ustnej z języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego,
 w części pisemnej z języka polskiego, matematyki, wybranego języka obcego
nowożytnego oraz wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym,
a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym
albo dwujęzycznym.
W pierwszym terminie egzamin maturalny zdało 527 absolwentów, co stanowi 85%
wszystkich absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu. Po przeprowadzeniu w sierpniu
egzaminu poprawkowego odsetek sukcesów uczniów wzrósł do 92%.
Ogólny wynik egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych
przez Powiat Radomszczański jest wyższy od wyniku zdawalności w woj. łódzkim (91%)
oraz średniej krajowej (90%).
Absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w maju i sierpniu 2018 r.
Liczba zdających, którzy przystąpili do
620
100%
wszystkich egzaminów obowiązkowych
w tym:
liczba osób, które zdały egzamin

569

92%

51

8%

maturalny
liczba osób, które nie zdały egzaminu
maturalnego

Zdawalność egzaminu maturalnego w 2018 r. w różnych typach szkół
Liczba
Liczba
Procent osób, Zdawalność
Typ szkoły
absolwent
osób,
które zdały
%
w
ów, którzy
które
egzamin
woj. łódzkim
przystąpili
zdały
maturalny
do
egzamin
egzaminu
maturalneg
o
licea
328
317
97%
91%

Zdawalnoś
ć% w
kraju

Liczba
osób,
które
nie zdały
egzaminu
maturalne
go

90%

11

79%

40

ogólnokształcące
technika

292

Kolejna strona zawiera tabelę
szkołach ponadgimnazjalnych”.

252

86%

79%

„Wyniki egzaminu maturalnego w poszczególnych
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Nazwa szkoły

Ogółem liczba
uczniów, którzy
ukończyli szkołę w
roku szkolnym
2017/2018

Liczba absolwentów,
przystępujących do
egzaminu
maturalnego

1

2

3

I Liceum
Ogólnokształcące
w Radomsku
II Liceum
Ogólnokształcące
w Radomsku

Liczba absolwentów, którzy
zdali egzamin maturalny
(w tym poprawkowy)

Absolwenci, którzy nie
zdali egzaminu
maturalnego
poprawkowego

4

99

96

liczba
96

175

175

170

5

Liczba
absolwentów,
którzy nie zdali
egzaminu
maturalnego
bez prawa
do egzaminu
poprawkowego
6

Liczba
absolwentów,
którzy nie zdali,
ponieważ nie
przystąpili
do egzaminu
poprawkowego

Łącznie liczba
absolwentów,
którzy nie zdali
egzaminu
maturalnego w
2018 r. (kol. 5,6,7)

7

%
100%

liczba
-

%
-

-

-

8
liczba
-

97%

1

0,6%

3

1

5

3
%

%
-

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Radomsku
III Liceum
Ogólnokształcące

55

39

33

85%

4

10%

2

-

6

15
%

Technikum Mechaniczno –
Budowlane

74

45

45

100%

-

-

-

-

-

-

1

1

8

42
%

3%

2

-

6

5
%

19%

4

2

26

24
%

Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
Technikum Drzewne
i Ochrony Środowiska

27

19

11

58%

6

32%

Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Radomsku
Technikum Elektryczno –
Elektroniczne

141

120

114

95%

4

Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku
Technikum

145

108

82

76%

20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu
Liceum Ogólnokształcące
RAZEM

21

18

18

100%

-

-

-

-

-

-

73

620

569

92%

35

6%

12

4

51

8
%
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Porównanie zdawalności egzaminu maturalnego w poprzednich latach szkolnych
Rok szkolny

Liczba
absolwentów
przystępujących
do egzaminu
maturalnego

Liczba
absolwentów,
którzy zdali
egzamin

Procent
zdawalności
egzaminu

2017/2018

620

569

92%

2016/2017

717

657

92%

2015/2016

718

644

90%

2014/2015

706

627

89%

2013/2014

900

780

87%

4.4 Szkolnictwo specjalne
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radomsku to placówka przeznaczona
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w rożnym stopniu. Praca z dziećmi
oparta jest na zasadach oligofrenopedagogiki i ma ona charakter rewalidacyjny i profilaktyczny
uzależniony od stopnia i rodzaju upośledzenia.
W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomsku, wchodzą:
 Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim, umiarkowanym i znacznym. Szkoła prowadzi również oddziały dla dzieci
z autyzmem oraz grupy rewalidacyjno - wychowawcze dla osób z upośledzeniem
głębokim,
 Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe.
Uczniowie doskonalą swoje umiejętności poprzez praktyczną naukę zawodu
u wybranego pracodawcy,
 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów niepełnosprawnych
intelektualnie w stopniu: umiarkowanym, znacznym, z występującymi przy tym
sprzężeniami:
autyzmem,
niepełnosprawnością ruchową, słabowidzeniem,
słabosłyszeniem,
 Internat.
Również szkoły ponadgimnazjalne podejmują szereg działań nakierowanych
na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Poniżej przedstawiamy działania podejmowane przez szkoły w roku szkolnym
2017/2018.

43

Nazwa szkoły

Liczba uczniów

Rodzaje
niepełnosprawności

Działania podejmowane
przez szkoły związane
z kształceniem uczniów
niepełnosprawnych

I Liceum
Ogólnokształcące
w Radomsku

1

słabosłyszenie

- zorganizowano
indywidualne zajęcia
rewalidacyjne w
wymiarze 2 godz.
tygodniowo. Zajęcia te
prowadzone były
w specjalnie do tego celu
przeznaczonym pokoju,
w którym zamontowano
specjalistyczne
nagłośnienie,
- szkoła zakupiła pomoce
naukowe
w postaci książek,
- uczeń został objęty
pomocą psychologiczno
– pedagogiczną, zgodnie
z zaleceniami zawartymi
w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia
specjalnego.

II Liceum
Ogólnokształcące
w Radomsku

1

niepełnosprawność
ruchowa

- opracowano dla ucznia
Indywidualny Program
Eduakcyjno –
Terapeutyczny,
- zorganizowano
indywidualne zajęcia
rewalidacyjne w
wymiarze 2 godz.
tygodniowo,
- dostosowano
wymagania edukacyjne
na wszystkich zajęciach
lekcyjnych
do indywidualnych
potrzeb rozwojowych
i możliwości
psychofizycznych ucznia,
- zniesiono bariery
architektoniczne –
zbudowano podjazd
umożliwiający dostanie
się na parter budynku
szkoły, organizowano
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zajęcia lekcyjne w salach
usytuowanych na
parterze budynku,
- umożliwiono uczennicy
kontakt
z rówieśnikami poprzez
udział w wycieczkach
klasowych i
uroczystościach
klasowych.
1

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Radomsku

obustronny niedosłuch - opracowano dla ucznia
Indywidualny Program
Eduakcyjno –
Terapeutyuczny,
- zorganizowano
indywidualne zajęcia
rewalidacyjne w
wymiarze 2 godz.
tygodniowo,
- dostosowano
wymagania edukacyjne
do indywidualnych
możliwości
psychofizycznych ucznia,
- dostosowano miejsce
pracy i nauki
do rodzaju
niepełnosprawności
ucznia.

1

niepełnosprawność
ruchowa

- opracowano
Indywidualny Program
Edukacji Terapeutycznej,
- dostosowano
wymagania edukacyjne
do indywidualnych
potrzeb ucznia,
- zorganizowano zajęcia
rewalidacyjne
w wymiarze 2 godz.
tygodniowo,
- w trakcie roku
szkolnego pedagog
szkolny przeprowadzał z
uczniem indywidualne
rozmowy wspierające.

1

Zespół Aspergera

- opracowano
Indywidualny Program
Edukacji Terapeutycznej,
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- zorganizowano zajęcia
rewalidacyjne
w wymiarze 2 godz.
tygodniowo,
- dostosowano
wymagania edukacyjne
do indywidualnych
potrzeb ucznia,
- pedagog szkolny
przeprowadzał
z uczniem indywidualne
rozmowy wspierająco –
motywujące.

Zespół Szkół
Drzewnych i
Ochrony Środowiska
w Radomsku

1

niedostosowanie
społeczne

2

słabowidzenie

- opracowano
Indywidualny Program
Edukacji Terapeutycznej,
- dostosowano
wymagania edukacyjne
do indywidualnych
potrzeb ucznia,
- zorganizowano dla
ucznia zajęcia korekcyjno
- kompensacyjne,
- w trakcie roku
szkolnego pedagog
szkolny przeprowadzał z
uczniem indywidualne
rozmowy wspierające.
- zorganizowano
indywidualne zajęcia
rewalidacyjne w
wymiarze 2 godz.
tygodniowo, a także
zajęcia dydaktyczno –
wyrównawcze oraz
korekcyjno –
kompensacyjne,
- dostosowano
wymagania edukacyjne
do indywidualnych
potrzeb rozwojowych
i możliwości
psychofizycznych
uczniów,
- w trakcie procesu
edukacyjnego
nauczyciele stosowali
wobec uczniów
odpowiednie środki
46

dydaktyczne, formy
i metody pracy,
- otoczono uczniów
szczególną opieką
psychologiczno –
pedagogiczną,
- wobec uczniów podjęto
działania integrujące m.
in. uczniowie
uczestniczyli w
wycieczkach klasowych
oraz uroczystościach
szkolnych.
1

niepełnosprawność
sprzężona –
słabosłyszenie,
słabowidzenie

- zorganizowano
indywidualne zajęcia
rewalidacyjne w
wymiarze 2 godz.
tygodniowo, a także
zajęcia dydaktyczno –
wyrównawcze oraz
korekcyjno –
kompensacyjne,
- dostosowano
wymagania edukacyjne
do indywidualnych
potrzeb rozwojowych
i możliwości
psychofizycznych ucznia,
- otoczono ucznia
szczególną opieką
psychologiczno –
pedagogiczną,
- podejmowano działania
integrujące społeczność
klasową i szkolną.

1

niepełnosprawność
ruchowa

- zorganizowano
indywidualne zajęcia
rewalidacyjne w
wymiarze 2 godz.
tygodniowo,
- dostosowano
wymagania edukacyjne
do indywidualnych
potrzeb rozwojowych
i możliwości
psychofizycznych ucznia,
- w trakcie nauki
stosowano odpowiednie
środki dydaktyczne,
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formy i metody pracy,
- otoczono ucznia
szczególną opieką
psychologiczno –
pedagogiczną,
- podejmowano działania
integrujące społeczność
klasową i szkolną.
7

niepełnosprawność
intelektualna w
stopniu lekkim

- zorganizowano
indywidualne zajęcia
rewalidacyjne w
wymiarze 2 godz.
tygodniowo, a także
zajęcia dydaktyczno –
wyrównawcze oraz
korekcyjno –
kompensacyjne,
- dostosowano
wymagania edukacyjne
do indywidualnych
potrzeb rozwojowych
i możliwości
psychofizycznych
uczniów,
- zorganizowano uczniom
pomoc w nauce w
ramach tzw. „pogotowia
lekcyjnego”,
- otoczono uczniów
szczególną opieką
psychologiczno –
pedagogiczną,
- wobec uczniów podjęto
działania integrujące m.
in. uczniowie
uczestniczyli
w wyjściach
pozaszkolnych oraz
wycieczkach klasowych.

1

niepełnosprawność
sprzężona –
niepełnosprawność
intelektualna w
stopniu lekkim,
niepełnosprawność
ruchowa

- zorganizowano zajęcia
rewalidacyjne
w wymiarze 2 godz.
tygodniowo, a także
zajęcia dydaktyczno –
wyrównawcze
i korekcyjno –
kompensacyjne,
- zatrudniono nauczyciela
wspomagającego,
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- zorganizowano
uczniowi pomoc w nauce
w ramach tzw.
„pogotowia lekcyjnego”,
- dostosowano
wymagania edukacyjne
do indywidualnych
potrzeb rozwojowych
i możliwości
psychofizycznych ucznia,
- otoczono ucznia
szczególną opieką
psychologiczno –
pedagogiczną,
- podjęto działania
integrujące m. in. udział
ucznia w wycieczkach
klasowych i innych
uroczystościach
szkolnych.
Zespół Szkół
Elektryczno –
Elektronicznych
w Radomsku

8

Zespół Szkół
Ekonomicznych
w Radomsku

7

4 uczniów –
niepełnosprawność
ruchowa

- zorganizowano zajęcia
rewalidacyjne
w wymiarze 2 godz.
tygodniowo, a także
2 uczniów –
zajęcia korekcyjno –
niepełnosprawność kompensacyjne
sprzężona (autyzm, i logopedyczne,
słabosłyszenie)
- w trakcie etapu
edukacyjnego
1 uczeń – niesłyszący dostosowano metody i
formy pracy
1 uczeń –
do potrzeb uczniów,
słabosłyszący
- udzielono uczniom
wsparcia w procesie
adaptacji w środowisku
szkolnym,
- podjęto współpracę z
Poradnią Psychologiczno
– Pedagogiczną oraz
ze Stowarzyszeniem
Rodziców
i Opiekunów Osób
Niepełnosprawnych.
3 uczniów –
niepełnosprawność
ruchowa
1 uczeń niepełnosprawność

- opracowano dla
uczniów Indywidualne
Programy Edukacyjno –
Terapeutyczne,
- zorganizowano zajęcia
rewalidacyjne,
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intelektualna w
stopniu lekkim
1 uczeń –
słabosłyszący
1 uczeń niepełnosprawność
sprzężona
(słabowidzenie,
niepełnosprawność
ruchowa)
1 uczeń – Zespół
Aspergera

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Przedborzu

2

niepełnosprawność
ruchowa

a także zajęcia
korekcyjno –
kompensacyjne i
dydaktyczno –
wyrównawcze,
- dostosowano
wymagania edukacyjne
do indywidualnych
potrzeb rozwojowych
i możliwości
edukacyjnych uczniów,
- przeprowadzono prace
remontowe podjazdu dla
osób niepełnosprawnych,
- w trakcie roku
szkolnego organizowano
dla uczniów
indywidualne porady
pedagoga szkolnego .
- stosowano kształcenie
specjalne wg podstawy
programowej kształcenia
ogólnego,
- dostosowano
wymagania edukacyjne
do indywidualnych
potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniów,
- zorganizowano
indywidualne zajęcia
rewalidacyjne w
wymiarze 2 godz.
tygodniowo.

4.5 Sukcesy uczniów i nauczycieli.
I. OLIMPIADY
Szkoła

Nazwa olimpiady

I LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁC
ĄCE
w Radomsku

OLIMPIADA
HISTORYCZNA

OLIMPIADA
STATYSTYCZNA

Osiągnięty przez
ucznia wynik
Etap
Zajęte
miejsce
Bądź
wyróżnie
nie
wojewódzki udział

okręgowy

udział
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OLIMPIADA
GEOGRAFICZNA

okręgowy

udział

OLIMPIADA
GEOGRAFICZNA
Z elementami geologii
o Diamentowy Indeks
AGH

centralny

finalistka
INDEKS
AGH

OLIMPIADA
PRZESIĘBIORCZOŚ
CI i ZARZĄDZANIA

okręgowy

udział

OLIMPIADA
WIEDZY o ZUS

wojewódzki

udział

OLMPIADA
PRZEDSIĘBIORCZO
ŚCI

okręgowy

udział

OLIMPIADA O
BIZNESIE I
INNOWACJACH

okręgowy

udział

XXVIII OLIMPIADA
TEOLOGII
KATOLICKIEJ

diecezjalny

IV
miejsce
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II LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁC
ĄCE
w Radomsku

XLVIII OLIMPIADA
LITERATURY i
JĘZYKA
POLSKIEGO

okręgowy

udział

OLIMPIADA
CHEMICZNA

II etap
eliminacji
okręgowych

udział

I etap
eliminacji
okręgowych

OGÓLNOPOLSKA
OLIMPIADA O
DIAMENTOWY
INDEKS AGH
(fizyka)
XXXIII OLIMPIADA
WIEDZY
EKOLOGICZNEJ
OLIMPIADA
PRZEDSIĘBIORCZO
ŚCI
OLIMPIADA O
ŻYWNOŚCI I
ŻYWIENIU

III etap
(centralny)
okręgowy

Udział

Finalista
laureat
udział

eliminacje
okręgowe

udział

etap
rejonowy
(wojewódzk
i)
wojewódzki

8 miejsce

OLIMPIADA
PROMOCJI
ZDROWEGO STYLU
ŻYCIA PCK

rejonowy

II miejsce

OLIMPIADA
WIEDZY O
MEDIACH

Krajowocentralny

finalista

okręgowy

udział

OLIMPIADA
WIEDZY O
RODZINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ
ELEKTRYCZNOELEKTRONICZNY
CH
w Radomsku

I etap
eliminacji
okręgowych
II etap
(wojewódzk
i)

udział
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ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNYCH
w Radomsku

ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADGIMNAZJA
LNYCH NR 1
w Radomsku

ZESPÓŁ
PLACÓWEK
OŚWIATOWOWYCHOWAWCZY
CH
W Radomsku

OLIMPIADA
WIEDZY
HOTELARSKIEJ
OLIMPIADA
STATYSTYCZNA

okręgowy

udział

OLIMPIADA
PRZEDSIĘBIORCZO
ŚCI I
ZARZĄDZANIA

okręgowy

OLIMPIADA
WIEDZY IO
UBEZPIECZENIACH
SPOŁECZNYCH
OLIMPIADA
WIEDZY
TECHNICZNEJ
OGÓLNOPOLSKA
OLIMPIADA
TECHNIKI
SAMOCHODOWEJ
OLIMPIADA
WIEDZY I
UMIEJĘTNOŚCI
BUDOWLANYCH

wojewódzki

II miejsce
w kat.
„Częstoc
howski
Olimpijcz
yk”
udział

wojewódzki

udział

ogólnopolsk
i (drugi
etap)

udział

wojewódzki

udział

OLIMPIADA
WIEDZY
GEODEZYJNEJ
I
KARTOGRAFICZNE
J

wojewódzki

udział

OGÓLNOPOLSKA
OLIMPIADA
PROMOCJI
ZDROWEGO STYLU
ŻYCIA PCK

rejonowy

udział

Nazwa konkursu

Osiągnięty przez
ucznia wynik

II. KONKURSY
Szkoła

ETAP KRAJOWY / CENTRALNY / OGÓLNOPOLSKI
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II LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁC
ĄCE
w Radomsku

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
RECYTATORSKI
im. Tadeusza
Różewicza w ramach
Różewicz Open
Festiwal
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
RECYTATORSKI
im. Ks. Jerzego
Popiełuszki „Zło
dobrem zwyciężaj”
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
ORTOGRAFICZNY
„MIŁOŚĆ PISZE SIĘ
JEZUS”
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
RECYTATORSKI

I miejsce
Wyróżnienie
II miejsce
III miejsce
Wyróżnienie

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
INTERAKTYWNY Z
JĘZYKA
NIEMIECKIEGO

29 miejsce
31 miejsce

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
MATEMATYCZNY
On-line BE QUICK
AND WIN!
EKO-PLANETA
Ogólnopolski Konkurs
Ekologiczny

Laureat (7 miejsce w
finale)

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS NA
NAJLEPSZE
MINIPRZEDSIĘBIOR
STWO
„PRODUKCIK 2018”

finaliści

wyróżnienie w kat.
Wywiedzione ze słowa
II miejsce w turnieju
poezji śpiewanej
półfinał, wyróżnienie

udział
III miejsce
Wyróżnienie

wyróżnienie

54

I LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁC
ĄCE
w Radomsku

ZESPÓŁ SZKÓŁ
ELEKTRYCZNOELEKTRONICZNY

KONKURS
INFORMATYCZNY
BÓBR

udział

63 OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
RECYTATORSKI

wyróżnienie

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
ORTOGRAFICZNY
„MIŁOŚĆ PISZE SIĘ
JEZUS”
XXI
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS WIEDZY
BIBLIJNEJ

FINALISTKA

OGÓLNOPOLSKI
FESTIWAL
KRÓTKIEGO
METRAŻU
FRANCUSKOJĘZYC
ZNEGO
XXII
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
RECYTATORSKI
im. J.Popiełuszki

kwalifikacja do finału
ogólnopolskiego

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS POEZJI I
PIEŚNI
PATRIOTYCZNEJ

II miejsce

KONKURS IM.
WOJCIECHA
SŁODKOWSKIEGO
NA NAJLEPSZĄ

I miejsce

udział

I miejsce kategoria:
poezja śpiewana

II miejsce
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CH
w Radomsku

ZESPÓŁ SZKÓŁ
DRZEWNYCH I
OCHRONY
ŚRODOWISKA
w Radomsku

ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADGIMNAZJA
LNYCH NR 1
W Radomsku

ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNYCH
w Radomsku

SPECJALNY
OŚRODEK
SZKOLNOWYCHOWAWCZY
w Radomsku

ZESPÓŁ
PLACÓWEK
OŚWIATOWO-

GAZETĘ SZKOLNĄ
LUB CYKLICZNY
PROGRAM
TELEWIZYJNY
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
DZIENNIKARSKI
„POTĘGA PRASY”
OGÓLNOPOLSKI
TURNIEJ
REPORTAŻU
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
STATYSTYCZNY
LIGA MŁODYCH
LOGISTYKÓW

Wyróżnienie

SPRAWNY W
ZAWODZIE –
BEZPIECZNY W
PRACY

II miejsce

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS POEZJI I
PIEŚNI
PATRIOTYCZNEJ
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS JĘZYKA
ANGIELSKIEGO
FOX
II OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
POLIGRAFICZNY

wyróżnienie

PRZYRODA W
SERCU I POEZJI

I miejsce
wyróżnienie

IV miejsce
IV miejsce
IV miejsce

wyróżnienie

LAUREAT – INDEKS
na Wydział Inżynierii
Produkcji Politechniki
Warszawskiej na
kierunek papiernictwo
II miejsce
III miejsce
Wyróżnienie

W 100-LECIE
NIEPODLEGŁOŚCI

wyróżnienie
Wyróżnienie

XX
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
ORTOGRAFICZNY

udział
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WYCHOWAWCZY
CH W Radomsku

ETAP WOJEWÓDZKI
II LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁC
ĄCE
w Radomsku

I LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁC
ĄCE
w Radomsku

ZESPÓŁ SZKÓŁ
ELEKTRYCZNOELEKTRONICZNY
CH
w Radomsku

ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNYCH
w Radomsku

„MIŁOŚĆ PISZE SIĘ
JEZUS”
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
PLASTYCZNY
„ORZEŁ BIAŁY –
NASZA DUMA”

udział

WOJEWÓDZKI
KONKURS POEZJI
WĘGIERSKIEJ
XVI FESTIWAL
PIOSENKI
FRANCUSKIEJ
„PLEIN CHANT”
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS WIEDZY
O PRAWIE
WYBORCZYM –
WYBIERAM
KONKURS WIEDZY
O PODATKACH

I miejsce

WOJEWÓDZKI
KONKURS
REKLAMOWY
„REKLAMATOR”
WOJEWÓDZKI
PRZEGLĄD
TWÓRCZOŚCI
ARTYSTYCZNEJ
UCZNIÓW SZKÓŁ
ZAWODOWYCH
WOJEWÓDZKI
KONKURS
HISTORYCZNY
„ŻOŁNIERZE
OBUDŹCIE
POLSKĘ”
OGÓLNOPOLSKI
TURNIEJ WIEDZY
POŻARNICZEJ

III miejsce

POZNAJ SWOJE
PRAWA W PRACY

VII miejsce

II OGÓLNOPOLSKI
KONKURS WIEDZY
O PRAWIE
WYBORCZYM pt.

udział

wyróżnienie

udział

udział

II miejsce
I miejsce

wyróżnienie

II miejsce
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„WYBIERAM
WYBORY”

ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADGIMNAZJA
LNYCH NR 1
w Radomsku

KONKURS
HISTORYCZNY
ph. „ŻOŁNIERZE
WYKLĘCI
OBUDŹCIE
POLSKĘ”
VI ŁÓDZKI
KONKURS WIEDZY
O PODATKACH

udział

KONKURS Z ZASAD
RACHUNKOWOŚCI

II miejsce

KONKURS PH.
„DZIEŃ
KSIĘGOWEGO”

udział

KONKURS WIEDZY
O PRAWIE PRACY I
BHP
ph. „POZNAJ
SWOJE PRAWA W
PRACY”
KONKURS
HISTORYCZNY pt.
„WITOLD PILECKI
DLA
NIEPODLEGŁEJ”

udział

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS WIEDZY
BIBLIJNEJ

udział

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS JĘZYKA
ANGIELSKIEGO
UNDStrand

VI miejsce

II miejsce

udział
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OGÓLNOPOLSKI
MŁODZIEŻOWY
TURNIEJ
MOTORYZACYJNY
ZESPÓŁ SZKÓŁ
DRZEWNYCH I
OCHRONY
ŚRODOWISKA
w Radomsku

drużyna

udział

WOJEWÓDZKI
KONKURS
RECYTATORSKI
POEZJI
I PIEŚNI
PATRIOTYCZNEJ
WOJEWÓDZKI
KONKURS POEZJI
WĘGIERSKIEJ

wyróżnienie

SPRAWNY W
ZAWODZIE –
BEZPIECZNY W
PRACY

I miejsce

KONKURS
„EKOKADR”

I miejsce

wyróżnienie

III miejsce
I WOJEWÓDZKI
ZESPÓŁ
KONKURS NA
PLACÓWEK
PREZENTACJĘ
OŚWIATOWOMULTIMEDIALNĄ
WYCHOWAWCZY
„MOJA WOLOŚĆ –
CH
MOJA OJCZYZNA”
w Radomsku
III. ZAWODY SPORTOWE

I miejsce

Szkoła

Osiągnięty przez
ucznia wynik

Nazwa imprezy
sportowej

ETAP WOJEWÓDZKI
PIŁKA SIATKOWA
II LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁC
ĄCE
w Radomsku
LIGA
LEKKOATLETYCZN
A
INDYWIDUALNE
I LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁC BIEGI
PRZEŁAJOWE
ĄCE
w Radomsku
SZTAFETOWE
BIEGI
PRZEŁAJOWE
PIŁKA
KOSZYKOWA

drużyna
dziewcząt

IV miejsce w półfinale
wojewódzkim

drużyna
dziewcząt

III miejsce w półfinale
wojewódzkim
XXVI miejsce
XXV miejsce

drużyna
dziewczęta

VII miejsce finał
województwa

drużyna
dziewczęta

III miejsce półfinał
województwa
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PŁYWANIE
PIŁKA NOŻNA

drużyna
dziewczęta
drużyna
dziewczęta

IV miejsce półfinał
województwa
III miejsce półfinał
województwa

ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADGIMNAZJA
LNYCH NR 1
w Radomsku

SZKOLNA LIGA
LEKKIEJ ATLETYKI

drużyna

VI miejsce

ZESPÓŁ SZKÓŁ
ELEKTRYCZNOELEKTRONICZNY
CH w Radomsku

FINAŁ
WOJEWÓDZKI –
KOSZYKÓWKA
CHŁOPCÓW –
LICEALIADA
PÓŁFINAŁ
WOJEWÓDZKI –
SIATKÓWKA
PLAŻOWA
DZIEWCZĄT –
LICEALIADA
PÓŁFINAŁ
WOJEWÓDZKI –
KOSZYKÓWKA
CHŁOPCÓW –
LICEALIADA
PÓŁFINAŁ
WOJEWÓDZKI –
PIŁKA RĘCZNA
DZIEWCZĄT –
LICEALIADA
PÓŁFINAŁ
WOJEWÓDZKI –
TENIS STOŁOWY
CHŁOPCÓW –
LICEALIADA
DRUZYNOWE
MISTRZOSTWA LZS
WOJ.ŁÓDZKIEGO W
TENISIE SOŁOWYM
CHŁOPCÓW –
LICEALIADA
MISTRZOSTWA
ZRZESZENIA LZS
WOJ.ŁÓDKZIEGO –
PIŁKA SIATKOWA
DZIEWCZĄT SZKÓŁ
PONADGIMNAZJAL
NYCH
MISTRZOSTWA
SZKÓŁ
PONADGIMNAZJAL
NYCH
WOJ.ŁÓDZKIEGO W
HALOWEJ PIŁCE
NOZNEJ
CHŁOPCÓW

drużyna

IV miejsce

drużyna

V-VI miejsce

drużyna

I miejsce

drużyna

III miejsce

drużyna

VI miejsce

drużyna

II miejsce

drużyna

III miejsce

drużyna

I miejsce
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ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNYCH
w Radomsku

PÓŁFINAŁ
MISTRZOSTW
WOJ.ŁÓDZKIEGO –
LIGA
LEKKOATLETYCZN
A CHŁOPCÓW
MISTRZOSTWA
REJONU
BEŁCHATOWSKIEG
O SZKÓŁ
PONADGIMNAZJAL
NYCH – PIŁKA
NOZNA
CHŁOPCÓW
IV TURNIEJ PIŁKI
NOZNEJ O PUCHAR
DZIEKANA
WYDZIAŁU
ELEKTRYCZNEGO
POLITECHNIKI
CZESTOCHOWSKIE
J
FINAŁ KONKURSU
DLA SZKÓŁ
ŚREDNICH „DOBÓR
– POLICJA 2018”
FINAŁ
WOJEWÓDZKI W
PIŁCE NOŻNEJ
CHŁOPCÓW
PÓŁFINAŁ
MISTRZOSTW
WOJ.ŁÓDZKIEGO W
PŁYWANIU
DRUŻYNOWYM
INDYWIDUALNE
BIEGI
PRZEŁAJOWE
TENIS STOŁOWY

drużyna

III miejsce

drużyna

I miejsce

drużyna

I miejsce

drużyna

VII miejsce

drużyna

II miejsce

drużyna

III miejsce

IV miejsce

VI miejsce

SIATKÓWKA
VI miejsce
PLAŻOWA
* Opracowano w oparciu o informacje przedłożone przez dyrektorów szkół.
Z uwagi na obszerność materiału, w zestawieniu nie ujęto osiągnięć uczniów na etapie szkolnym,
powiatowym, rejonowym.
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4.6 Współpraca z zagranicznymi partnerami.
WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI Z ZAGRANICY w roku szkolnym 2017/2018
SZKOŁA

I LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁ
CĄCE w Radomsku

SZKOŁA PARTNERSKA

WYMIANA MŁODZIEŻY

Nazwa
szkoły

Kaj/regio
n/
miasto
Ukraina

Okres
pobytu

Miejsce

Efekty współpracy

04 –
07.12.2
017 r.
Polska

Przyjazd
delegacji
12
uczniów,
1
opiekuna

Niemcy
Norymber
ga
(Bawaria)

1823.09.2
017 r.
Polska

Przyjazd
delegacji
15
uczniów
2
opiekunó
w

- inspirowanie
współpracy pomiędzy
młodzieżą dwóch
państw,
- promowanie dialogu
międzykulturowego,
- budowanie tolerancji,
wzajemnego
zrozumienia,
- walka z uprzedzeniami
i stereotypami,
- wymiana doświadczeń
z działalności,
- poznanie zwyczajów i
obyczajów panujących
w innych krajach.
- wzbogacenie oferty
edukacyjnej szkoły
- poznawanie przez
uczniów obcej kultury,
obyczajów,
- doskonalenie
umiejętności
językowych,
- możliwość
nawiązywania
międzynarodowych
relacji, przyjaźni,
- zdobywanie nowych
doświadczeń,
- łamanie stereotypów,
- promocja Polski.
- rozwijanie
kompetencji
językowych z języka
francuskiego
i angielskiego,
- możliwość poznania
zwyczajów i tradycji
panujących w naszym
Kraju.
Nawiązanie przyjaźni,
kontaktów, możliwości
kontaktu z żywym
językiem.

EKONOMIKOPRAVOVOGE
Liceum w
Równem

HANS-SACHS
GYMNASIUM

1926.11.2
017 r.
Niemcy

II LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁ
CĄCE w Radomsku

Wyjazd
15
uczniów
2
opiekunó
w

COLEGIUL
NATIONAL
ALEXANDRU
ODOBESCU
PITESTI

Rumunia

0105.06.2
018 r.
Polska

Przyjazd
6
uczniów
2
opiekunó
w

HEINRICH
MANN SCHULE

Dietzenba
ch Niemcy

1623.09.2
017
Niemcy

Wyjazd
delegacji
18
uczniów
3
opiekunó
w
Pobyt
delegacji
18

1421.04.2
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018
Polska

ZESPÓŁ SZKÓŁ
ELEKTRYCZNOELEKTRONICZNY
CH
w Radomsku

LICEUM
STEPHEN
LIEGEARD
LICEUM w
PAIMIO

Brochon
We
Francji
Finlandia

21 –
28.04.2
018 r.
Polska

ELEKTRONIKS
CHULE
TETTNANG

Niemcy
Badania
Wirttemb
ergia

15 –
28.10.2
017 r.
Niemcy
Kwieci
eń 2018
r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADGIMNAZJA
LNYCH NR 1
w Radomsku

uczniów
3
opiekunó
w
Pobyt
delegacji
10
uczniów
4
opiekunó
w
Pobyt
grupy
polskiej
20
uczniów
Staż
zawodow
y–
szansa
dla
informaty
ków

Kompleks
EdukacyjnoWychowawczy nr
14
W Równem

Ukraina

0406.12.2
017 r.
Polska

Przyjazd
delegacji
10
uczniów

MUSIC
SCHOOL
OF KOMOTINI

Grecja
Komotini

19 –
23.02.2
018 r.
Grecja

Przyjazd
delegacji
14
uczniów
6
nauczycie

Kontynuacja współpracy
grupy pilotażowej
(nauczycieli).

Realizacja projektu w
ramach ERASMUS+
Sektor Kształcenie i
Szkolenie Zawodowe.
Efektem tej współpracy
było:
- wzmocnienie
kompetencji
zawodowych i
kluczowych osób z
wykorzystaniem
mobilności
ponadnarodowych,
- odbycie stażu
zawodowego,
- zacieśnienie
współpracy między
szkołami,
- nauka pracy
zespołowej,
- praca w grupie
międzynarodowej,
- praktyczna nauka
języków obcych,
- poznanie kultury i
historii Niemiec.
- wzmocnienie
kompetencji
interpersonalnych z
wykorzystaniem
mobilności
ponadnarodowych,
- zacieśnienie
współpracy między
szkołami,
- nauka pracy
zespołowej,
- praca w grupie
międzynarodowej,
- praktyczna nauka
języków obcych,
- poznanie kultury
Polski.
- rozwój kompetencji
cyfrowych w zakresie
projektowania
i tworzenia aplikacji
mobilnych,
- propagowanie
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li
ERASM
US plus
20 –
27.10.2
017
Polska

LICEUL
MITRAIL
KOGALNICEAN

ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNYC
H
w Radomsku

ZESPÓŁ SZKÓŁ
DRZEWNYCH
I OCHRONY
ŚRODOWISKA
w Radomsku

Rumunia

1419.05.2
018
Rumuni
a

EGE BILIM
HOKEEJ

Turcja

Projekt
eTwini
ng

SISTEMA
TURISMO

Włochy
Rimini

30.09 –
29.10.2
017 r.
Włochy

CAMPUS LA
SALLE SAINT
CHRISTOPHE

Francja
Tuluza

29.04 –
27.05.2
018 r.
Francja

KAPOSVÁRI
SZC LAMPING
Jozef Műsaki
Szakogimnaziuma
és
Szakkőzépiskolàj
a

Węgry

25.09 –
15.10.2
018 r.

zdrowego stylu życia,
rozwój kompetencji
językowych.

Przyjazd
delegacji
10
uczniów
2
nauczycie
li
Projekt
eTwining
Pobyt
grupy
polskiej
5
uczniów
2
nauczycie
li
ERASM
US plus
Projekt
eTwining

Pobyt
grupy
polskiej
28
uczniów
2
opiekunó
w
Pobyt
grupy
polskiej
16
uczniów
2
opiekunó
w

Przyjazd
delegacji
10
uczniów
2
opiekunó
w

- rozwój kompetencji
cyfrowych w zakresie
projektowania
I tworzenia aplikacji
mobilnych

- rozwój kompetencji
cyfrowych w zakresie
projektowania
i tworzenia aplikacji
mobilnych
- zdobycie wiedzy i
praktycznych
umiejętności z zakresu
działalności
przedsiębiorstw
handlowych, hoteli,
restauracji,
- wzbogacenie
znajomości języka
obcego,
- dostosowanie procesu
kształcenia do
aktualnego
zapotrzebowania rynku
pracy,
- uzyskanie dokumentu
Europass Mobility,
- poznanie kultury kraju
i regionu stażu.
- przygotowanie
projektu oraz wykonanie
zestawu mebli
do sekretariatu
(montaż),
- wspólne wycieczki
przedmiotowe
do zakładów stolarskich
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powiatu
radomszczańskiego

4.7 Obiekty sportowe.
Powiat Radomszczański aktualnie posiada następujące obiekty sportowe:





Powiatowa Hala Sportowa,
sześć pełnowymiarowych sal gimnastycznych,
cztery wielofunkcyjne boiska do gier zespołowych,
jedno boisko lekkoatletyczne.

4.8 Obiekty kulturalne

 Powiatowa Biblioteka Publiczna
Obowiązek prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej nakłada na powiat
art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.
poz. 574, 1669), który stanowi, iż „Powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową
bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać, na podstawie
porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę
na obszarze powiatu”.
Zgodnie z powyższymi zapisami ustawy Powiat Radomszczański powierza Gminie Miasta
Radomska zadanie własne w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Zadanie
to realizowane jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomsku.
 Kino za Rogiem w Radomsku
W grudniu 2014 r. zostało otwarte kino w Radomsku. Powstało ono w ramach
projektu pn. „Kino za Rogiem”, zgodnie z umową o uczestnictwie w Sieci Małych Kin
Społecznościowych „Kino za Rogiem”, jaka została zawarta pomiędzy Powiatem
Radomszczańskim a Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji
w Warszawie. Kino mieści się w siedzibie Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska
w Radomsku przy ul. Brzeźnickiej 22.
Dzięki realizacji w/w projektu sala widowiskowa w Zespole Szkół Drzewnych
i Ochrony Środowiska została zaadaptowana na w pełni funkcjonalną salę kinową.
W skład wyposażenia sali weszły m. in. ekran projekcyjny, projektor multimedialny full HD,
oświetlenie kinowe oraz specjalny system nagłośniający. Dodatkowo zamontowano ścianę
izolującą akustycznie i elementy wygłuszające pomieszczenie. Wszystko po to, aby stworzyć
kameralne i zarazem nowoczesne kino.
Repertuar „Kina za Rogiem” jest dostosowywany do potrzeb różnych grup
mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego. Przede wszystkim stanowi doskonałe wsparcie
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procesu dydaktycznego: dostęp do ekranizacji lektur, filmów dokumentalnych
czy historycznych.
Dzięki technologii cyfrowej w kinie można wyświetlać dokładnie to, czego oczekują
widzowie, w dowolnie wybranym terminie i tak długo, jak będzie to potrzebne.
4.9 Turystyka w powiecie





Wytyczono i oznakowano Powiatowy Szlak Rowerowy: Radomsko – Góra Kamieńsk,
Zaprojektowano i wydrukowano ulotki turystyczne Powiatowego Szlaku Rowerowego,
Zakupiono naklejki kodów do oznakowania Powiatowego Szlaku Rowerowego.
Zaprojektowano i wydrukowano baner Mapy Powiatu Radomszczańskiego.

V.

Bezpieczeństwo Publiczne

5.1 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j.: Dz. U.
z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.) organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego
na obszarze powiatu jest Starosta jako Przewodniczący Zarządu Powiatu (art.17, ust. 1 i 2).
Do zadań Starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy:
1. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń
na terenie powiatu,
2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
 opracowanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia „Powiatowego planu
zarządzania kryzysowego”,
 realizacja zaleceń do „Powiatowego planu zarządzania kryzysowego”,
 wydawanie organom gminy zaleceń do „Gminnego planu zarządzania kryzysowego”,
 zatwierdzanie „Gminnych planów zarządzania kryzysowego”.
3. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu
zarządzania kryzysowego,
4. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania
powiatu,
5. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze
terrorystycznym;
a)
współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie
przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze
terrorystycznym;
6. organizacja i realizacja z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
Starosta w/w zadanie wykonuje przy pomocy powiatowej administracji zespolonej i jednostek
organizacyjnych powiatu powołując w tym celu Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
(art. 17 ust. 4 w/w ustawy o zarządzaniu kryzysowym) oraz Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w 2018r. odbył 4 posiedzenia
wynikające z Planu pracy PZZK na 2018 r. oraz dwa w trybie alarmowym, które były związane
z wydaniem przez IMGW –PIB ostrzeżenia meteorologicznego drugiego stopnia.
Sprawami szeroko rozumianego bezpieczeństwa na terenie powiatu w Starostwie
Powiatowym w Radomsku zajmuje się Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (art. 18
w/w ustawy), które współpracuje w tym zakresie z: Komendą Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Radomsku, Komendą Powiatową Policji w Radomsku, Powiatową Stacją Sanitarno
– Epidemiologiczną w Radomsku oraz Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radomsku.
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Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego powołane zostało Uchwałą
Nr 14/2000 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22 marca 2000 roku. Obsadę etatową
od 2000 r. stanowią dwie osoby (jedna osoba zajmuje się sprawami związanymi z zarządzeniem
kryzysowym, druga natomiast sprawami obronnymi oraz obroną cywilną). Pracownicy PCZK
pełnią dyżury po godzinach pracy i w dni wolne od pracy pod telefonem lub w razie potrzeby
w Starostwie Powiatowym.
Pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego opracowują i aktualizują
następujące plany:
a) Powiatowy plan zarządzania kryzysowego;
b) Powiatowy plan operacyjny ochrony przed powodzią;
c) Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu powiatu radomszczańskiego;
d) Dokumentację Punktu Kontaktowego HOST NATION SUPPORT (HNS) Starosty
Radomszczańskiego;
e) Instrukcję funkcjonowania „Międzygminnego – powiatowego magazynu
ds. zarządzania kryzysowego, w ramach którego funkcjonuje Powiatowy magazyn
przeciwpowodziowy”;
f) Dokumentację Akcji Kurierskiej;
g) Dokumentację Stałego Dyżuru;
h) Plan operacyjny funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa i w czasie wojny;
i) Plan obrony cywilnej powiatu radomszczańskiego;
j) Plan ewakuacji ludności (zwierząt i mienia) II i II stopnia na wypadek sytuacji
kryzysowych i zewnętrznego zagrożenia;
k) Plan przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa
oraz koordynacja opracowania i aktualizacji Planu rozwinięcia i funkcjonowania
zastępczych miejsc szpitalnych;
l) Dokumentację Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Radomszczańskiego;
m) Plan przemieszczania Starostwa Powiatowego w Radomsku na Zapasowe Miejsce
Pracy (ZMP);
n) Dokumentację szkoleń Starostwa Powiatowego w Radomsku w zakresie realizacji
zadań obronnych;
o) Dokumentację szkoleń Starostwa Powiatowego w Radomsku w zakresie ochrony
ludności i obrony cywilnej;
p) Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych za Powiat
Radomszczański;
q) Wieloletni plan działań Starostwa Powiatowego w Radomsku w zakresie obrony
cywilnej;
r) Ocena stanu obrony cywilnej Powiatu Radomszczańskiego;
s) Dokumentację treningów i ćwiczeń w zakresie realizacji zadań obronnych na terenie
powiatu radomszczańskiego;
t) Dokumentację treningów i ćwiczeń w zakresie realizacji zadań ochrony ludności
i obrony cywilnej na terenie Powiatu Radomszczańskiego.
Pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego odpowiadają za obsługę
biurową Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W 2018 roku Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku obradowała czterokrotnie.
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W dniach 17-21 września 2018 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w godzinach pracy urzędu brało udział w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych 10 Brygady
Logistycznej w Opolu pk. „SZMARAGD-18”.
W dniu 1 sierpnia 2018r. o godz. 17:00 w ramach upamiętnienia 74. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego, odbył się trening systemu alarmowania. Włączenie syren dokonano
na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie
systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów
w tych sprawach (Dz. U. z 2013r., poz. 96).
W dniach 2-4 października 2018 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/2018 Starosty
Radomszczańskiego z dnia 14 sierpnia 2018r., przeprowadzone zostało powiatowe ćwiczenie
obronne pk. „JESIEŃ 2018” Stałego Dyżuru oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania.
W treningu brały udział:
1. Starostwo Powiatowe w Radomsku – 7 komórek organizacyjnych, zespół podgrywający
oraz Stały Dyżur Starosty Radomszczańskiego,
2. wszystkie jednostki samorządowe z terenu powiatu – 14 gmin,
3. służby, inspekcje, straże – 4 jednostki (Komenda Powiatowa Policji
w Radomsku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku, Powiatowa
Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Radomsku, Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Radomsku),
4. jednostki podległe powiatowi – 4 jednostki (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej PROFAMILIA w Radomsku, Szpital Powiatowy w Radomsku, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku). Łącznie
w ćwiczenie zaangażowane zostały 23 podmioty z terenu Powiatu Radomszczańskiego.
Jednostki podległe Powiatowi Radomszczańskiemu oraz wszystkie jednostki samorządu
terytorialnego powiatu realizowały zadania związane z uruchomieniem Stałego Dyżuru
we własnej jednostce organizacyjnej.
Zrealizowano 3 epizody praktyczne.
1. Ogłoszono i odwołano sygnał alarmowy na terenie gmin: Przedbórz, Masłowice,
Wielgomłyny, Kobiele Wielkie i Żytno.
2. Po ogłoszeniu sygnałów alarmowych przeprowadzono ewakuację w placówkach
oświatowych na terenie gmin: Przedbórz, Masłowice, Wielgomłyny, Kobiele Wielkie
i Żytno.
3. Uruchomiono wybrane miejsca tymczasowego zakwaterowania dla ludności
w gminach: Dobryszyce, Gomunice, Kodrąb i Lgota Wielka.
W trzecim dniu ćwiczenia 4 października 2018 roku praktycznie realizowano: rozwinięcie
zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych w Kamieńsku na bazie obiektu Publicznego
Gimnazjum w Kamieńsku – zadanie to realizowane było przez Urząd Miejski w Kamieńsku
przy współpracy z Urzędem Gminy Dobryszyce, Urzędem Gminy Gomunice, Urzędem Gminy
Kodrąb oraz Urzędem Gminy Lgota Wielka. Na terenie Gminy Kamieńsk podmiotem
wyznaczonym do zabezpieczenia udzielania świadczeń zdrowotnych w zespole zastępczych
miejsc szpitalnych był Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą
w Kamieńsku, przy współudziale personelu medycznego z podmiotów leczniczych z terenu
gmin: Gomunice, Kodrąb i Lgota Wielka.
Ponadto w 2018 roku Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego uczestniczyło
w dwóch ćwiczeniach szczebla wojewódzkiego. W dniu 26 czerwca 2018r. PCZK
uczestniczyło w treningu Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Łódzkiego - zgodnie
68

z Zarządzeniem Nr 68/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 maja 2018r. w sprawie
przygotowania, przeprowadzenia i udziału w treningu Systemu Stałych Dyżurów Wojewody
Łódzkiego na terenie województwa łódzkiego.
Natomiast w dniach 27-29 listopada 2018r. uczestniczyło w wojewódzkim ćwiczeniu
z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego (Zarządzenie Wojewody Łódzkiego
Nr 175/2018 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie przygotowania, przeprowadzenia
i udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk. „TARCZA-2018” ). Jednym z elementów
ćwiczenia był praktyczny epizod z udziałem stanu osobowego ćwiczących struktur
organizacyjnych. Starostwo Powiatowe w Radomsku wraz z jednostkami samorządu
terytorialnego Powiatu Radomszczańskiego i podmiotami leczniczymi w dniu 28 listopada
2018r. ćwiczyły: dystrybucję preparatów stabilnego jodku potasu w przypadku zdarzenia
radiacyjnego.
5.2 Komenda Powiatowa Policji
W 2018 roku policjanci KPP Radomsko przeprowadzili na terenie powiatu
radomszczańskiego łącznie 18118 interwencji zgłoszonych służbie dyżurnej / min. w miejscu
publicznym oraz interwencje domowe.
W
trakcie
wykonywania
czynności
służbowych
policjanci
umieścili
w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia ogółem 792 osoby. Należy zaznaczyć, że 385 osób to osoby zatrzymane ze względu
na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, 2 osoby w związku z popełnieniem
wykroczenia, w 49 przypadkach to tzw. zatrzymanie prewencyjne (np. agresja w stosunku
do domowników, awanturowanie się). Funkcjonariusze realizują również zatrzymania
na polecenia innych organów w tym na polecenie Sądu lub Prokuratury – łącznie dokonali 191
zatrzymań. Doprowadzono również 103 osoby do wytrzeźwienia ( mężczyźni – 98 ; kobiety –
5). Inne doprowadzenia– 62 osoby.
W całym roku 2018 roku zostało sporządzonych 129 formularzy „Niebieska Karta”.
W 75 przypadkach karty założone zostały na terenach miejskich a w 54 na terenach wiejskich.
W związku z tym odnotowano - 144 osoby jako ofiary przemocy w rodzinie z czego:
123 kobiety, 8 – mężczyzn oraz 13 - osób małoletnich.
Podczas realizacji czynności związanych z przemocą w rodzinie ujawniono
130 sprawców z czego 124 mężczyzn, 6 kobiet. Bardzo często podłożem nieporozumień
czy wszelkich przejawów przemocy jest nadużywanie alkoholu przez członków rodzin, dlatego
też ujawniono 100 sprawców, którzy znajdowali się pod wpływem alkoholu.
W 134 przypadkach przemocy w rodzinie udzielono osobom różnego rodzaju pomocy.
W ramach obowiązujących procedur KPP Radomsko stale współpracuje z innymi
podmiotami zajmującymi się profilaktyką i zjawiskiem przemocy w rodzinie, szczególnie
podczas posiedzeń zespołów interdyscyplinarnych.
Ponadto w analizowanym okresie na terenie Powiatu Radomszczańskiego ujawniono:
 2408 przestępstw w tym wykryto 2096. Wykrywalność KPP Radomsko na poziomie
86,79%,
 1539 przestępstw kryminalnych w tym wykryto 1256. Wykrywalność KPP Radomsko
na poziomie 81,35%,
 11 przestępstw rozbójniczych w tym wykrytych 11. Wykrywalność KPP Radomsko
na poziomie 100%,
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 140 kradzieży z włamaniem w tym wykrytych 76. Wykrywalność KPP Radomsko
na poziomie 53,90%,
 189 kradzieży w tym wykryto 85. Wykrywalność KPP Radomsko na poziomie 44,97%,
 536 przestępstw gospodarczych w tym wykryto 517. Wykrywalność KPP Radomsko
na poziomie 96,28%,
 125 przestępstw narkotykowych (posiadanie, udzielanie, sprzedaż środków odurzających),
w tym wykryto 117. Wykrywalność KPP Radomsko na poziomie 93,60%,
 12 kradzieży samochodów w tym wykryto 4. Wykrywalność KPP na poziomie 33,33%,
 18 bójek i pobić w tym wykryto 14. Wykrywalność KPP na poziomie 77,78%,
 zgwałceń i innych czynności seksualnych w tym wykryto 6. Wykrywalność KPP
na poziomie 100%,
W 2018 roku policjanci ujawnili łącznie 67 czynów karalnych popełnionych
przez 83 nieletnich, z czego 42 to przestępstwa popełnione przez 41 nieletnich,
a 25 to wykroczenia popełnione przez 42 nieletnich. 38 czynów to przestępstwa kryminalne
popełnione przez 37 nieletnich, a 23 czyny to przestępstwa najbardziej uciążliwe,
takie jak: rozboje i wymuszenia rozbójnicze - 6, kradzieże z włamaniem – 6, uszkodzenia
mienia -5, kradzieże –5, pobicie -1.
Policjanci w ramach służby prowadzili szereg zajęć edukacyjnych oraz interwencyjno
– motywacyjnych z młodzieżą, na których poruszane były m.in. zagadnienia dotyczące
przemocy werbalnej, fizycznej, cyberprzemocy oraz używania alkoholu i substancji
psychoaktywnych. Prowadzili również szereg działań w zakresie zapobiegania i zwalczania
demoralizacji, w tym zmierzające do ustalenia miejsc pobytu poszukiwanych nieletnich.
Łącznie ujawniono 148 przypadki demoralizacji nieletnich, z czego m.in. 30 dotyczyło
nieletnich przebywających na ucieczkach z placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów
rodzinnych, 21 nieletnich spożywających alkohol i 7 zażywających środki odurzające
i 6 stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym, 71 przypadków agresji rówieśniczej .
W trakcie pełnionych służb na terenie powiatu radomszczańskiego funkcjonariusze
ujawnili wykroczenia w ilości – ogółem - 16677 – w tym najczęściej występujące to :






wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu - 348 ;
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 8200;
wykroczenia przeciwko mieniu – 336;
wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej – 952;
przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 1133;

Ponadto policjanci w 2018 roku wylegitymowali 39118 osób, nałożyli 7882 mandatów
karnych - na łączną sumę 1 078 927 zł . Mandaty karne wystawiane przez funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Policji w Radomsku były w następującej formie :





mandaty karne kredytowane - 7504 sztuk na sumę 1 024 997,mandaty karne kredytowane płatne kartą - 233 sztuk na sumę 29 380,mandaty karne gotówkowe - 127 sztuk na sumę 20 180,mandaty karne gotówkowe płatne kartą - 18 sztuk na sumę 4 370,Sporządzono również 812 wniosków o ukaranie do Sądu.

Policjanci na terenie działania KPP Radomsko przeprowadzili – 1763 postępowań w sprawach
o wykroczenia.
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Analizując zagrożenie w ruchu drogowym w 2018 roku należy wziąć
pod uwagę m.in. dane statystyczne wynikające z ilości zdarzeń jakie miały miejsce oraz czas
i miejsca ich występowania w poszczególnych latach, jak też przyczyny występowania zdarzeń.
Dokonując analizy stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu radomszczańskiego,
zaznaczyć należy, iż powiat radomszczański zajmuje powierzchnię około 1.400 km2 i liczy
około 119 tys. mieszkańców, przy gęstości zaludnienia około 83 osób / km2. Przez teren
powiatu przebiegają 3 drogi krajowe, tj. K-1, K-42 i K-91c, z których największe natężenie
ruchu tranzytowego przebiega drogą K-1, a sama długość poszczególnych dróg przedstawia się
następująco:
Drogi krajowe:
K-1 31,269 km
K-42 57,837 km
K-91c 31,108 km
Drogi wojewódzkie:
W-484 8,340 km
W-742 7,550 km
W-784 20,144 km
W-785 19,900 km
Drogi powiatowe: 436 km
Drogi gminne/miejskie: 878,947 km
Analizując zagrożenie w ruchu drogowym należy wziąć pod uwagę m.in. dane
statystyczne wynikające z ilości zdarzeń jakie miały miejsce oraz czas i miejsca
ich występowania w poszczególnych latach, jak też przyczyny występowania zdarzeń.
Powyższe przedstawiają niżej przedstawione tabele.
Ilość zdarzeń drogowych ogółem w poszczególnych latach:
Wypadki
Zabici
Ranni
20 20 20
16 17 18

%

2 20 20
0 17 18
1
6

27 20 21 + 1 8
2 4 4 4,9 8

23

Kolizje
%

Ilość zdarzeń
łącznie
2 20 20 %
0 17 18
1
6

%

2 20 20
0 17 18
1
6

%

2 20 20
0 17 18
1
6

+
187,
5

3 28 26
5 5 4
5

7,3

1 14 13 - 1 16 15
2 24 03 8,4 4 28 17
0
8
8
0

6,8

Z powyższego wynika, że w roku 2018, odnotowano 1517 zdarzeń drogowych (w tym
214 wypadków), w wyniku których zginęły 23 osoby, a 264 osoby zostały ranne.
W stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost ilości wypadków
o 4,9 %, wzrost ilości zabitych o 187,5 %, spadek ilości rannych o 7,3 % i spadek ilości kolizji
o 6,8 %.
Ilość zdarzeń drogowych z podziałem na poszczególnych użytkowników dróg,
w poszczególnych latach, przedstawiała się następująco:
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Rodzaj
użytkownika

Liczba ofiar łącznie

Piesi

20
16
63

20
17
39

21
08
41

Rowerzyści

41

27

39

Motorowerzyści
Motocykliści
Użytkownicy
samochodów
osobowych
Użytkownicy
samochodów
ciężarowych
Użytkownicy
autobusów
Użytkownicy
czterokołowców
Innych pojazdów
Pojazd
nieustalony
Ogółem

20
14
30
3

13
10
18
2

8
8
17
8

18

15

10

+/(%)
+
5,1
+
44,4

Liczba zabitych
20
16
10

20
17
4

20
18
8

2

1

2

5

1
2

1

+/(%)
+
100
+
100

Liczba rannych
201
6
53

201
7
35

201
8
33

39

26

37

1
10

20
14
208

13
9
180

8
7
168

2

17

15

8

6
1

46
3

6

1

3

1
2
1

29
3

+/(%)
5,7
+
42,
3

28
7

1

3

- 2,0

18

8

23

+
187,
5

355

2
1
285

264

7,3

Z danych wynika, że w roku 2018 spadła ogólna ilość ofiar o 2 %
(w latach 2016/2017 o 36,7 %), w tym ilość rannych o 7,3 (w latach 2016/2017 o 55,5 %).
Niestety zdecydowanie wzrosła (rok do roku) ilość zabitych, bo aż o 187,5 % (z 8 na 23),
choć zauważyć należy, że na przestrzeni kilku ostatnich lat utrzymuje się na podobnym
poziomie (około 20 osób zabitych); oczywiście oprócz roku 2018, w którym liczba
ta wyjątkowo wzrosła. Nadmienić należy, że w roku 2015 - było 20 zabitych, roku 2016 - 18,
roku 2017 - 8, roku 2018 - 23).
W całym roku 2018 zmniejszyła się ilość ofiar ogółem, lecz zwiększyła się
zdecydowanie ilość osób zabitych, w tym ilość zabitych pieszych, tj. z 4 na 8 osób zabitych
(o 100 %). Niestety zwiększyła się również ilość ofiar wśród rowerzystów (z 27 na 39),
tj. o 44,4 %, w tym o 100 % ilość zabitych rowerzystów (z 1 na 2). Zaznaczyć trzeba, że mimo
wzrostu ilości ofiar pieszych o 5,1 %, to w latach 2017/2018 utrzymywała się ona na podobnym
poziomie, podczas gdy w latach 2016/2017 nastąpił znaczny jej spadek (z 63 na 39),
tj. o 38 % i utrzymał się na poziomie około 40 ofiar pieszych rocznie w roku 2018.
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Sprawcy zdarzeń ogółem w roku 2018:
StyczeńWypadki
Zabici
Ranni
Kolizje
Czerwiec 2016 2017 2018 % 2016 2017 2018 % 2016 2017 2018 % 2016 2017 2018
Z
winy 241 180 192
8
4
15
330 260 248
914 949 932
kierującego
Z
winy 23
8
13
9
3
6
16
5
8
6
9
5
pieszego
Z innych
8
14
8
1
2
9
19
7
261 443 333
przyczyn
Współwina
2
1
1
1
1
27
23
33
Razem:
272 204 214
18
8
23
355 285 264
1208 1424 1303
Z powyższego wynika, że nastąpił wzrost zdarzeń z winy kierujących i pieszych
oraz, że nastąpił spadek ilości zdarzeń z przyczyn innych. Nadmienić należy, iż znaczącą cześć
wszystkich zdarzeń (16,3 %) stanowiły zdarzenia z udziałem zwierząt (155) oraz zdarzenia
spowodowane niewłaściwą infrastrukturą drogową (wyrwy, ubytki w jezdni) (93).
Te m.in. zdarzenia klasyfikuje się jako zdarzenia spowodowane przyczynami "innymi".
Miejsca występowania zdarzeń, gdzie wystąpiły ofiary, według kategorii dróg:
Ilość ofiar zdarzeń
drogowych ogółem
2016 2017 2018
Krajowa
151 123 108
Wojewódzka 21
18
11
Powiatowa
126 113 111
Gminna
75
38
55
Inna
1
2
373 293 287
Razem

Ilość pieszych
ofiar zdarzeń
drogowych
2016 2017 2018
Krajowa
14
11
8
Wojewódzka
3
2
2
Powiatowa
24
11
12
Gminna
22
14
17
Inna
1
2
63
39
41
Razem

Kategoria
drogi

Kategoria
drogi

W roku 2018 piesi stanowili 14,4 % wszystkich ofiar, podczas gdy w roku 2017
było to 13,3 %, w roku 2016 - 16,9 %, a w roku 2015 - 16,1 %. Nastąpił zatem nieznaczny
wzrost ilości ofiar pieszych w stosunku do ogólnej ilości ofiar. Nastąpił też nieznaczny spadek
ogólnej ilości ofiar - o 2 % i wzrost ofiar pieszych o 5,1 %.
Na terenie poszczególnych gmin, w roku 2018, ogólna sytuacja, przedstawiała się następująco:
Gmina
miasto
Radomsko
gmina
Radomsko
Dobryszyce
Gidle
Gomunice
Kamieńsk
Kobiele Wlk.

Ilość zdarzeń
2016 2017 2018 %
706 747 764
66

97

74

58
34
70
167
43

83
40
85
181
43

73
34
54
124
31
73

%

Kodrąb
Lgota Wlk.
Ładzice
Masłowice
Przedbórz
Wielgomłyny
Żytno

50
35
81
34
79
26
31

51
43
100
45
60
23
31

54
35
113
41
66
20
31

Z powyższego wynika, że 764. zdarzenia na terenie miasta Radomska stanowią
aż 50,4 % z ogólnej liczby zdarzeń, przy 750. zdarzeniach, które wystąpiły na terenie
pozostałych gmin Powiatu Radomszczańskiego.
Tymczasem sytuację pieszych przedstawia poniższa tabela:
Gmina
Zdarzenia z udziałem pieszych (ofiary)
2016

2017

miasto Radomsko

36

25

gmina Radomsko

2

2

Dobryszyce

2

Gidle

4

1

Gomunice

2018
23

spadek
o 8,0

2

wzrost

1
2

Kamieńsk

5

2

2

Kobiele Wlk.

4

1

1

1

3

Kodrąb
Lgota Wlk.

1

1

1

Ładzice

2

1

2

Masłowice

1

Przedbórz

3

3

1

Wielgomłyny
Żytno
Razem:

1
2
63

2
39

%

3
41

wzrost

wzrost
wzrost

wzrost
+ 5,1

Z powyższego wynika, że 18 (z 41) zdarzeń z udziałem pieszych wystąpiło na terenie
miasta Radomska, co stanowi 43,9 % wszystkich zdarzeń z udziałem pieszych. Poprzednio
(w roku 2017) stanowiło to 64,1 %. W tym obszarze nastąpiła zatem poprawa na terenie miasta
Radomska.
Ustalono, że wypadki z udziałem pieszych występowały w znacznej odległości
od siebie, na drogach o różnej kategorii. Nie można zatem jednoznacznie wyznaczyć miejsc
szczególnie niebezpiecznych dla pieszych w tym obszarze analizy.
Analizując zdarzenia w kontekście ich występowania w poszczególnych dniach
tygodnia, stwierdzić należy, że zdarzenia występują we wszystkie dni tygodnia. Na przestrzeni
lat największa ilość osób zabitych i rannych jest w piątki, do najmniejszej ilości wypadków
dochodzi w poniedziałki, a do najmniejszej ilości kolizji i relatywnie mniejszej ilości
wypadków dochodzi w niedziele, co przedstawia poniższa tabela:
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Dzień
Wypadki
tygodni 20 20 20
a
16 17 18
Poniedz 42 32 22
iałek
Wtorek 34 30 27

% 20
16
3

Zabici
20 20
17 18
1
2

% 20
16
49

Ranni
20 20
17 18
44 25

4

1

4

34

44

37

Środa

42

30

28

0

2

2

59

34

28

Czwart
ek
Piątek

36

28

36

0

1

3

52

33

43

50

34

36

6

2

7

71

47

51

Sobota

42

22

36

3

2

48

38

43

Niedzie
la
Razem

26

28

29

2

1

3

42

35

37

27
2

20
4

21
4

18

8

23

35
5

28
5

26
4

% 20
16
17
7
17
0
20
1
20
0
20
0
15
6
10
4
12
08

Kolizje
20 20
17 18
22 19
2
2
20 20
3
8
20 20
6
4
22 20
7
5
22 21
7
3
19 16
4
4
14 11
5
7
14 13
24 03

%

Biorąc pod uwagę porę dnia, w jakiej występowało zagrożenie zaznaczyć należy,
że w roku 2018 do wypadków dochodziło najczęściej w godz. 12.00-17.59, do kolizji natomiast
- w godz. 9.00-16.59. Najwięcej ofiar śmiertelnych wystąpiło w godz. 18.00-18.59. Przedstawia
to poniższa tabela:
Pora
dnia
00.000.59
01.001.59
02.0002.59
03.0003.59
04.0004.59
05.0005.59
06.0006.59
07.0007.59
08.0008.59
09.0009.59

Wypadki
Zabici
Ranni
Kolizje
2016 2017 2018 % 2016 2017 2018 % 2016 2017 2018 % 2016 2017 2018 %
5
1
1
1
1
8
2
12
21
19
4

3

4

4

6

3

1

4

6

7

16

11

4

14

7

11

1

6

6

7

13

11

2

13

13

11

8

1

1

2

5

1

5

3

7

3

3

9

6

3

21

25

20

7

11

3

13

18

3

44

44

39

11

8

11

19

9

13

43

54

38

16

10

8

18

17

9

44

72

69

10

8

8

15

9

8

46

65

82

1

1

1

1

1
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10.0010.59
11.0011.59
12.0012.59
13.0013.59
14.0014.59
15.0015.59
16.0016.59
17.0017.59
18.0018.59
19.0019.59
20.0020.59
21.0021.59
22.0022.59
23.0023.59
Razem:

12

8

13

1

16

10

17

62

71

91

15

10

10

16

11

13

72

81

77

15

21

13

1

18

35

19

92

97

79

12

9

17

1

16

9

18

85

99

87

19

11

16

21

23

21

81

122

112

23

18
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Zaznaczyć należy, że w ramach bieżącej analizy miejsc najbardziej zagrożonych
oraz miejsc występowania zdarzeń i sytuacji potencjalnie niebezpiecznych korzystano
w szerokim zakresie z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, na bieżąco wyznaczając
patrolom zadania do służby w celu zapobiegania sytuacjom stwarzającym zwiększenie
zagrożenia.
Funkcjonująca na terenie Powiatu Radomszczańskiego Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa to narzędzie, które daje pogląd Policji na wszelkie zagrożenia występujące
na terenie powiatu czy miasta. Cała mapa obejmuje 21 obszarów, w których społeczność
lokalna może nanosić wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowości występujących w danym
rejonie. W analizowanym okresie na terenie działania KPP Radomsko zarejestrowano ogółem
- 970 kart weryfikacji zagrożenia z czego: potwierdzone – 564 karty, niepotwierdzone – 314
karty, potwierdzone wyeliminowane – 78 kart a jako żart pomyłka zaznaczono – 17 zagrożeń.
Jak wynika z analizy sporządzonych kart weryfikacji zagrożenia - najwięcej
zaznaczonych zagrożeń, to zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach
niedozwolonych – ogółem – 165 zgłoszeń – (z czego potwierdzonych jest 61 zgłoszeń,
niepotwierdzonych – 94 zgłoszenia, potwierdzone wyeliminowane – 9 zgłoszeń i żart pomyłka
– 1 zgłoszenie) , liczne zaznaczenia dotyczą również niewłaściwej infrastruktury drogowej
-ogółem – 99 zgłoszeń (potwierdzono - 72 zgłoszenia, niepotwierdzone – 15 zgłoszeń,
potwierdzone wyeliminowane – 9 zgłoszeń oraz żart pomyłka – 3 zgłoszenia), przekraczanie
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dozwolonej prędkości – ogółem – 287 zgłoszeń – (potwierdzone – 214 zgłoszeń,
niepotwierdzone – 52 zgłoszenia, potwierdzone wyeliminowane – 20 zgłoszeń, żart pomyłka –
1 zgłoszenie) oraz nieprawidłowe parkowanie- ogółem – 275 zgłoszeń – (potwierdzone - 176
zgłoszeń, niepotwierdzone – 66 zgłoszeń, potwierdzone wyeliminowane – 31 zgłoszeń, żart
pomyłka – 2 zgłoszenia). Zadania podejmowane przez Policję w związku ze wszystkimi
zgłoszeniami polegają na weryfikacji określonej nieprawidłowości w terminie 5 dni
od uzyskania informacji o występującej nieprawidłowości. W przypadku potwierdzenia
zgłoszenia podejmowane są liczne działania, obejmujące zarówno interwencje w rejonie
zagrożenia, jak również podjęcie współpracy z innymi instytucjami w zakresie ich kompetencji,
celem wspólnego wypracowania adekwatnego do danego problemu rozwiązania.
Ważnym elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo na terenie powiatu
radomszczańskiego są również działania realizowane w związku z zabezpieczeniem
przejazdów uczestników imprez masowych. W związku z tym do zabezpieczenia przejazdów
kibiców w analizowanym okresie zaangażowanych zostało łącznie 430 funkcjonariuszy.
Ponadto łącznie do zabezpieczenia przejazdów uczestników imprez masowych oraz imprez
na terenie powiatu zaangażowano 593 policjantów.
Jednocześnie informujemy, że w 2018 roku funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Radomsku w ramach zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta
Radomska zrealizowali niżej zamieszczone służby ponadnormatywne finansowane ze środków
Urzędu Miasta Radomsko łącznie :





402 służb w patrolach dwuosobowych w systemie ośmiogodzinnym;
360 służb w patrolach dwuosobowych w systemie sześciogodzinnym;
6 służb czterogodzinnych w patrolach dwuosobowych;
3 służby czterogodzinne w patrolach trzyosobowych;

Ponadto w roku 2018 w ramach służb ponadnormatywnych policjanci ujawnili:






1364 wykroczeń;
1932 interwencji;
27 zatrzymań sprawców na gorącym uczynku;
41 doprowadzeń;
3400 legitymowania;

Jednocześnie informuję, że dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku dynamika
w 7 kategoriach przestępstw wyniosła 91,17%, a wykrywalność wyniosła w 2018 roku 88,34%;
natomiast dynamika ogółem wszystkich przestępstw wykrytych za 2018 rok wynosi 114,60%,
a wykrywalność w 2018 roku wyniosła 86,79%.
5.3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Zgodnie z informacjami nadesłanymi przez KPP Straży Pożarnej w Radomsku w 2018r.
na terenie Powiatu Radomszczańskiego powstało 1613 zdarzeń, z czego 414 stanowiły pożary
(25,6%), 1118 miejscowe zagrożenia (69,3 %), 81 alarmy fałszywe (5,2 %). Podczas pożarów
27 osób zostało rannych, była też 1 ofiara śmiertelna.
Grupy zagrożeń występujące na terenie powiatu
Rozpoznane grupy zagrożeń występujące na terenie powiatu to w szczególności:


transport drogowy (przewóz materiałów niebezpiecznych, towarowy i osobowy)
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-

droga krajowa DK- 1 Częstochowa – Piotrków (odcinek 445-414),

-

droga krajowa 91 Częstochowa – Radomsko – Kamieńsk – Piotrków Tryb,

-

droga krajowa 42 Radomsko – Przedbórz – Końskie,

-

droga krajowa 42 Radomsko – Wieluń.



transport kolejowy (przewóz materiałów niebezpiecznych, towarowy i osobowy)
linia kolejowa Częstochowa – Piotrków Trybunalski,






zakłady przemysłowe w szczególności stosujące substancje niebezpieczne w procesie
technologicznym, które mogą powodować zagrożenie środowiska (OSM Radomsko,
Metalurgia S.A., Ardagh Group Radomsko Sp. z o.o., „Frigo Logistics”, Cynkownia
Radomsko Sp. z o.o., Rozlewnia gazu w Dmeninie, gm. Kodrąb),
zakłady stolarsko - meblowe (lakiernie, place składowe, hale wystawowe, hurtownie),
przesył mediów niebezpiecznych:

- ropociąg o rocznej ilości przesyłu ok. 1 400 000m3 (Kamieńsk, Gomunice, Dobryszyce,
Radomsko, Ładzice),
- gazociąg o rocznej ilości przesyłu ok. 17 500 000m3
Dobryszyce, Radomsko),




(Kamieńsk, Gomunice,

stacje paliw płynnych oraz stacje autogazu ,
punkty wymiany butli gazowych propan-butan (dystrybucja),
tereny zagrożone powodziami (powierzchnia zalewowa ok. 5500 ha), występujące
na obszarach gmin:

- gm. Radomsko – okolice m. Szczepocice, Bobry, Topisz, Klekowiec,
- gm. Ładzice – okolice Jankowic, Jedlna i Radziechowic,
- gm. Przedbórz – okolice m. Przedbórz i Tarasu, Grobli, Faliszewic i Żeleźnicy,
- gm. Wielgomłyny – okolice Krzętowa,
- gm. Gidle - głównie okolice przyległe do rz. Warty oraz Wiercicy,
- gm. Żytno – głównie okolice przyległe do rz. Pilicy







lokalne zagrożenia powodowane długotrwałymi opadami deszczu, intensywnymi
roztopami (związane z niedostateczną melioracją terenów i stanem instalacji
kanalizacyjnych),
zagrożenia wynikające z użytkowania budowli hydrotechnicznych (Oczyszczalnia
Ścieków w Radomsku, inne lokalne oczyszczalnie),
inne budowle zagrożone katastrofami występujące na terenie powiatu (mosty, wiadukty
drogowe i kolejowe, kominy, wieże),
budynki wysokie – 8 (biurowiec zakładu FAMEG, składnica leków CEFARM, wieża
suszarnicza firmy BIO AGRO w m. Blok Dobryszyce, 2 magazyny wysokiego
składowania w Centrum Dystrybucji JYSK oraz 4 budynki mieszkalne wielorodzinne)
zagrożenie obszarów i kompleksów leśnych (43 533 ha tj. 30% powierzchni powiatu),
lasami tymi administrują 4 Nadleśnictwa: Radomsko, Przedbórz, Bełchatów, Gidle;
torfowiska o znaczących powierzchniach - na terenie Powiatu Radomszczańskiego duże
kompleksy torfowisk znajdują się w czterech gminach: Kamieńsk (około 460 ha) ,
Gidle (około 800 ha), Ładzice (około 1140 ha) i Żytno (około 180 ha).
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zagrożenia obiektów w gospodarstwach rolniczych (46 000 budynków, w tym ok. 5 %
o konstrukcji całkowitej palnej).

1. Pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe w 2018 roku.
Alarmy fałszywe
5%

Pożary
26%

Miejscowe
zagrożenia
69%

OGÓŁEM : 1613 zdarzeń
 25,6% (414) stanowiły pożary,
 69,3% (1118) stanowiły miejscowe zagrożenia,
 5,02% (81) stanowiły alarmy fałszywe

Zdarzenia w poszczególnych miesiącach w 2018 roku.
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MZ w miesiącach roku 2018.
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Liczba zdarzeń w poszczególnych miesiącach roku 2018
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Pożary w 2018 roku w rozbiciu na grupy obiektów.

grupy obiektów

Pożary w podziale na grupy obiektów.
Użyteczności publicznej
Mieszkalne
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Inne obiekty
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Zdarzenia w poszczególnych gminach Powiatu Radomszczańskiego w 2018 roku.

Zdarzenia w poszczególnych gminach w 2018 roku.
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Inne obiekty

Obiekty mieszkalne
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Środki transportu

9

Obiekty produkcyjne

Obiekty użyteczności
publicznej

Dobryszyce
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Obiekty magazynowe

Zestawienie pożarów w gminach powiatu wg rodzaju
obiektów w 2018 roku.
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Zestawienie strat za 2018 roku wg pożarów i miejscowych zagrożeń w powiecie

Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w
poszczególnych gminach.
Straty w MZ

gm.Żytno
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33
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gm. Ładzice

gm. Wielgomłyny
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gm. Radomsko
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m-gm. Przedbórz

1137,9
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gm.Lgota w.

99,1
107

gm.Kodrąb
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gm.Kobiele W.

39
17
1202,6

m-gm.Kamieńsk

gm.Gomunice

gm. Gidle

gm.Dobryszyce

Straty w pożarach
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222,7
3,5
41
6,1
157,6
50
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Przyczyny powstawania pożarów i miejscowych zagrożeń
Pożary
Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru

50,48%

Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się ogniem
otwartym, w tym papierosy, zapałki

14,73%

Nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych

8,94%

Wady środków transportu

5,31%

Inne przyczyny

4,59%

NOD w pozostałych przypadkach

3,86%

Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody,
osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych

3,86%

Wady urządzeń mechanicznych

1,21%

Wady konstrukcji budowlanych

1,21%

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe

0,97%

NOD przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach

0,72%

Wyładowania atmosferyczne

0,72%

Nieustalone

0,72%

Nieostrożność Osób Nieletnich (NON) przy posługiwaniu się ogniem
otwartym, w tym papierosy, zapałki

0,48%

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych

0,48%

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych

0,48%

Pożary jako następstwo innych miejscowych zagrożeń

0,48%

Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe

0,24%

Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe

0,24%

Samozapalenia chemiczne

0,24%
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Miejscowe zagrożenia
Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie

48,12%

Inne przyczyny

20,75%

Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu

15,83%

Huragany, silne wiatry, tornada

5,46%

Gwałtowne opady atmosferyczne

3,85%

Wady środków transportu

2,68%

Uszkodzenia sieci i instalacji przesyłowych, doprowadzających,
odprowadzających media komunalne i technologiczne.

0,63%

Nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych, budynków

0,45%

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych (innych niż
elektryczne)

0,36%

Wady urządzeń i instalacji gazowych, w szczególności: zbiorniki,
przewody, odbiorniki gazu

0,27%

Wady urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne)

0,27%

Wady konstrukcji budowlanych

0,27%

Niewłaściwe zabezpieczenie hodowanych zwierząt, owadów, gadów,
ptaków

0,27%

Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu

0,18%

Nieumyślne działanie człowieka

0,18%

Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności: przewody,
osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych

0,09%

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych

0,09%

Nieprawidłowe wykonanie prac instalacyjnych, remontowych,
montażowych, budowlanych

0,09%

Celowe działanie człowieka

0,09%

Nieustalone

0,09%
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Działalność kontrolno - rozpoznawcza

Czynności kontrolno-rozpoznawcze realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej prowadzone są w następujących zakresach:
1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
2) oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych
zastosowanych w obiekcie budowlanym,
3) oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
4) ustalania spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
5) rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez
jednostki ochrony przeciwpożarowej,
6) rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń,
7) wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz
okoliczności jego rozprzestrzenienia się.

Czynności kontrolno – rozpoznawcze i postępowanie administracyjne w 2018 r.
1. Przeprowadzone czynności kontrolno – rozpoznawcze:
- w obiektach użyteczności publicznej – 54
- w budynkach zamieszkania zbiorowego – 4
- w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – 13
- w obiektach produkcyjnych i magazynowych – 29
- w lasach – 2
- w gospodarstwach rolnych - 3
- ogółem kontroli – 105
- w tym: kontroli podstawowych (z odbiorami) – 81, sprawdzających – 24,
- obiektów skontrolowanych - 121
ponadto z ogólnej ilości 105 kontroli:
czynności kontrolno - rozpoznawcze dotyczące oddawania obiektów budowlanych
do użytkowania – 43
- w tym sprzeciwy lub zajęte stanowiska z uwagami – 14
- przeprowadzono kontrole i przygotowano opinie dotyczące bezpieczeństwa 17
obiektów budowlanych.
2. Postępowanie administracyjne:
- ilość wydanych decyzji administracyjnych – 16
- liczba nałożonych mandatów – 1 na kwotę 500 zł
- wystąpienia do innych organów – 43
3. Ilość wybranych nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej ujawnionych
podczas czynności kontrolnych:
- dotyczące urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz gaśnic – 26
- dotyczące instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 17
- dotyczące instalacji użytkowych – 10
- dotyczące stanu dróg ewakuacyjnych i znaków bezpieczeństwa - 6
- pozostałe nieprawidłowości - 44
- ogółem nieprawidłowości – 103
- ilość obiektów, w których wystąpiły nieprawidłowości - 38
-
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4. Ilość obiektów skontrolowanych w ramach prowadzonej od lat akcji kontrolnej
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, stanowiących zasoby starej zabudowy:
 obiekty skontrolowane przez pion kontrolno - rozpoznawczy – 8
 obiekty zlustrowane przez funkcjonariuszy JRG – 37
5. Dokonano aktualizacji i rozszerzenia katalogu zagrożeń na podstawie prowadzonych
czynności kontrolno – rozpoznawczych oraz na podstawie posiadanych danych
służbowych.
Zmiany dotyczyły m.in.:
a) Wykazu stacji paliw płynnych - dodano do wykazu trzy stację paliw:
- stacja MOYA w Radomsku, ul. Łódzka,
- stacja LOTOS w m. Gowarzów, gm. Gidle,
- stacja w Radomsku przy ul. Narutowicza 59.
b) Wykazu obiektów, w których wymagana jest instalacja sygnalizacyjno – alarmowa
(ISA) na podstawie § 28 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów – zaktualizowano o dane dotyczące monitoringu
pożarowego w obiekcie BricoMarche w Radomsku, ul. Reymonta 62A,
c) Wykazu obiektów, w których wymagana jest ISA na podstawie Postanowień Łódzkiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi – dopisano dwa obiekty (budynek zakładu
UNION INDUSTRIES w Radomsku, ul. Stolarzy 1 oraz budynek biurowo – socjalny
przy zakładzie AGRO-MASZ w Strzelcach Małych, gm. Masłowice),
d) Wykazu obiektów wyposażonych w ISA, nie objętych obowiązkiem wyposażenia
na podst. § 28 rozp. MSWiA z 07.06.2010 roku – dopisano jeden obiekt (budynek
zakładu Ontex Polska Radomsko Plant w Radomsku przy ul. Przedsiębiorców 6),
e) Wykazu obiektów energetyki i łączności o znaczeniu krajowym lub regionalnym –
dopisano cztery stacje bazowe telefonii komórkowej,
f) Wykazu obiektów wyposażonych w SUG, nie objętych obowiązkiem wyposażenia –
dopisano jeden obiekt (budynek zakładu Ontex Polska Radomsko Plant w Radomsku
przy ul. Przedsiębiorców 6)
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja - popularyzacja ochrony przeciwpożarowej
W ramach prewencji społecznej przeprowadzono akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo”
oraz „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. W ramach tych akcji promowano
i rozdawano czujki dymu przekazane tutejszej Komendzie przez Komendę Wojewódzką PSP
w Łodzi, zakupione z wykorzystaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
W roku 2018 rozdano 20 czujek dymu i tlenku węgla m.in.. podczas Powiatowych
Obchodów Dnia Strażaka, festynu Radomszczańskie Dni Rodziny” oraz 2 czujki przekazano
na cele „Szlachetnej Paczki”. Ponadto 3 czujkami nagrodzono finalistów konkursu
internetowego „WYGRAJ CZUJKĘ NA ŚWIĘTA”. W ramach kampanii społecznej ph. „Kręci
mnie bezpieczeństwo” przeprowadzono 13 pogadanek w siedzibie Komendy oraz 6 pokazów
sprzętu i 12 prelekcji w placówkach oświatowych i imprezach plenerowych organizowanych
przez inne instytucje. Przygotowano materiały i przeprowadzono eliminacje gminne
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Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”,
a także zorganizowano i przeprowadzono eliminacje szczebla powiatowego w/w Turnieju
oraz pomagano w przygotowaniu uczestników do eliminacji wojewódzkich.
Podejmowano działania w zakresie prewencji społecznej takie jak: pogadanki
przed letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży, zwiedzanie strażnicy, pokazy sprzętu
ratowniczego, połączone z pogadankami na temat zasad postępowania w razie pożaru i innych
zagrożeń. Uczestniczono również w spotkaniach z władzami powiatu, miast, gmin
oraz z Miejskim i Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego oraz w posiedzeniach
komisji bezpieczeństwa. Łączna ilość działań w tym zakresie – 108. Przy współpracy
z lokalnymi mediami (telewizja, prasa, portale internetowe), propagowano zasady bezpiecznej
eksploatacji urządzeń grzewczych oraz zasad zachowania w przypadku zatrucia tlenkiem
węgla, m.in.:
a) udział w programie telewizji NTL Radomsko „Rozmowa dnia” (wydanie z dnia
07.11.2018 roku),
b) informacja w Dzienniku Łódzkim „Radomsko: Czujka uratowała życie kilku osobom"
(wydanie z 12.12.2017 roku),
W ramach prowadzonej od lat akcji kontrolnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych stanowiących zasoby starej zabudowy, właściciele i zarządcy tych obiektów
każdorazowo informowani są o swoich obowiązkach w zakresie prawidłowego utrzymania
instalacji użytkowych i części wspólnych obiektów takich jak drogi komunikacji ogólnej,
piwnice i poddasza nieużytkowe, ponadto mieszkańcom rozdawane są ulotki dotyczące
bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych i sposobów uniknięcia zatrucia tlenkiem węgla.
Akcje edukacyjno – promocyjne.
W ramach akcji edukacyjno – promocyjnej JRG KP PSP w Radomsku przeprowadziła
6 pogadanek dla różnych instytucji (głównie szkoły podstawowe, przedszkola, szkoły
ponadgimnazjalne) na terenie Powiatu Radomszczańskiego w zakresie bezpiecznego
wypoczynku dzieci i młodzieży, zachowania podczas nieobecności opiekunów, udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, ratownictwa wodnego.
Podczas prowadzonej akcji „Otwarte drzwi strażaków-ratowników” strażnicę tutejszej
Komendy odwiedziło 350 dzieci z 13 placówek oświatowych z terenu powiatu
radomszczańskiego.
Ponadto strażacy JRG KP PSP przeprowadzili 6 (ćwiczeń) pokazów w związku
z uczestnictwem w imprezach plenerowych, festynach organizowanych przez szkoły i inne
instytucje z terenu powiatu oraz czynnie włączyli się w kontynuowaną akcję „Kręci mnie
bezpieczeństwo”.
Szkolenia i ćwiczenia doskonalące
Zawody sportowe
-

XX Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Halowej Piłce Nożnej,
XX Mistrzostwach Województwa Łódzkiego w Sporcie Pożarniczym,
XX Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Piłce Siatkowej,
XIX Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Lekkiej atletyce,
XVII Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Pływaniu.
Ćwiczenia i manewry w ramach powiatu w 2018 r.

W minionym roku przeprowadzono zgodnie z rocznym planem 23 ćwiczenia na obiektach
z terenu Powiatu Radomszczańskiego ćwiczeń na obiektach oraz dodatkowo ćwiczenia
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w wytypowanych obiektach sakralnych z terenu powiatu. Ćwiczenia prowadzono
w następujących obiektach:
- Indesit Company w Radomsku, ul. Merloniego 4,
- Press Glass w Radomsku, ul. Geodetów 4,
- Mebin Stobiecko Szlacheckie 135,
- Manuli Hydraulics S.A w Radomsku, ul. Przedsiębiorców 5,
- Miejski Dom Kultury w Radomsku, ul Brzeźnicka 5,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu, ul. Piotrkowska 1,
- Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36,
- Bazylika wraz z Klasztorem dominikanów w Gidlach, ul. Plac Dominikański,
- Kościół Parafii Rzymskokatolickiej w Wielgomłynach, ul. Rynek 8.
Ponadto Strażacy KP PSP uczestniczyli w przeprowadzanej ewakuacji pracowników
z obiektów następujących instytucji:
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 w Radomsku ul. Rolna 65 - ilość osób ewak. – 493,
- Zakład Produkcji Mebli „Mebin” Stobiecko Szlacheckie – ilość osób ewakuowanych – 28,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Orzechowie - ilość osób ewakuowanych – 167,
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach - ilość osób ewak. – 196,
- Urząd Skarbowy w Radomsku ul. Mickiewicza 4 - ilość osób ewakuowanych - 89,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu ul. Piotrkowska 1 - ilość osób ewak. - 30,
- ZSEE w Radomsku ul. Narutowicza 12 ilość osób ewakuowanych - 240.
Przeszkolenie pożarnicze OSP w 2018 roku
W roku 2018 tutejsza komenda zorganizowała i przeprowadziła dwa szkolenia
podstawowe jednoetapowe dla strażaków ratowników OSP oraz jedno szkolenie kierujących
działaniem ratowniczym dla członków OSP, jedno szkolenie Naczelników Ochotniczych
Straży Pożarnych, jedno szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego
Ochotniczych Straży Pożarnych, jedno szkolenie w zakresie ratownictwa technicznego
dla strażaków ratowników OSP.
Ogółem szkolenia ukończyło:






szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP - ukończyło 66 strażaków,
szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP - ukończyło
7 strażaków,
szkolenie naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych – ukończyło 18 strażaków
szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – ukończyło
23 strażaków,
szkolenie w zakresie ratownictwa technicznego – 32 strażaków.

Ogólna liczba strażaków, którzy posiadają szkolenie podstawowe w powiecie
to 692 osoby (626 strażaków przeszkolonych ubiegłych + 66 z roku 2018 roku.).
Wymagane minimalne stany wyszkolenia OSP w KSRG
Szkolenie podstawowe 2 obsady - 12 osób
Szkolenie dowódców - 2 osoby
Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego - 4 osoby
Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP - 3 osoby
Szkolenie uzupełniająco - doskonalące z zakresu kierowania ruchem - 4 osoby
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Szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy - 6 osób
Wg. zasad rat. med. z 2013 – 8 osób
Szkolenie z zakresu zabezpieczania lądowania LPR - 4 osoby
Szkolenie naczelników OSP - 2 osoby
Obecnie wszystkie jednostki OSP w KSRG w Powiecie Radomszczańskim spełniają
wymagane standardy wyszkolenia pożarniczego.
Kontrole operacyjno-techniczne jednostek OSP w KSRG
W 2018 roku przeprowadzono kontrole operacyjno-techniczne w 16 jednostkach
włączonych do KSRG. Zakres tematyczny inspekcji obejmował:
 Alarmowanie OSP,
 Gotowość operacyjna druhów OSP,
 Gotowość do natychmiastowego użycia pojazdów, sprzętu ratowniczego, sprzętu
łączności,
 Dokumentacja,
 Wiedza teoretyczna druhów OSP- test wiedzy,
 Ćwiczenie,
 Stan techniczny infrastruktury strażnicy, mający wpływ na obniżenie gotowości
operacyjnej OSP,
Wyniki inspekcji przeprowadzonych w roku 2018.
Uzyskana ocena jednostki OSP
w KSRG
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Po każdej z 16 kontroli do jednostek OSP oraz samorządów wysłano pismo z wnioskami
i zaleceniami pokontrolnymi. Odpowiedź na zalecenia pokontrolne otrzymano
w 8 przypadkach.
Główne powtarzające się błędy stwierdzono w następujących kategoriach:
 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa - 16 przypadków,
 znajomość zasad prowadzenia korespondencji radiowej - 4 przypadki,
 brak aktualnych dopuszczeń UDT i atestów serwisów producentów odnośnie
stosownych badań sprzętu - 3 przypadki,
 aktualność dokumentacji - 6 przypadków.
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5.4 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Bezpieczeństwo sanitarno – epidemiologiczne na terenie Powiatu Radomszczańskiego
w roku 2018 tak jak w latach ubiegłych było priorytetowym zadaniem Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku.
Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku
są prowadzone w oparciu o tworzony corocznie na podstawie „Wytycznych Łódzkiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego” – „Plan zasadniczych zamierzeń”,
w którym określany jest cel, główne kierunki działania i zasadnicze zamierzenia przyjęte
do realizacji na dany rok dla poszczególnych komórek organizacyjnych, harmonogram nadzoru
nad obiektami oraz harmonogramy poboru próbek i wykonywania pomiarów.
W 2018 roku pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Radomsku znajdowało się 2389 obiektów, przeprowadzono ogółem 2051 kontroli, wydano
314 decyzji administracyjnych merytorycznych oraz 225 decyzji płatniczych, nałożono
43 mandaty karne na kwotę 10.850 zł.
W ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zajęto 111 stanowisk.
Pobrano ogółem do badań 828 próbek oraz przeprowadzono 4622 badania
(ocena ergonomii mebli szkolnych i przedszkolnych oraz obciążenia uczniów tornistrami).
W 2018 roku przeprowadzano również liczne kontrole poza harmonogramem,
wynikające z otrzymanych powiadomień w ramach funkcjonującego systemu RASFF,
wniesionych podań od ludności wnioskujących o podjęcie interwencji oraz na polecenie
Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (kontrole akcyjne) itp.
Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych
Ocena sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych w Powiecie Radomszczańskim
została sporządzona w oparciu o dane o przypadkach zachorowań i zakażeń, jakie zostały
zgłoszone do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku w 2018 roku
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
W roku 2018 przeprowadzono 441 wywiadów epidemiologicznych dotyczących
jednostek chorobowych. W Powiecie Radomszczańskim ogółem w roku 2018 zarejestrowano
10 951 przypadków zachorowań tj. :
 1101 zachorowań na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia,
 9 818 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę,
 32 zachorowania na gruźlicę
w związku z czym 243 osoby były hospitalizowane.
Choroby szerzące się drogą pokarmową
Salmonellozy - zatrucia pokarmowe
W 2018 roku w Powiecie Radomszczańskim zarejestrowano 38 zachorowań
wywołanych przez pałeczki Salmonella. 33 osoby chore wymagały hospitalizacji. Wszystkie
przypadki miały charakter indywidualny i nie były powiązane ze sobą epidemiologicznie.
Ogniska chorób przenoszonych droga pokarmową
1. W 2018 r. rejestrowano dwa ogniska choroby przenoszonej drogą pokarmową
tj. Pierwsze ognisko wystąpiło u osób uczestniczących w wycieczce do Albanii.
Zachorowały 3 osoby, w tym 1 dziecko do lat 14, które objęto nadzorem
epidemiologicznym. Prawdopodobnym czynnikiem etiologicznym ogniska
przenoszonego drogą pokarmową były bakterie Shigella sp.
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2. Drugie ognisko wystąpiło wśród osób wspólnie zamieszkujących wywołane
wirusowym zapaleniem wątroby typu A. Zachorowały 3 osoby. Uznano, że przyczyną
wystąpienia ogniska było nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny – tj. mycia
rąk przy przygotowywaniu i podawaniu posiłku.
Nośnikiem zakażenia był chory człowiek. Nadzorem epidemiologicznym objęto 7 osób.
Wirusowe zapalenia wątroby
W 2018 r. zarejestrowano 7 przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A –
potwierdzonych badaniami serologicznymi tj. wykryto przeciwciała anty-HAV (w 2017 r.
rejestrowano 3 przypadki). Metody zapobiegania to: przestrzeganie zasad higieny osobistej,
mycie rąk po wyjściu z toalety, mycie rąk przed przygotowaniem posiłków i przed jedzeniem,
szczepienie osób zatrudnionych przy dystrybucji i produkcji żywności, usuwaniu odpadów
komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi,
szczepienie dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży, które nie chorowały
na WZWA, szczepienie osób wyjeżdżających do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności
zachorowań na WZW A.
Zachorowalność na wirusowe zapalenie wątroby krwiopochodne w Powiecie
Radomszczańskim utrzymuje się na bezpiecznym poziomie Zarejestrowano ogółem
32 zachorowania. Jest to następstwem konsekwentnej, wieloletniej realizacji szczepień
ochronnych przeciwko wzw typu B oraz pełnienia w podmiotach leczniczych właściwego
nadzoru epidemiologicznego eliminującego przyczyny szerzenia się tych zakażeń.
Ogółem w 2018 r. przeprowadzono nadzór nad 88 osobami z kontaktu z osobą zakażoną.
Choroby wieku dziecięcego
Liczba zachorowań na choroby wieku dziecięcego w roku 2018
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1
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0
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Świnka

94

Grypa i zachorowania grypopodobne
W 2018 r. do PSSE Radomsko zgłoszono 9 818 zachorowań i podejrzeń zachorowań
na grypę (wsp. zapadalności 11 149,22), w tym 3304 zachorowań u dzieci do lat 14.
Kontynuowano nadzór epidemiologiczno-wirusologiczny nad grypą oparty na wybiórczym
nadzorze epidemiologicznym tzw. systemie SENTINEL.
Skutecznym sposobem ochrony przed grypą jest unikanie dużych skupisk ludzkich
w okresie epidemii, utrzymanie właściwego poziomu higieny osobistej i środowiska
oraz poddanie się szczepieniom ochronnym. Rozpowszechnianie szczepień p/ grypie nadal
jest niewielkie i nie ma wpływu na sytuację epidemiologiczną choroby.
Najwyższą tygodniową zapadalność w 2018 r. zanotowano w okresie od : 23.01.2018r.
do 31.01.2018 r.
Gruźlica
W 2018 r. w PSSE w Radomsku zarejestrowano 32 przypadki rozpoznanej gruźlicy
tj. o 16 przypadków mniej niż w 2017 r. (wsp. zapadalności 36,33), w tym 25 przypadków
gruźlicy potwierdzonej mikroskopowym badaniem z posiewem bakteriologicznym.
Objęto nadzorem epidemiologicznym 191 osób z kontaktu domowego, w miejscu pracy
i nauki. Wyższą zapadalność rejestrowano wśród mieszkańców miasta, oraz wśród mężczyzn.
Najwyższą zapadalność odnotowano w grupach wiekowych u osób powyżej 50 roku życia
(20 osób), od 30 do 50 roku życia (12 osób).
W 2018 r. w Powiecie Radomszczańskim rejestrowano 1 zgon z powodu gruźlicy
(w 2017 r. rejestrowano 3 zgony).
W 2018 r. wystąpiło ognisko gruźlicy w skupisku tj. DPS. Zachorował pensjonariusz.
Postępowano zgodnie z „Procedurą postępowania w zakresie zwalczania i zapobiegania
gruźlicy na terenie województwa łódzkiego”. Objęto nadzorem osoby z otoczenia.
Szczepienia ochronne – analiza wykonawstwa szczepień ochronnych
Najważniejszym celem zdrowotnym szczepień ochronnych jest zapobieganie
określonemu zakażeniu lub chorobie zakaźnej u zaszczepionej osoby lub populacji.
Szczepienia ochronne w Powiecie Radomszczańskim prowadzone są w 27 podmiotach
leczniczych, w tym 4 podmioty nadzorowane przez WSSE w Łodzi.
W 2018 r. zarejestrowano 11 niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP),
w tym 10 łagodnych i 1 poważny.
Niepokojącym trendem dla całej populacji może okazać się systematycznie zyskująca
na popularności tendencja do unikania szczepień, działanie ruchów antyszczepionkowych
lub inna przyczyna nie podawana przez rodziców/ opiekunów.
Liczba rodziców/ opiekunów prawnych uchylających się od obowiązku szczepień
ochronnych oraz liczba dzieci, u których nie zrealizowano obowiązkowych szczepień zgodnie
z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych, stan na dzień 31.12.2018 r.
ROK

2018

liczba rodziców/ opiekunów prawnych
liczba dzieci nie szczepionych
dzieci uchylających się od obowiązkowych obowiązkowymi szczepieniami
szczepień ochronnych
ochronnymi
103

70

95

Działania podjęte przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku
dot. rodziców/ opiekunów prawnych uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.

ROK

2018

liczba wezwań/upomnień
zawierających wezwanie do
obowiązku szczepień
z zapewnieniem skierowania
sprawy na drodze egzekucji
administracyjnej
49

liczba tytułów
wykonawczych
przekazanych do
Wojewody
46

W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła liczba rodziców/opiekunów
prawnych uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych swoich dzieci.
Wg informacji uzyskiwanych z placówek medycznych przyczyna uchylania się
rodziców/opiekunów prawnych od obowiązku szczepień ochronnych, najczęściej była
nieznana. Na pogłębienie się zjawiska negatywnej postawy rodziców do uodparniania swoich
dzieci, wpływ mają też prawdopodobnie ruchy antyszczepionkowe, które wg WHO stanowią
największe zagrożenie dla zdrowia publicznego.
Ze względu na stale rosnącą liczbę osób uchylających się od realizacji
obowiązkowych szczepień ochronnych, konieczne jest kontynuowanie akcji edukacyjnych
i szukanie nowych sposobów dotarcia do opiekunów z informacjami wskazującymi
na zasadność realizacji szczepień ochronnych. Ważnym źródłem informacji o szczepieniach
ochronnych jest strona internetowa uruchomiona w ramach akcji informacyjnej
„Zaszczep w sobie chęć szczepienia” i strona Państwowego Zakładu Higieny
http://szczepienia.pzh.gov.pl/
Stan uodpornienia szczepionkami zalecanymi osób w Powiecie Radomszczańskim:

Uodpornienie przeciw
chorobie

2018

Rotawirusy

224

p/wirusowi
brodawczaka ludzkiego

8

przeciw inwazyjnym
zakażeniom
Streptococcus pneumoniae

311
oprócz osób
szczepionych
zgodnie
z PSO

Neisseria meningitidis

252

Wzw typ A

57

Wzw typ B

1541

Kleszczowe zapalenie
mózgu

73
96

Dur brzuszny
Ospa wietrzna

30
62

Grypa

1906

Nadzór nad warunkami świadczeń zdrowotnych
Pod stałym nadzorem Sekcji Nadzoru Epidemiologii PSSE w Radomsku znajduje się
ogółem 255 obiektów w tym:
Działalność wykonywana przez podmioty lecznicze ogółem 70 tj.:
 Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - ogółem 3,
 Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – ogółem 67,
 Działalność lecznicza wykonywana przez praktykę zawodową - ogółem 185.
Ogółem w 2018 r. w podmiotach leczniczych przeprowadzono 123 kontrole.
Wydano 6 decyzji administracyjnych tj. 2 decyzje merytoryczne, 1 decyzja zmieniająca,
1 decyzja nakazująca leczenie, 1 decyzja opłatowa.
W 2018 r. nie stosowano karania mandatowego.
Na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych w 2018 r. w ramach bieżącego
nadzoru sanitarnego nad podmiotami leczniczymi, prowadzącymi działalność medyczną ocenia
się, że z roku na rok stan placówek pod względem sanitarno – higienicznym ulega poprawie.
W placówkach zostały opracowane i wdrożone procedury, mające na celu ochronę
przed zakażeniami. Przeprowadzone kontrole nie wykazały przypadków łamania procedur
medycznych dot. dezynfekcji i sterylizacji.
Postępowanie z odpadami medycznymi w nadzorowanych placówkach medycznych
odbywa się prawidłowo- odpady są gromadzone w sposób bezpieczny dla personelu
i środowiska. Placówki posiadały
zawarte umowy ze specjalistycznymi firmami,
uprawnionymi do odbioru i unieszkodliwiania odpadów pochodzenia medycznego.
Do Sekcji Nadzoru Epidemiologii w Radomsku w 2018 r. wpłynął 1 wniosek
od ludności o podjęcie interwencji w sprawie:
 nieprzestrzegania procedur higieniczno sanitarnych i złego stanu sanitarnotechnicznego w Niepublicznym Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczy „FAMILY”
97-570 Taras 46 A gm. Przedbórz.
Kontrola sanitarna przeprowadzona w tym obiekcie nie wykazała nieprawidłowości.
Ocena działalności zespołów do spraw zakażeń szpitalnych
Zakażenia wewnątrzszpitalne to jedno z najpoważniejszych zagrożeń
dla hospitalizowanych pacjentów. Zakażeń tych nie można całkowicie wyeliminować,
a jedynie doprowadzić do minimalizacji ich występowania. We wszystkich podmiotach
leczniczych, w których udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne powołane
zostały Zespoły ds. Zakażeń Zakładowych. W Szpitalu Powiatowym w Radomsku
i pozostałych stacjonarnych placówkach świadczących usługi całodobowo w 2018r.
rejestrowano trzy ogniska epidemiczne. Bieżąca działalność zespołów ds. zakażeń
koncentruje się na analizowaniu i aktualizowaniu procedur epidemiologicznych, adekwatnie
do dostrzeganych zagrożeń, zmieniających się wymagań w nowelizowanych przepisach
prawnych, standardów postępowania i potrzeb medycznych. Cały personel szpitala musi
posiadać wiedzę w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych. Wiedzę tę trzeba poprzeć
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właściwą, codzienną praktyką, z konsekwentnym przestrzeganiem i egzekwowaniem
obowiązujących procedur i standardów.
Nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Nadzorem objęto 36 urządzeń wodociągowych zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę
do spożycia oraz 6 indywidualnych ujęć, z których woda jest wykorzystywana w ramach
działalności gospodarczej, w budynkach użyteczności publicznej, w podmiotach działających
na rynku spożywczym.
W ramach prowadzonego nadzoru pobrano do badań ogółem 312 próbek wody,
w tym:
 264 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzeń i sieci
wodociągowej;
 32 próbki ciepłej wody w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności
publicznej oraz w podmiotach wykonujących działalność leczniczą całodobową,
w celu oceny stopnia skażenia pałeczkami Legionella sp,;
 15 próbek wody basenowej;
 1 próbkę wody z kąpieliska.
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Na podstawie wyników badań próbek wody pobranych z w/w urządzeń wodociągowych,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku ocenił, iż jakość wody
w nadzorowanych wodociągach na koniec 2018 roku spełniała wymagania.
Wodociągi, w których jakość wody w ciągu roku nie spełniała wymagań określonych
w rozporządzeniu MZ w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:
 Indywidualne ujęcie wody Gospodarstwo Rolne Chełmo 104
(Escherichia coli, bakterie grupy coli);
 Wodociąg Józefów Stary (bakterie grupy coli);
 Wodociąg Przedbórz, ul. Konecka 52 ( ogólna liczba mikroorganizmów);
 Wodociąg Rędziny ( ogólna liczba mikroorganizmów);
 Wodociąg Radomsko (bakterie grupy coli);
 Wodociąg Strzałków (ogólna liczba mikroorganizmów).
Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów, PPIS w Radomsku stwierdził:
 brak przydatności wody do spożycia w indywidualnym ujęciu wody w Chełmie
i w wodociągu Józefów Stary oraz nakazał podjęcie działań naprawczych mających
na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnej z obowiązującymi normami;
 warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągach: Przedbórz ul. Konecka
Nr 52, Rędziny, Radomsko, Strzałków oraz nakazał doprowadzenie jakości wody
w wyżej wymienionych urządzeniach wodociągowych do wymagań określonych
przepisami.
Kontrolne badania wody wykonane po zakończeniu działań naprawczych
wykazały, iż jakość wody uległa poprawie w tych wodociągach.
Okresowe pogorszenie jakości wody w zakresie wskaźników mikrobiologicznych
i/lub parametrów fizykochemicznych wystąpiło w następujących obiektach:
 Indywidualne ujęcie wody Gospodarstwo Rolne Chełmo 104 (azotany);
 Indywidualne ujęcie wody Niedośpielin 70, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GAIK”
(chlor wolny, ogólna liczba mikroorganizmów);
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Wodociąg Kobiele Wielkie (bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów);
Wodociąg Przerąb (bakterie grupy coli);
Wodociąg Kietlin (ogólna liczba mikroorganizmów);
Wodociąg Sekursko (ogólna liczba mikroorganizmów);
Wodociąg Rędziny (bakterie grupy coli);
Wodociąg Kamieńsk (bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów);
Wodociąg Włodzimierz (bakterie grupy coli);
Wodociąg Radomsko (bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów);

PPIS w Radomsku uznał stwierdzone przekroczenia za mało istotne, nie stwarzające
zagrożenia dla zdrowia ludzi. Jednocześnie mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa
zdrowotnego konsumentom polecił podjecie w trybie natychmiastowym działań naprawczych,
a po ich zakończeniu wykonał kontrolne badania wody mające na celu sprawdzenie, czy woda
spełnia określone wymagania. Jakość wody we wszystkich przypadkach uległa poprawie
i odpowiadała wymaganiom.
Ocena jakości wody w kąpieliskach i w basenie
Nadzorem sanitarnym w zakresie jakości wody do kąpieli objęto 3 obiekty, w tym:
 kąpielisko w Przedborzu, ul. Turystyczna - zbiornik oparty na cieku wodnym spod
Ochotnika;
 miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w m. Zakrzówek Szlachecki – zbiornik
retencyjny przy rzece Warcie;
 pływalnia kryta MOSiR w Radomsku.
Kąpielisko i miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli
Próbki wody z kąpieliska w Przedborzu były pobierane do badania w ramach kontroli urzędowej
przed sezonem oraz przez organizatora zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania
próbek – woda nadawała się do kąpieli.
W oparciu o zestaw danych o jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Radomsku zaklasyfikował wody w kąpielisku Zbiornik wodny Przedbórz
ul. Turystyczna jako „dobre”.
Na podstawie wyników badań wody pobranej w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym
do kąpieli w Zakrzówku Szlacheckim gm. Ładzice oceniono, że woda spełniała wymagania.
W wyniku kontroli tych obiektów w zakresie stanu infrastruktury, przeprowadzonych w trakcie
ich funkcjonowania, nie stwierdzono nieprawidłowości.
Kryta pływalnia
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku ocenił, że jakość wody na pływalni
w okresie od czerwca 2017 r. do czerwca 2018 roku odpowiadała wymaganiom
mikrobiologicznym i fizykochemicznym, pomimo okresowego przekroczenia dopuszczalnych
wartości parametrycznych dla:
 dopuszczalnej liczby mikroorganizmów w 36±20C po 48 h oraz bakterii Legionella sp.,
 maksymalnego stężenia: chloru związanego, chloroformu.
Określone w przepisach wymagania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne jakim powinna
odpowiadać woda na pływalniach, mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego osób
korzystających z pływalni. Z powyższego względu PPIS w Radomsku, po otrzymaniu
negatywnych wyników badania wody, występował do zarządzającego pływalnią o podjęcie
działań mających na celu spełnienie określonych przepisami wymagań jakościowych. W skutek
podjętych działań naprawczych jakość wody ulegała poprawie i odpowiadała wymaganiom.
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W wyniku prowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu
sanitarno-technicznego Krytej pływalni, natomiast wydano zalecenia dotyczące: opracowania
instrukcji utrzymywania właściwego stanu czystości w strefie sauny, opracowania instrukcji w
zakresie czyszczenia i dezynfekcji brodzika oraz sporządzania roztworu do opłukiwania stóp,
zaktualizowania instrukcji w zakresie utrzymania obiektu w należytym stanie sanitarno –
higienicznym. Zarządzający pływalną powiadomił PPIS w Radomsku na piśmie o realizacji
zaleceń. Powyższe będzie przedmiotem prowadzonych kontroli.
Ocena jakości ciepłej wody w budynkach zamieszkania zbiorowego i podmiotach
leczniczych realizujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
Pod nadzorem znajduje się 11 instalacji ciepłej wody użytkowej.
W ramach monitoringu jakości wody, w celu wykrywania bakterii Legionella sp. zostały
pobrane do badania 32 próbki wody w 8 obiektach.
Przeprowadzone badania wykazały brak lub znikome skażenie systemów wodnych pałeczkami
Legionella sp., z wyjątkiem 1 zakwestionowanej próbki ciepłej wody pobranej
w Schronisku Młodzieżowym w Przedborzu. W związku z powyższym PPIS w Radomsku
polecił podjęcie w trybie natychmiastowym działań naprawczych, a po ich zakończeniu
wykonał kontrolne badania wody mające na celu sprawdzenie, czy woda spełnia określone
wymagania. Jakość wody uległa poprawie i odpowiadała wymaganiom.
Nadzór nad stanem sanitarnym nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej
W 2018 roku pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Radomsku znajdowało się ogółem 369 obiektów.
Ogółem przeprowadzono 408 kontroli, w tym:
 188 zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami na 2018 r.;
 31 poza harmonogramem (w tym kontrole: sprawdzające wykonanie nałożonych
obowiązków, sprawdzające czystość i porządek na terenie gmin, w nowo
zarejestrowanych obiektach, na wniosek podmiotów rozpoczynających działalność
w celu wydania opinii, zatwierdzające laboratorium);
 32 w ramach interwencji,
 157 w ramach nadzoru nad jakością wody do spożycia, jakością ciepłej wody oraz wody
do kąpieli i w basenach;
Uczestniczono w 19 ekshumacjach.
Wydano:
 81 decyzji, w tym: 6 dot. jakości wody, 26 dot. zezwolenia na ekshumację, 6 umarzających
postępowanie, 1 zezwalająca na przewóz zwłok poza granice Polski, 1 zatwierdzająca
laboratorium, 40 płatniczych, 1 decyzja dot. stanu sanitarnego mieszkania;
 16 postanowień;
 13 opinii.
Nałożono 4 mandaty karne.
Ocena stanu sanitarnego obiektów użyteczności publicznej
Stan higieniczno-sanitarny w skontrolowanych obiektach nie budził zastrzeżeń. Podobnie
jak w latach ubiegłych zostały stwierdzone uchybienia, które mają wpływ
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na zapewnienie właściwych warunków świadczenia usług dla ludności oraz utrzymanie
odpowiedniego stanu sanitarnego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Najczęściej stwierdzane uchybienia:
 nieprawidłowo opracowane procedury dot. zapewnienia ochrony przed zakażeniami
oraz chorobami zakaźnymi przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi
do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich (zakłady kosmetyczne),
 brak prawidłowej wentylacji w pomieszczeniach obiektów użyteczności publicznej
(zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej),
 brak okresowej kontroli przewodów kominowych (wentylacyjnych) w w/w obiektach,
 brak lub niewłaściwe wyposażenie pomieszczenia do przechowywania sprzętu
porządkowego (zakłady fryzjerskie, kosmetyczne);
 brak regulaminu sprzątania pomieszczeń sauny oraz korzystania z sauny (obiekty
świadczące usługi w zakresie sauny);
 brak wyposażenia parkingów w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych;
 brak umów na odbiór odpadów komunalnych (cmentarze, zakłady kosmetyczne,
fryzjerskie);
Z uwagi na stwierdzone w wyniku kontroli uchybienia, zostały wydane terminowe
zalecenia pokontrolne. Sposób realizacji tych zaleceń zostanie zweryfikowany podczas kontroli
zaplanowanych na 2019 rok.
Wyniki kontroli prowadzonych w ramach interwencji
Do PPIS w Radomsku wpłynęło 28 wniosków o podjęcie interwencji.
W 5 przypadkach wnioski przesłano do załatwienia według właściwości do WIOŚ
w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim oraz jednostek samorządowych i organów
powiatowych.
Wnioski o podjęcie interwencji dotyczyły:
 nie utrzymywania w należytym stanie higieniczno-sanitarnym nieruchomości
(nieprawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi, ściekami, obecność insektów
i gryzoni, składowanie obornika) - 22 przypadki. W 11 przypadkach wnioski uznano
za uzasadnione, w związku z tym wydano zalecenia pokontrolne, a w stosunku
do 4 odpowiedzialnych zastosowano karanie mandatowe. Zlecenia pokontrolne zostały
zrealizowane;
 niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego obiektu użyteczności publicznej
tj. krytej pływalni - 1 przypadek, wniosek zasadny, wydano stosowne zalecenia
pokontrolne. Zarządzający poinformował na piśmie o ich realizacji.
Podsumowanie
1. Na podstawie prowadzonego nadzoru oceniono, że około 99% ludności zamieszkałej
na terenie Powiatu Radomszczańskiego było zaopatrywanych w wodę przeznaczoną
do spożycia, która odpowiadała wymaganiom.
Podobnie jak w roku ubiegłym niewielki odsetek stanowiły wodociągi,
w których wystąpiło okresowe lub krótkotrwałe pogorszenie jakości wody w zakresie
parametrów mikrobiologicznych i/lub fizykochemicznych. Wskutek podjętych
w trybie natychmiastowym działań naprawczych jakość wody uległa poprawie
i spełniała określone normy.
2. W wyniku prowadzonego nadzoru nad jakością wody z kąpieliska oraz z miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oceniono, że woda spełniała określone
wymagania. Stan sanitarno-higieniczny tych obiektów również nie budził zastrzeżeń.
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1) Stan sanitarno-higieniczny nadzorowanych obiektów użyteczności publicznej oceniono
jako dobry, pomimo stwierdzenia w wyniku prowadzonych kontroli uchybień i wydania
zaleceń ich usunięcia. Sposób ich realizacji zostanie zweryfikowany podczas kontroli
zaplanowanych na rok 2019.
2) Nie zanotowano poprawy w obszarze dostępności do toalet w miejscach dostępnych
publicznie (cmentarze, miejscowości turystyczne, miejsca postojowe przy trasach z dużym
nasileniem ruchu turystycznego). Powyższe powoduje pogarszanie stanu środowiska
a tym samym może być przyczyną szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
3) Wyniki kontroli pokazują, że w wielu przypadkach gospodarka ściekami na terenie
nieruchomości prowadzona jest w sposób niezgodny z przepisami, co niesie za sobą
niebezpieczeństwo występowania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi a także powoduje
pogorszenie stanu środowiska. Sytuacja w tym obszarze nie ulega poprawie.
4) Nie uległo zmianie podejście władz samorządowych w kwestii organizowania kąpielisk
lub miejsc wykorzystywanych do kąpieli wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę
i zapewniających bezpieczny wypoczynek. Na nadzorowanym terenie znajduje się tylko
1 kąpielisko i 1 miejsce wykorzystywane okazjonalnie do kąpieli. Obecny stan należy
ocenić jako niezadowalający.
Nadzór nad bezpieczeństwem żywności,
do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków

żywienia,

materiałów

i

wyrobów

Głównym celem działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Radomsku w 2018 roku było zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
zdrowotnego żywności produkowanej i wprowadzanej do obrotu na terenie Powiatu
Radomszczańskiego. W 2018 roku pod nadzorem znajdowało się 1366 zakładów produkcji
i obrotu żywnością, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu
z żywnością oraz kosmetykami. Podobnie jak w latach ubiegłych najliczniejszą grupę zakładów
stanowiły sklepy spożywcze 589 (43,1%), zakłady żywienia zbiorowego otwarte 174 (12,7%),
zakłady żywienia zbiorowego zamknięte 96 (7,0%), obiekty ruchome i tymczasowe 122
(8,9%), środki transportu żywności 45 (3,3%), magazyny hurtowe 35 (2,6%), piekarnie 22
(1,6%), ciastkarnie 12 (0,9%). Kontrole przeprowadzano zgodnie przyjętym na rok 2018
harmonogramem kontroli. Wykonywano także kontrole poza harmonogramem w każdym
przypadku podejrzenia lub uzyskania informacji o uchybieniach sanitarnych zagrażających
zdrowiu lub życiu ludzi, w związku z realizacją zadań w ramach systemu informowania
o produktach niebezpiecznych RASFF, na wniosek przedsiębiorców oraz w związku
z powiadomieniami w ramach systemu RAPEX.
W 2018 r. skontrolowano 424 zakłady co stanowiło 31,0% wszystkich zakładów będących
pod nadzorem. Przeprowadzono 725 kontroli i rekontroli.
Wydano 192 decyzje administracyjne, w tym 88 decyzji opłatowych, 3 nakazujące poprawę
stanu sanitarno – technicznego nadzorowanych zakładów w wyznaczonym terminie, 113
decyzji w sprawie zatwierdzenia zakładu, 76 w sprawie wykreślenia zakładu z rejestru.
Skierowano 4 wnioski do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
o nałożenie kary pieniężnej na podstawie art. 103 ustawy o bezpieczeństwie żywności
i żywienia. ŁPWIS nałożył 4 kary na kwotę 6300 zł.
Nałożono także 38 mandatów karnych na sumę 10150 zł.
Do badań laboratoryjnych pobrano 189 prób różnych artykułów spożywczych,
4 próby materiałów do kontaktu z żywnością oraz 6 prób kosmetyków.
Zakwestionowano 4 próby żywności:
 1 z powodu nieprawidłowego znakowania,
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 1 z powodu przekroczenia dopuszczalnego poziomu zawartości sacharyny,
 z powodu obecności zanieczyszczeń biologicznych.
Producentami wszystkich kwestionowanych produktów byli przedsiębiorcy znajdujący
się na terenie innych powiatów i województw.
Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku wpłynęło
50 interwencji od konsumentów. Zasadnych było 19 (38%). Wszystkie interwencje zostały
rozpatrzone. W 20 przypadkach gdzie podany był adres zamieszkania i dane osoby zgłaszającej
interwencję o wynikach przeprowadzonych działań udzielono osobom skarżącym odpowiedzi
na piśmie. W ramach interwencji pobrano do badań laboratoryjnych 5 prób wędliny (próby
niekwestionowane, interwencja była nieuzasadniona) oraz 5 prób czekolady z orzechami,
z których 2 zostały zakwestionowane z powodu zanieczyszczeń biologicznych. W wyniku
podjętych działań wycofano ze sprzedaży i przekazano do utylizacji 20 szt. czekolady.
Wzorem lat ubiegłych skontrolowano stołówki prowadzące żywienie zbiorowe
w zakładach organizujących wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży. W ramach
tych działań skontrolowano 5 placówek organizujących taki wypoczynek oraz przeprowadzono
8 kontroli. Nieprawidłowości polegające na nieprzestrzeganiu przez personel podstawowych
zasad higieny stwierdzono w 1 obiekcie. Po nałożonym mandacie karnym stan sanitarny uległ
poprawie. W pozostałych zakładach nieprawidłowości nie stwierdzono.
W związku z występowaniem na terenie województwa łódzkiego (71 przypadków w 2018 roku)
oraz całego kraju przypadków zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A, do których
to zakażeń dochodzi między innymi poprzez spożycie skażonej żywności np. niemytych
owoców lub warzyw, podobnie jak w latach ubiegłych prowadzone były kontrole producentów
pierwotnych to znaczy rolników uprawiających tzw. owoce miękkie oraz warzywa
i sprzedających je w ramach rolniczego handlu detalicznego np. na targowiskach. Działania
te prowadzone były w porozumieniu z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
Inspekcją Ochrony Środowiska, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.
Kontrolowano usytuowanie plantacji, zaopatrzenie w wodę, sposób prowadzenia oprysków
i nawożenia, zabezpieczenie plantacji i pomieszczeń z nimi związanych przed dostępem
szkodników i zwierząt, dostęp do urządzeń sanitarnych dla pracowników zatrudnionych przy
zbiorach, oraz stan zdrowia zatrudnionych pracowników. Skontrolowano 8 gospodarstw
rolnych.
Nie stwierdzono istotnych stwarzających zagrożenie nieprawidłowości.
Działania PPIS w Radomsku w 2018 roku mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa
żywności produkowanej i wprowadzanej do obrotu, oprócz zaplanowanych w harmonogramie
były działaniami akcyjnymi i dotyczyły głównie następujących zagadnień:
1. Działania w ramach systemu RASFF.
2. Działania w ramach systemu RAPEX
3. Wzmożony nadzór nad legalnością sprzedaży mięsa wieprzowego i produktów
z jego udziałem, w tym dziczyzny oraz prawidłowym postępowaniem zakładów
w zakresie odpadów gastronomicznych w związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem
świń (ASF).
1)
Graniczna kontrola sanitarna.
2) Przeprowadzono 103 kontrole w związku z nadesłanymi powiadomieniami w systemie
RASFF (europejski system informowania o niebezpiecznej żywności i paszach). Takich
powiadomień o niebezpiecznej żywności oraz materiałach do kontaktu z żywnością,
które znalazły się w sprzedaży na terenie Powiatu Radomszczańskiego w roku 2018
wpłynęło 30. Działania PPIS w tym zakresie polegały na sprawdzeniu
czy wymienione w powiadomieniach produkty znajdują się w obrocie w obiektach
na terenie powiatu oraz nadzorowaniu procesu ich wycofywania z rynku.
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Najważniejsze z nich dotyczyły następujących produktów:
woda źródlana Świętokrzyska zanieczyszczona bakteriami Pseudomonas aeruginosa,
woda źródlana Józefowianka zanieczyszczona bakteriami z grupy coli,
miski bambusowe z Chin, w których stwierdzono przekroczenie najwyższego
dopuszczalnego poziomu migracji formaldehydu,
mleko początkowe dla niemowląt produkcji francuskiej zanieczyszczone bakteriami
Salmonella Agona sprzedawane w sklepach Rossman,
wódka luksusowa o niewłaściwym smaku i zapachu,
produkt Paella de Marico z owocami morza, w którym stwierdzono obecność
norowirusa,
rodzynki sułtańskie Sereno, oraz rodzynki Bakalnuss w których stwierdzono
przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A,
jajka, w których stwierdzono pozostałości antybiotyku lazalocydu,
tatar wołowy zanieczyszczony bakteriami Salmonella,
mrożona kukurydza z Węgier, zanieczyszczona bakteriami Listeria monocytogenes,
mięso wieprzowe z Belgii, w którym wykryto obecność antybiotyku doxycykliny,
mak produkcji czeskiej, w którym stwierdzono wysoką zawartość morfiny,
ryż brązowy długoziarnisty z Tajlandii, w którym stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnego poziomu pestycydów fipronilu i tricyklazolu,
śliwki suszone Bakalland, w których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej
zawartości substancji konserwującej kwasu sorbowego,
szklanki zdobione z Chin, w których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego
poziomu migracji kadmu,
napój owocowy Frugo zanieczyszczony kawałkami szkła,
łyżki wazowe z Bangladeszu, w których stwierdzono migrację specyficzną
pierwszorzędowych amin aromatycznych,
precelki chrupkie zanieczyszczone kawałkami metalu,
jagody leśne mrożone zanieczyszczone bakteriami Salmonella,
barwnik spożywczy indygotyna E132, w którym stwierdzono przekroczenie najwyższego
dopuszczalnego poziomu rtęci,
czosnek granulowany z Chin, w którym stwierdzono przekroczenie najwyższych
dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA.

1. W ramach systemu RAPEX wpłynęło 1 powiadomienie, w związku z którym przeprowadzono
3 kontrole w zakładach obrotu kosmetykami. Nie stwierdzono w sprzedaży kosmetyków
o których była mowa w powiadomieniu.
2. W związku pismem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.09.2016 r. w sprawie
występowania w Polsce afrykańskiego pomoru świń (ASF), na terenie powiatu
prowadzone były wnikliwe, wzmożone kontrole:
 na targowiskach, w celu wykrywania nielegalnej sprzedaży mięsa wieprzowego
i produktów pochodzenia wieprzowego, a także dziczyzny(mięsa z dzika) i produktów
z niej otrzymanych. W ramach tych działań przeprowadzono również 4 wspólne kontrole
z przedstawicielami Inspekcji Weterynaryjnej na targowiskach, w ruchomych punktach
sprzedaży mięsa i wędlin;
 w zakładach żywienia zbiorowego, w celu weryfikacji źródeł pozyskania mięsa
wieprzowego, dziczyzny (mięsa z dzika) i produktów z nich otrzymanych, sposobu
zagospodarowania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem umów przedsiębiorców
z firmami odbierającymi odpady oraz realności i częstotliwości odbierania odpadów,
104

 w zakładach handlu detalicznego realizowanych w ramach bieżącego nadzoru.
Raporty z przeprowadzonych działań przekazywane były do ŁPWIS co 2 tygodnie.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanych obszarach.
Działania w tym zakresie będą kontynuowane w 2019 roku.
3. W ramach granicznej kontroli sanitarnej w 2018 roku przeprowadzono 40 kontroli
sanitarnych importowanych z Chin materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu
z żywnością. Importerem tych materiałów jest firma Jysk w Radomsku, gdzie funkcjonuje
magazyn główny tej firmy. Stąd towary są wysyłane do sklepów Jysk na terenie Polski
Europy. Podczas kontroli oceniono 65 partii różnych materiałów i wyrobów przeznaczonych
do kontaktu z żywnością (talerze, szklanki, sztućce, bidony, przybory kuchenne, słomki,
tace itp.). Wydano 65 świadectw spełnienia wymagań jakości zdrowotnej dla tych
materiałów.
Wnioski:
1. Systematycznie poprawia się jakość środków spożywczych o czym świadczy mała ilość
próbek kwestionowanych. Jest to wynikiem poprawy stanu sanitarno-technicznego
placówek, przestrzegania ogólnych zasad higieny w produkcji, obrocie, transporcie,
wdrożenia i funkcjonowania w coraz większej ilości zakładów systemów kontroli
wewnętrznej (GHP, GMP, HACCP), ale także kontroli zewnętrznej, sprawowanej przez
PIS w ramach urzędowej kontroli żywności.
2. Najwięcej problemów występuje w zakładach obrotu żywnością oraz obiektach ruchomych
i tymczasowych. Ruchome punkty gastronomiczne i handlowe z racji charakteru
prowadzonej działalności często mają problemy z przestrzeganiem wymagań sanitarnych.
W przypadku sklepów wynika to z ich różnorodności (od dużych marketów po punkty
handlu obwoźnego) oraz dużego asortymentu sprzedawanych produktów. Osoby
zatrudnione w zakładach branży spożywczej bardzo często nie posiadają odpowiednich
kwalifikacji, wiedzy nt. zapewnienia bezpieczeństwa żywności, podstawowych zasad
higieny, przepisów prawa żywnościowego, potencjalnych zagrożeń. Zmiana mentalności
tych osób przebiega powoli ale systematycznie.
3. W 2018 roku na terenie Powiatu Radomszczańskiego nie było żadnego incydentu
żywnościowego, który stanowiłby istotne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, zarówno
pod względem skali zjawiska jak i rodzaju zagrożenia. Wszystkie stwierdzone
nieprawidłowości można określić mianem typowych, które można było szybko
i skutecznie wyeliminować za pomocą rutynowych procedur postępowania – co uczyniono.
4. W stosunku do lat ubiegłych struktura zakładów branży spożywczej na terenie Powiatu
Radomszczańskiego nie uległa istotnym zmianom. Występują niewielkie wahania ilości
obiektów w poszczególnych grupach wynikające z tego, że część z nich ulega likwidacji
ale w ich miejsce powstają nowe. Największa rotacja występuje w sklepach spożywczych
i punktach gastronomicznych.
Nadzór nad warunkami higieniczno – sanitarnymi w placówkach oświatowo –
wychowawczych, opiekuńczych, wypoczynku i rekreacji
W 2018 roku pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Radomsku znajdowało się 98 obiektów.
Przeprowadzono ogółem 115 kontroli, w tym:
 91 kontroli planowanych zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami na 2018 r.,
 24 kontrole nieplanowane ( 5 kontroli sprawdzających wykonanie nałożonych na stronę
obowiązków; 7 kontroli na wniosek podmiotów w celu wydania opinii, 3 kontrole
interwencyjne, 9 kontroli w zakresie nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży).
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Wydano 17 decyzji administracyjnych.
Stan higieniczno – sanitarny szkół i placówek oświatowo –wychowawczych
Ogółem skontrolowano 90 obiektów, w tym 9 w zakresie oceny warunków wypoczynku.
W 3 obiektach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące niewłaściwego stanu higienicznosanitarnego: podłóg w salach lekcyjnych; ścian i sufitów, drzwi, armatury w sanitariatach,
przebieralniach przy sali gimnastycznej. Z powyższego względu w drodze decyzji
administracyjnych nałożono obowiązek ich usunięcia. Termin realizacji nakazów nie upłynął.
Pomieszczenia sanitarno-higieniczne we wszystkich placówkach są skanalizowane, bieżąca zimna
i ciepła woda oraz środki do utrzymania higieny osobistej dla uczniów były zapewnione.
W 1 skontrolowanym obiekcie standardy dostępności do urządzeń sanitarnych nie były
zachowane (Publiczna Szkoła Podstawowa Gidle).
W skontrolowanych obiektach w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi
była zapewniona prawidłowa wymiana powietrza, co potwierdziły okresowe kontrole
przewodów wentylacyjnych. W powyższym obszarze uzyskano poprawę w PSP Nr 1
w Radomsku, gdzie udrożniono przewody wentylacyjne.
W Zespole Wychowania Przedszkolnego w Kobielach Wielkich w 2018 r. rozpoczęto pierwszy
etap rozbudowy placówki, w celu zapewnienia właściwej powierzchni pomieszczeń
przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci. W pozostałych skontrolowanych obiektach stan
higieniczno-sanitarny nie budził zastrzeżeń.
W wyniku wykonania nałożonych obowiązków w roku bieżącym oraz w latach ubiegłych,
stan higieniczno-sanitarny uległ poprawie w 5 obiektach (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa Krzętów, Publiczna Szkoła Podstawowa Kodrąb,
Publiczna Szkoła Podstawowa Dziepółć, Zespół Szkolno-Przedszkolny Gorzędów).
Bezpieczeństwo sanitarne piaskownic oraz placów rekreacyjnych i terenów sportowych
Nieprawidłowości w zakresie zabezpieczania piaskownic przed możliwością zanieczyszczania
odchodami zwierzęcymi oraz wymiany piasku w wyniku prowadzonych kontroli
nie stwierdzono.
Place rekreacyjne, place zabaw i tereny sportowe są ogrodzone i wyposażone w regulaminy
korzystania.
Dostosowanie mebli edukacyjnych do zasad ergonomii
Czynności kontrolne w w/w zakresie nie wykazały nieprawidłowości w ocenianych oddziałach.
Dzieci/uczniowie mają zapewnione właściwe stanowiska pracy, dostosowane do ich wzrostu
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.
Higieniczna ocena planów zajęć dydaktyczno-wychowawczych
W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w jednej szkole w 4 oddziałach (Zespół
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach), wydano terminowe zalecenie
dot. usunięcia nieprawidłowości. Termin realizacji zalecenia nie upłynął. W pozostałych
skontrolowanych szkołach plany były zgodne z zasadami higieny pracy umysłowej.
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Wymagania dotyczące bezpieczeństwa (atesty, certyfikaty, znaki bezpieczeństwa)
dla posiadanego wyposażenia
W dalszym ciągu stwierdza się w placówkach wyposażenie, sprzęt i meble edukacyjne
zakupione w latach 80 i 90-tych nie posiadające wymaganych certyfikatów lub atestów
oraz znaków bezpieczeństwa. Obecnie nabywane urządzenia i sprzęt sportowy, meble
edukacyjne stanowiące wyposażenie sal zajęć posiadają wymagane atesty lub certyfikaty.
Z uwagi na wymianę starych mebli i urządzeń, zwiększa się procent wyposażenia
posiadającego stosowne certyfikaty, atesty i znaki bezpieczeństwa.
Ocena warunków wypoczynku dzieci i młodzieży
W ramach sprawowania nadzoru nad przebiegiem wypoczynku skontrolowano:
 obozy jeździeckie zorganizowane w m. Malutkie 31A, gm. Dobryszyce w ramach
wypoczynku zimowego (1 turnus) oraz wypoczynku letniego (2 turnusy);
 obozy sportowe zorganizowane w Centrum Japońskich Sztuk Walki „Dojo” Stara Wieś
gm. Przedbórz w ramach wypoczynku letniego;
 obozy sportowe w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Przedborzu
w ramach wypoczynku letniego;
 1 obóz sportowy w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Dobryszycach w ramach wypoczynku letniego.
Przedmiotem kontroli była ocena stanu sanitarnego obiektów, w tym pomieszczeń
mieszkalnych oraz innych pomieszczeń udostępnianych uczestnikom wypoczynku.
Nieprawidłowości w w/w obszarach nie stwierdzono. Natomiast w zakresie prowadzonego
żywienia w 1 przypadku zastosowano karanie mandatowe z uwagi na stwierdzone uchybienia.
Podsumowanie
1. Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych kontroli oceniono, że stan sanitarnohigieniczny nadzorowanych obiektów uległ poprawie. Na skontrolowanych 90 obiektów,
tylko w 3 przypadkach stwierdzono naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych.
W latach ubiegłych znacznie więcej placówek nie spełniało wymagań.
2. W dalszym ciągu 3 szkoły nie posiadają wystarczającej bazy sportowej do realizacji zadań
z zakresu wychowania fizycznego. Zajęcia odbywają się w korytarzach szkolnych
oraz na boiskach. Podobnie jak w latach ubiegłych nie w pełni wykorzystywano istniejące
zaplecze przy zespołach sportowych, ponieważ uczniowie rzadko korzystali z urządzeń
natryskowych po odbytych zajęciach wychowania fizycznego. W w/w obszarach nie stwierdza
się poprawy.
3. Podobnie jak w roku ubiegłym oceniono negatywnie sposób realizowania przez szkoły
i placówki oświatowe obowiązku zapewnienia uczniom profilaktycznej opieki zdrowotnej.
Powyższe dotyczy przede wszystkim szkół wiejskich, w których opieka sprawowana
jest 1 raz w tygodniu lub 1-2 razy w miesiącu.
4. W ramach działań na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym
w obszarze negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych złymi nawykami
związanymi z noszeniem dużego obciążenia na plecach - przeprowadzono badanie ciężaru
tornistrów w 2 szkołach podstawowych. Ogółem przebadano 560 uczniów
i stwierdzono znaczne przekroczenia normy w 219 przypadkach, co stanowi ok. 40%
badanych. Pomimo, że wszystkie szkoły zapewniają możliwość pozostawiania
w szkole podręczników, przyborów edukacyjnych, wskaźnik przekroczeń jest znaczny.
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Nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy
W 2018 roku nadzorem objęto 424 zakłady pracy, które zatrudniały 14291 pracowników.
Ogółem przeprowadzono 155 kontroli, w tym:
 94 kontrole zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami na 2018 r.,
 17 kontroli poza harmonogramem (w ramach nadzoru nad pracami związanymi
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest; w związku z przekroczeniami NDS, NDN
czynników
szkodliwych
dla
zdrowia,
kontrole
interwencyjne,
zakłady
nowozarejestrowane);
 44 kontrole sprawdzające wykonanie nałożonych na stronę obowiązków.
Ponadto przeprowadzono:
 7 postępowań dotyczących chorób zawodowych.
Wydano ogółem 117 decyzji administracyjnych ( 57 merytorycznych; 51 płatniczych;
9 w zakresie nadzoru nad środkami zastępczymi).
Nałożono 1 mandat karny.
Stan higieniczno-sanitarny obiektów
Skontrolowano 113 obiektów, w których było zatrudnionych 4427 pracowników.
W wyniku kontroli w 22 zakładach pracy stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu
sanitarnego pomieszczeń produkcyjnych oraz higieniczno - sanitarnych. Z powyższego względu
wydano decyzje administracyjne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
w celu poprawy warunków pracy zatrudnionych pracowników.
W jednym przypadku z uwagi na niewłaściwy stan sanitarno-porządkowy pomieszczeń
socjalnych nałożono mandat karny.
Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:
 brak aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy: 39 przypadków;
 zły stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń: 22 przypadki (brak prawidłowej wymiany
powietrza w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych i w pomieszczeniach pracy,
nieprawidłowa wysokość i brak oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy, brak
warunków do przechowywania odzieży pracowników oraz prawidłowo wyposażonej
jadalni, brak bieżącej ciepłej wody w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,
zniszczona malatura ścian w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i pomieszczeniach
pracy);
 przekroczenie najwyższych dopuszczalnych natężeń czynników szkodliwych
dla zdrowia: 4 przypadki;
 brak lub nieprawidłowa ocena ryzyka zawodowego: 8 przypadków;
 brak rejestru czynników szkodliwych: 3 przypadki.
Zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikające ze specyfiki produkcji
zakładów zlokalizowanych na terenie powiatu radomszczańskiego
Podobnie jak w latach ubiegłych około 3% ogółu zatrudnionych pracowników jest narażonych
na szkodliwe działanie hałasu występującego w środowisku pracy. Przekroczenia najwyższego
dopuszczalnego natężenia poziomu hałasu na stanowiskach pracy występują w zakładach:
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 Ardagh Metal Beverage Poland Sp. z o.o. Radomsko, ul. Krasickiego 150/152,
gdzie w przekroczeniu pracuje 97 osób;
 Fameg Sp. z o.o., Radomsko, ul. 11 Listopada 2, gdzie w przekroczeniu pracują 263 osoby,
 „Metalurgia” S.A., Radomsko, ul. Św. Rozalii 10/12, gdzie w przekroczeniu pracuje 25 osób,
 „recan Organizacja Odzysku” S.A., Radomsko, ul. Krasickiego 173, gdzie w przekroczeniu
pracuje 5 osób.
 PRT Spółka z o.o., Radomsko, ul. Geodetów 8, gdzie w przekroczeniu pracuje 18 osób;
 SKB Drive Tech S.A., Radomsko, ul. Krasickiego 63/71, gdzie w przekroczeniu pracuje
13 osób.
Pracodawcy wprowadzili program działań organizacyjno-technicznych zmierzających
do ograniczenia narażenia pracowników na hałas (modernizacja hal produkcyjnych, wymiana
parku maszynowego, reorganizacja stanowisk pracy). Program jest na bieżąco monitorowany
i corocznie aktualizowany.
W 2018 roku stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i drgań mechanicznych
w 4 innych zakładach pracy:
 SKB Drive Tech, Radomsko, ul. Krasickiego 63/71, gdzie w przekroczeniu drgań
miejscowych pracowało 13 osób;
 Fameg Sp. z o.o., Radomsko, ul. 11 Listopada 2, gdzie w przekroczeniu drgań miejscowych
pracowało 12 osób;
 FB SERWIS Kamieńsk Sp. z o.o. Zakład zagospodarowania odpadów w m. Ruszczyn, gdzie
w przekroczeniu drgań miejscowych pracowało 15 osób;
 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AS Maluszyn, ul. Wolności 56, gdzie w przekroczeniu
hałasu pracowały 2 osoby.
Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo ludzi PPIS w Radomsku zobowiązał
pracodawców do obniżenia ponadnormatywnego poziomu hałasu i drgań mechanicznych
co najmniej do obowiązujących norm, co zostało zrealizowane.
Zagrożenia związanie z usuwanie wyrobów zawierających azbest
W ramach prowadzenia nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac związanych z usuwaniem i zabezpieczaniem
wyrobów zawierających azbest przeprowadzono 4 kontrole.
Z uwagi na wpływające do tut. Stacji zgłoszenia zamiaru wykonywania prac związanych
tylko z odbiorem odpadów zawierających azbest, co wskazywało na to, że dochodziło
do przypadków samodzielnego demontażu pokryć azbestowych przez właścicieli/użytkowników
nieruchomości (bez jakiegokolwiek nadzoru,) skierowano pisma do włodarzy miast i gmin
o podjęcie współpracy w przedmiotowym zakresie. Powyższe ma na celu ochronę zdrowia
i życia ludzi przed niekorzystnym wpływem uciążliwości środowiskowych, w tym pyłu
zawierającego azbest.
Środki zastępcze
Kontynuowano działania mające na celu ograniczanie zagrożeń życia publicznego stwarzanych
przez środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne. W ramach tych działań PPIS
w Radomsku prowadził postępowanie administracyjne w stosunku do osób fizycznych
w oparciu o materiał dowodowy przekazany przez organy Policji i Prokuratury i w drodze
decyzji orzekł o przepadku zabezpieczonych produktów na rzecz Skarbu Państwa i ich
zniszczeniu. Kontynuowano również współpracę z organami Policji, Prokuraturą Rejonową
w Radomsku w tym zakresie oraz ze Szpitalem Powiatowym w Radomsku, który informował
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o przypadkach zatruć spowodowanych zażyciem środków zastępczych lub nowych substancji
psychoaktywnych.
Podsumowanie
1. Duży odsetek pracowników (ok. 30%) jest zatrudnionych w zakładach usytuowanych
na terenie strefy inwestycyjnej w Radomsku. Liczba ta z roku na rok wzrasta, co związane
jest z rozbudową zakładów jak i powstawaniem nowych inwestycji.
Należy podkreślić, że obiekty te spełniają wymagania prawa budowlanego i przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatkowo w związku z nadzorem służb BHP
w zakładach utrzymywane są odpowiednie standardy.
2. Zwiększył się odsetek pracodawców, którzy nie zapewniają zatrudnionym pracownikom
odpowiednich warunków higienicznosanitarnych. Wynika to z tego, że nadzorem objęte
zostały nowe zakłady, w których pracodawcy dotychczas nie przestrzegali w należytym
stopniu przepisów prawa w zakresie bhp.
3. Jak wynika z przedstawionych danych, do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości,
szczególnie w przypadku małych przedsiębiorstw, należy nieprzestrzeganie przepisów
dot. częstotliwości przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy. Jak twierdzą przedsiębiorcy przepisy w tym zakresie
są zbyt restrykcyjne i obciążają znacząco budżety firm.
4. W dalszym ciągu jednym z najważniejszych zagadnień w nadzorze bieżącym
jest nadmierny hałas występujący w środowisku pracy, który stanowi zagrożenie
dla zdrowia pracowników.
W 6 zakładach pracy utrzymują się przekroczenia najwyższego dopuszczalnego natężenia
hałasu na stanowiskach pracy. W tych obiektach są realizowane „Programy działań organizacyjno
– technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas”, których zadaniem
jest ograniczanie skutków oddziaływania hałasu na zdrowie pracowników. Z uwagi
na specyfikę zakładów podejmowane do tej chwili działania naprawcze nie przyniosły
oczekiwanych rezultatów.
Zapobiegawczy nadzór sanitarny
Działalność zapobiegawczego nadzoru sanitarnego ma na celu zapewnienie właściwego stanu
sanitarno – zdrowotnego w realizowanych obiektach, takich jak placówki ochrony zdrowia,
obiekty żywieniowo - żywnościowe, zakłady pracy, oraz zapewnienie aby obiekty
po ich zrealizowaniu nie powodowały zagrożenia i uciążliwości dla ludzi zamieszkałych
i przebywających w ich sąsiedztwie.
Do podstawowych zadań w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy zajmowanie
stanowisk w zakresie sanitarno-higienicznym w sprawach:
 Opiniowania i uzgadniania wniosków w ramach strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko. Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych
w prognozie oddziaływania na środowisko oraz opiniowanie projektu dokumentu wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.
 Opiniowania i uzgadniania wniosków w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko. Rozpatrywanie wniosków co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby
– co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgadnianie
warunków realizacji przedsięwzięć przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

110

W trakcie uzgadniania dokumentacji zwracano uwagę czy planowana inwestycja
po zrealizowaniu zgodnie z przyjętymi w opracowaniu rozwiązaniami technicznymi,
technologicznymi i organizacyjnymi nie będzie oddziaływała negatywnie na środowisko,
środowisko,
a tym samym na zdrowie ludzi.
Udział w procesie budowlanym realizowanych inwestycji. W trakcie opiniowania
dokumentacji projektowej zwracano uwagę na takie zagadnienia, jak zapewnienie właściwych
warunków sanitarno – zdrowotnych w miejscach pobytu ludzi, a także odpowiednich
warunków pracy osobom zatrudnionym w zakładach pracy.
Biorąc pod uwagę wymagania techniczno – sanitarne stan obiektów budowlanych
oddawanych do użytkowania nie odbiegał od wymogów zawartych w przepisach.
W 2018 roku w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zajmowano stanowiska
w zakresie sanitarno-higienicznym w sprawach:
 opinie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 10 opinii - prognoza oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko,
 1 w formie postanowienia (na podstawie przepisów przejściowych art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustawy o PIS oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 130, poz. 871),
 uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko (4 uzgodnienia),
 opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz opinie przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach (39 opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 1 opiniao konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 6 uzgodnień warunków realizacji
przedsięwzięć przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 uzgodnienie dokumentacji projektowej (12 opinii),
 dopuszczenie do użytkowania obiektów budowlanych (26 stanowisk).
 sprawy różne (12 pism).
Charakterystyczne największe obiekty oddane do użytku w 2018 r.:
 Rozbudowa budynku gastronomiczno-usługowego zlokalizowanego w miejscowości Kobiele
Wielkie na dz. nr ewid. 219/1, 247/2, 249, 250, obr. Kobiele Wielkie,
 Budynek hali produkcyjno – magazynowo - montażowo – biurowej zlokalizowanej
w miejscowości Strzelce Małe, na dz. nr ewid. 845, 844/2, 844/3, obr. Strzelce Małe,
gm. Masłowice,
 Budynek hali produkcyjnej (montaż jachtów) zlokalizowanej w miejscowości Radomsko
przy ul. Stolarzy na dz. nr ewid. 5/131, 5/132, obr. 36,
 Wytwórnia pasz z wyposażeniem technologicznym obejmującym magazyny
i obiekty z instalacjami w miejscowości Chełmo na dz. nr ewid. 825/7, obr. Chełmo,
gm. Masłowice,
 budynek stacji paliw płynnych i LPG wraz z budynkiem obsługowym z częścią
gastronomiczno-handlową wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na wody opadowe
i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dla całego przedsięwzięcia w miejscowości Borki
na dz. nr ewid. 476/4, 477/3, 478/5 obr. Gowarzów, gm. Gidle,
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Budynek z salą wielofunkcyjną powiązany funkcjonalnie i komunikacyjnie
z istniejącym kompleksem Przedszkola Publicznego nr 10 przy ul. Armii Krajowej 13
w Radomsku na dz. nr ewid. 248, obr. 27,
Budynek stacji paliw płynnych i gazowych w miejscowości Radomsko
przy ul. Łódzkiej 2A na dz. nr ewid. 517, 518, 516/1, obr. 38.

Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
Kierunki działań oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w 2018 roku zostały wytyczone
w oparciu o założenia Narodowego Programu Zdrowia, wytyczne WHO, programy o zasięgu
ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym a także sytuację epidemiologiczną i potrzeby
zdrowotne mieszkańców powiatu radomszczańskiego.
Do zadań zrealizowanych w 2018 roku należało:
 monitorowanie programów prozdrowotnych o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim,
 prowadzenie kampanii społecznych, medialnych oraz akcji profilaktycznoprozdrowotnych,
 współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie zdrowia publicznego, w tym
z placówkami oświatowo – wychowawczymi, zakładami opieki zdrowotnej, samorządem
lokalnym, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego
przekazu,
 dystrybucja materiałów edukacyjno – informacyjnych do placówek oświatowowychowawczych realizujących działania prozdrowotne,
 prowadzenie działań edukacyjnych w podległych placówkach oświatowowychowawczych.
W 2018 roku szkoły oraz przedszkola z terenu Powiatu Radomszczańskiego realizowały
następujące programy edukacyjne o zasięgu krajowym, wojewódzkim i powiatowym
nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną:
1. Ogólnopolski program edukacji antytytoniowej „Bieg po zdrowie” – adresaci: uczniowie
IV klas szkół podstawowych, ich rodzice/opiekunowie. Liczba odbiorców 393 osób.
2. Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę” propagujący zbilansowane
odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną – adresaci: uczniowie klas IV-VIII
szkół podstawowych, uczniowie III kl. gimnazjum, ich rodzice/opiekunowie. Liczba
odbiorców 2 358 osoby.
3. Krajowy program zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS – adresaci:
społeczność lokalna. Liczba odbiorców ok. 726 osób.
4. Ogólnopolski profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania od alkoholu, tytoniu
i innych środków psychoaktywnych „ARS, czyli jak dbać o miłość ? ” – adresaci: uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych). Liczba odbiorców 317 osób.
5. Wojewódzki program profilaktyki gruźlicy „Zadbaj o swoje płuca” – adresaci: uczniowie
szkół podstawowych, ich rodzice/opiekunowie. Liczba odbiorców 708 osób.
6. Wojewódzki program edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” – adresaci:
dzieci w wieku 5-6-lat, ich rodzice/opiekunowie. Liczba odbiorców 1526 osób.
7. Wojewódzka kampania profilaktyczna „Dopalaczom mówimy STOP-wybieramy zdrowie”
– adresaci: uczniowie gimnazjum, ich rodzice/opiekunowie. Liczba odbiorców 1479 osób.
8. Powiatowy program antytytoniowy „Nie pal przy mnie, proszę” – adresaci: uczniowie
kl. I-III szkół podstawowych, ich rodzice/opiekunowie. Liczba odbiorców 286 osoby.

112

9. Powiatowy program antytytoniowy „Znajdź właściwe rozwiązanie” – adresaci: uczniowie
gimnazjum, ich rodzice/opiekunowie. Liczba odbiorców 361 osób.
W 2018 roku profilaktycznymi programami edukacyjnymi objęto 8 154 osoby (uczniowie,
rodzice, grono pedagogiczne szkół ).
W ramach prowadzonego monitoringu pracownik samodzielnego stanowiska pracy
ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Radomsku przeprowadził 48 wizytacji
oceniających realizację programów edukacyjnych w poszczególnych szkołach i przedszkolach
na terenie Powiatu Radomszczańskiego.
Interwencje nieprogramowe realizowane przez PPIS w Radomsku:
1. Profilaktyczna palenia tytoniu, w tym: Światowy Dzień bez Tytoniu oraz Światowy
Dzień Rzucania Palenia (adresaci- społeczność lokalna).
2. Bezpieczeństwo zdrowotne dzieci, młodzieży i dorosłych podczas wypoczynku
zimowego i letniego (ferie, wakacje).
3. Obchody Światowego Dnia Zdrowia (7 kwietnia) – kampania informacyjno-edukacyjna
skierowana do ogółu społeczeństwa. W 2018r. Światowy Dzień Zdrowia przebiegał
pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”.
4. Europejski Tydzień Szczepień – kampania informacyjno-edukacyjna skierowana
do ogółu społeczeństwa. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),
realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne państwa,
a także przez organizacje międzynarodowe i pozarządowe oraz inne podmioty
działające w obszarze ochrony zdrowia.
5. Ogólnopolska akcja „Miesiąc Ważenia Tornistrów” – przeprowadzona w jednej szkole
wiejskiej oraz jednej szkle miejskiej. Badanie objęto 560 uczniów.
6. Działania informacyjno – edukacyjne w zakresie: profilaktyki grypy, profilaktyki
nowotworowej, profilaktyki wszawicy oraz promocji higieny jamy ustnej.
Podsumowanie
Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej są bardzo szerokie – począwszy
od bezpieczeństwa żywienia i żywności, bezpieczeństwa wody, zabezpieczenia przed
chorobami zakaźnymi i realizację programu szczepień ochronnych, higienę środowiska,
promocję zdrowia, medycynę pracy, ochronę przed szkodliwymi substancjami,
bezpieczeństwem preparatów chemicznych, kosmetyków – aż po opiniowanie i uzgadnianie
projektów inwestycyjnych i infrastrukturalnych. Realizacja powyższych zadań przez Powiatową
Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Radomsku ma na celu ciągłą poprawę sytuacji sanitarnej
w Powiecie Radomszczańskim. Stan sanitarny powiatu w 2018 roku ocenia się jako dobry.

5.5 Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Podstawowym zadaniem organów Inspekcji Weterynaryjnej jest sprawowanie nadzoru
w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia
zwierzęcego, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. Inspekcja wykonuje swoje
zadania w szczególności przez zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób
odzwierzęcych, badania kontrolne zakażeń zwierząt, monitorowanie chorób odzwierzęcych
i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych. Do podstawowych badań monitoringowych
zwierząt należą badania w kierunku: brucelozy, gruźlicy, białaczki, choroby Aujeszkyego,
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BSE, pryszycy, choroby pęcherzykowej świń, pomoru klasycznego świń i dzików, IBR/IPV,
gorączki Q, choroby niebieskiego języka bydła i owiec.
Na szczególną uwagę zasługuje obecna sytuacja w zakresie występowania afrykańskiego
pomoru świń. Jest to wyjątkowo groźna, nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa
choroba świń domowych oraz dzików, podlegająca obowiązkowi urzędowego zwalczania.
Wystąpienie ASF w populacji świń lub dzików decyduje o tym, że kraj lub region, w którym
stwierdzono ognisko choroby traci prawo eksportu świń i mięsa wieprzowego. W przypadku
przedostania się wirusa ASP, najważniejszym jest szybkie jego wykrycie oraz nie dopuszczenie
do zawleczenia wirusa do stada świń. Szybkie wykrycie ASFV umożliwia wdrożenie
postępowania mającego na celu ograniczenie możliwości szerzenia się choroby. Mając
na względzie powyższe, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku na terenie Powiatu
Radomszczańskiego prowadzi monitoring w kierunku afrykańskiego pomoru świń, polegający
na pobieraniu próbek od żywych świń oraz każdego znalezionego martwego dzika, w tym
ze zwłok dzików ulegających autolizie, dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych oraz
od każdego odstrzelonego chorego dzika. Ponadto prowadzona jest akcja informacyjna
dla hodowców trzody chlewnej, myśliwych oraz podmiotów zajmujących się produkcją
środków spożywczych z mięsa wieprzowego w zakresie afrykańskiego pomoru świń.
Realizowane są również wspólne kontrole Inspekcji Weterynaryjnej z Policją w zakresie
transportu świń. Ponadto prowadzony jest odstrzał sanitarny dzików.
Ważnym elementem prewencji są kontrole gospodarstw utrzymujących świnie pod kątem
wprowadzania w gospodarstwie elementów Programu bioasekuracji. Przeprowadzane
są kontrole we wszystkich gospodarstwach na terenie powiatu. Inspekcja Weterynaryjna
na mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt pełni nadzór nad przestrzeganiem
przepisów w odniesieniu do wszystkich miejsc przebywania zwierząt. Regularnym kontrolom
podlegają podmioty prowadzące działalność nadzorowaną w rozumieniu ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
natomiast pozostałe miejsca utrzymania zwierząt podlegają kontrolom doraźnym. Inspekcja
Weterynaryjna kontroluje gospodarstwa utrzymujące zwierzęta, sprawdzając przestrzeganie
przepisów o ochronie zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw utrzymujących
świnie, cielęta i kury nieśne. W zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie
zwierząt w transporcie, Inspekcja Weterynaryjna prowadzi rejestry przewoźników oraz
środków transportu zatwierdzonych do długotrwałego transportu, a także przeprowadza
kontrole załadunku oraz rozładunku zwierząt, podczas transportu drogowego, w miejscach
docelowych, w punktach skupu, miejscach wysyłki, punktach kontroli i punktach przeładunku.
Kontrole muszą obejmować odpowiednią liczbę zwierząt transportowanych każdego roku.
Organy Inspekcji Weterynaryjnej odgrywają również podstawową rolę w zakresie kontroli
bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Pozyskiwanie, chów, wytwarzanie,
oczyszczanie, ubój, rozbiór, przetwarzanie, pakowanie, przepakowywanie, przechowywanie
lub transport to czynności składowe produkcji, nad którymi sprawuje nadzór Inspekcja
Weterynaryjna. Kontrole urzędowe są konieczne, w celu sprawdzenia, że podmioty działające
na rynku spożywczym stosują się do przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności.
W ranach w/w działalności w zakresie bezpieczeństwa żywności Inspekcja Weterynaryjna
sprawuje nadzór nad zakładami prowadzącymi ubój zwierząt, rozbiór mięsa
i jego przetwórstwem, produkcją mleka i jego przetwórstwem, składowaniem i transportem
środków spożywczych. Jednocześnie pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej znajduje się
ubój zwierząt w gospodarstwach z pozyskiwaniem mięsa na potrzeby własne oraz badanie
mięsa dzików.
Ponadto, realizowany jest plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych
i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia
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zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz plan urzędowej
kontroli pasz.
Inspekcja Weterynaryjna prowadzi również stały monitoring wyrobów gotowych
do spożycia w zakresie badań mikrobiologicznych.
Ponadto inspekcja sprawuje nadzór nad eksportem środków spożywczych pochodzenia
zwierzęcego do krajów trzecich. Jednocześnie pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej
znajdują się zakłady prowadzące produkcję i obrót pasz dla zwierząt oraz zakłady sektora
utylizacyjnego (przetwarzanie, składowanie, spalanie, transport, produkcja karmy
dla zwierząt).

5.6 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Zagadnienia dotyczące kompetencji nadzoru budowlanego określa ustawa z 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz. U.2018.1202 t.j. z późn. zm.). Zadania i uprawnienia nadzoru
budowlanego, to nie jedyne zagadnienia regulowane przez ustawę Prawo budowlane.
Ustawa ta reguluje bowiem wiele innych kwestii, a w szczególności:
 definiuje wszystkie najważniejsze pojęcia budowlane,
 określa prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego: inwestora, projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
 określa zasady postępowania inwestora oraz administracji budowlanej przed rozpoczęciem
robót
budowlanych
(precyzuje
jakie
roboty
wymagają
pozwolenia
na budowę, a jakie zgłoszenia; co jest istotnym, a co nie jest istotnym odstąpieniem
od zatwierdzonego projektu budowlanego itp.),
 określa zasady budowy i oddawania do użytkowania obiektów budowlanych,
 określa zasady utrzymania obiektów budowlanych,
 określa zasady dotyczące postępowania administracji w przypadku katastrofy budowlanej,
 reguluje kwestie odpowiedzialności zawodowej,
 określa kompetencje organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego oraz zawiera przepisy karne z tytułu naruszenia Prawa budowlanego.
Zadania nadzoru budowlanego określone w ustawie Prawo budowlane:
Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego, która obejmuje:
a) kontrolę zgodności wykonywania robót z przepisami prawa budowlanego, projektem
budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę – taka
kontrola ma miejsce w trakcie robót budowlanych lub bezpośrednio przed oddaniem
obiektu do użytkowania,
b) sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
c) sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.
Kontrolując stosowanie przepisów Prawa budowlanego organy nadzoru budowlanego
badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji
architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień, a także
sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych
na podstawie przepisów Prawa budowlanego.
 kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, którą wykonują;
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (sprawuje generalny nadzór nad działalnością
wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego oraz kontroluje działanie
organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego) oraz
Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Budowlanego (kontrolują działania starostów
i prezydentów miast na prawach powiatu),
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 badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
 współdziałanie z organami kontroli państwowej (z Najwyższą Izbą Kontroli,
prokuraturą, urzędami skarbowymi, oraz z inspekcjami, służbami i strażami (policją,
strażą pożarną, inspekcją sanitarną, inspekcją transportową).
Organy nadzoru budowlanego
1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
 pełni funkcję organu wyższego stopnia w stosunku do wojewodów i wojewódzkich
inspektorów nadzoru budowlanego oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością
 kontroluje działanie organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego,
 prowadzi, w formie elektronicznej, centralne rejestry osób posiadających uprawnienia
budowlane, rzeczoznawców budowlanych i osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności
zawodowej.
2. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego;
 pełni funkcję organu wyższego stopnia w stosunku do powiatowych inspektorów nadzoru
budowlanego, oraz organu pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych:
a) hydrotechnicznych (piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji odstawowych,
kanałów" innych służących kształtowaniu zasobów wodnych),
b) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich,
c) obiektów usytuowanych na obszarze kolejowym,
d) lotnisk cywilnych,
e) obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych.
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego;
- pełni funkcję organu pierwszej instancji we wszystkich pozostałych sprawach,
czyli praktycznie zajmuje się większością spraw związanych z budową i utrzymaniem
obiektów budowlanych oraz odpowiedzialnością zawodową w budownictwie z tytułu
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych.
Działalność nadzoru budowlanego obejmuje 5 zasadniczych obszarów
tematycznych:
 pierwszy obszar, to działania związane z kontrolą legalności i jakości robót w toku
(np. na placach budowy), a więc ich zgodności z projektem budowlanym, sztuką
budowlaną i wymogami bezpieczeństwa,
 drugi obszar, to działania związane z oddawaniem obiektów budowlanych
do użytkowania - inicjowane zawiadomieniami dokonywanymi przez inwestorów,
 trzeci obszar, to działania doraźne związane z utrzymaniem stanu technicznego
istniejących obiektów budowlanych - podejmowane z inicjatywy PINB
lub na wniosek użytkowników budynków, najczęściej lokatorów budynków mieszkalnych,
 czwarty obszar, to prowadzenie postępowań administracyjnych w odniesieniu
do obiektów lub robót zrealizowanych w warunkach samowoli budowlanej,
czyli wybudowanych bez pozwolenia lub z istotnymi odstępstwami od projektu,
 piąty obszar, to działania inspekcyjno-kontrolne podejmowane z inicjatywy Inspektoratu eliminujące największe zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników, a wynikające
z niesprawnych technicznie obiektów.
Rolą
nadzoru budowlanego jest przede wszystkim zapewnienie ładu budowlanego
i przestrzennego oraz bezpieczeństwa użytkowania we wszystkich kategoriach obiektów
budowlanych.
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VI.

Zdrowie i Polityka Społeczna

6.1 Szpital Powiatowy w Radomsku
Szpital Powiatowy w Radomsku jest systematycznie rozwijającym się samodzielnym
publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Jego początki sięgają XV wieku.

Poprzedni budynek szpitala powstał w latach 1837-1839 i miał 30 łóżek szpitalnych.
Stało się to za sprawą Rady Szczegółowej Opiekuńczej, która w 1835 roku podjęła decyzję
o budowie szpitala. Jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy
w Radomsku rozpoczął swoją działalność od 1998. Zarządzeniem Nr 71/98 Wojewody
Piotrkowskiego z dnia 20 sierpnia 1998 roku Szpital Rejonowego w Radomsku został
przekształcony w Szpital Powiatowy w Radomsku.
Szpital Powiatowy w Radomsku jest obecnie wielospecjalistycznym podmiotem
leczniczym udzielającym świadczeń medycznych dla mieszkańców południowej części
województwa łódzkiego w szczególności Powiatu Radomszczańskiego oraz powiatów
ościennych: pajęczańskiego, bełchatowskiego oraz piotrkowskiego. Wielkość jednostki,
szeroki zakres realizowanych usług oraz ich kompleksowość czyni go jako jeden z wiodących
ośrodków medycznych w województwie łódzkim. Nadrzędnym celem szpitala jest zachowanie,
przywracanie, ratowanie i poprawa zdrowia ludności oraz jego promowanie w ramach
specjalistycznej opieki stacjonarnej, jednodniowej, ambulatoryjnej, podstawowej opieki
zdrowotnej oraz pomocy doraźnej.
Jednostka wyróżnia się na rynku usług medycznych nowoczesną infrastrukturą
techniczną i medyczną spełniające najwyższe europejskie standardy. To miejsce, w którym
specjaliści z wielu dziedzin medycyny wyposażeni w nowoczesny sprzęt, mają możliwość
wykorzystania swojej wiedzy umiejętności dla dobra pacjentów.
Szpital jest nastawiony na rozwój i systematyczne podnoszenie jakości udzielonych
świadczeń. W tym celu aktywnie działa na polu pozyskiwania środków finansowych
z programów Unii Europejskiej, w ramach współpracy z samorządem miejskim oraz
powiatowym w celu pozyskania nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej umożliwiającej
rozszerzenie świadczonego zakresu usług. Przykładem takiego działania jest wdrożenie Pakietu
Onkologicznego oraz uruchomienie jako 4-ty szpital w województwie łódzkim Koordynowanej
Opieki nad Kobietą w Ciąży (KOC) oraz Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale.
117

Szpital jest placówką o wielospecjalistycznym profilu udzielanych świadczeń
medycznych, która zabezpiecza potrzeby zdrowotne dla ok. 120 000 mieszkańców
Powiatu Radomszczańskiego oraz powiatów ościennych. W strukturze organizacyjnej
wyodrębniono:











oddziały szpitalne,
poradnie specjalistyczne,
pracownie diagnostyczne,
centralne laboratorium diagnostyczne,
zakład diagnostyki obrazowej,
zakład rehabilitacji,
podstawową opiekę zdrowotną,
zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy,
transport sanitarny,
aptekę szpitalną.

Nowoczesny obiekt o pięknej architekturze jest wyposażony w nowoczesną aparaturę i sprzęt
medyczny m. in.:






64-rzędowy tomograf komputerowy,
angiograf,
nowoczesne aparaty do badań USG,
cyfrowe aparaty RTG,
nowoczesne sale operacyjne.

Celem funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Radomsku jest zachowanie, przywracanie,
ratowanie i poprawa zdrowia ludności oraz promowanie zdrowia, zapobieganie chorobom
i niepełnosprawności w ramach specjalistycznej opieki stacjonarnej, jednodniowej,
ambulatoryjnej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz pomocy doraźnej.
Jednostka uzyskała Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie:





jakości – PN-EN ISO 9001:2015
środowiska – PN-EN ISO 14001:2015
bezpieczeństwa informacji- ISO/IEC 27001:2013
usług sektora ochrony zdrowia – ISO 15224:2013

W ostatnim okresie Szpital Powiatowy w Radomsku uzyskał następujące wyróżnienia:
 miejsce w Rankingu Szpitali Publicznych 2016 w kategorii Szpitale Gminne i Powiatowe
w rankingu Deloitte, Magellan, Gazeta Prawna.
 miejsce w Rankingu Szpitali Publicznych 2013 w kategorii Szpitale Gminne i Powiatowe
w rankingu Forbes i Magellan.
 Wyróżnienie dla Szpitala Powiatowego w Radomsku w zakresie najaktywniejszej firmy
w programie Dzień Przedsiębiorczości 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008,
2007 przygotowującą młodzież do świadomego wyboru drogi zawodowej i ścieżki
edukacyjnej pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
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Oddział Neurologii w skład którego wchodzi:
1. Pododdział Udarowy
2. Pracownia Elektrofizjologii i Ultrasonografii
Oddział Neurologii rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2011 r. Oddział dysponuje
28 łóżkami w salach 2 osobowych. Wyposażony jest w 4 stanowiska intensywnej opieki
neurologicznej do leczenia pacjentów w ciężkim stanie. W oddziale znajduje się gabinet
rehabilitacji wyposażony w aparaturę do fizykoterapii i kinezyterapii. Oddział dysponuje
pracownią elektrofizjologiczną, wyposażoną w cyfrowy aparat EEG. Na terenie Oddziału
funkcjonuje pracowania EMG.
Na wyposażeniu Oddziału znajduje się aparat USG, który służy do wykonywania badań
dopplerowskich u naszych pacjentów, Holter RR i Holter EKG. Konsultacje
neurochirurgicznych udziela specjalista neurochirurg.
Oddział Neurologii zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń obwodowego
i ośrodkowego układu nerwowego:










udary mózgu
przemijające epizody niedokrwienne mózgu
zespoły bólowe kręgosłupa
padaczka
choroba Parkinsona, choroba Alzheimera i inne choroby zwyrodnieniowe OUN
stwardnienie rozsiane
nowotwory ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego
bóle i zawroty głowy
inne choroby neurologiczne

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej powstał w 2011 r.; dysponuje 35 łóżkami w salach
1, 2 i 3 osobowych.
Oddział posiada całodobowy dostęp do bazy diagnostycznej umożliwiającej wykonanie badań
radiologicznych, w tym tomografii komputerowej oraz badań laboratoryjnych. Bardzo dobra
baza diagnostyczna oraz wieloprofilowość działalności szpitala, dająca możliwość
przeprowadzania
niezbędnych
konsultacji
lekarskich,
pozwalają
na
szybką
i skuteczną diagnozę i leczenie. Obecność w szpitalu Pracowni Hemodynamiki
i Kardiologii Inwazyjnej umożliwia operowanie pacjentów obciążeniami kardiologicznymi.
Oddział dysponuje nowoczesną aparaturą, szerokim instrumentarium, całodobowym dostępem
do bloku operacyjnego i dobrze wyszkolonym personelem lekarskim i pielęgniarskim, dzięki
czemu istnieje możliwość wykonywania dużego spektrum zabiegów w zakresie chirurgii
urazowo – ortopedycznej. Od 2015 r oddział posiada akredytację na prowadzenie szkolenia
specjalizacyjnego w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
Zakres działalności leczniczej obejmuje:
 leczenie operacyjne i nieoperacyjne chorych pourazowych w zakresie urazów narządu
ruchu (zabiegi zespoleń kostnych z użyciem tradycyjnie stosowanych tytanowych zespoleń
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płytkowych, tytanowych gwoździ śródszpikowych blokowanych, stabilizatorów
zewnętrznych),
endoprotezoplastyka całkowita i połowicza stawu biodrowego, endoprotezoplastyka
całkowita stawu kolanowego, endoprotezoplastyka modularna głowy kości promieniowej,
zabiegi artroskopowe, w tym artroskopie kolana, barku, stawu biodrowego oraz
skokowego,
plastyki rekonstrukcyjne aparatu więzadłowo – torebkowego kolana, zabiegi naprawcze
i plastyki niestabilności barku i stawu skokowego,
plastyki pourazowych zniekształceń kończyn oraz deformacji nabytych (plastyka paluchów
koślawych, paluchów sztywnych, plastyka przykurczu Dupuytrena),
leczenie zachowawcze oraz operacyjne zaburzeń zrostu kostnego, operacje naprawcze
braku zrostu (plastyki stawów rzekomych),
leczenie operacyjne neuropatii uciskowych w obrębie kończyn ( leczenie zespołu cieśni
kanału nadgarstka, zespołu rowka nerwu łokciowego, zespołu kanału Guyona),
leczenie schorzeń i zmian pourazowych w zakresie tkanek miękkich,
leczenie biologiczne z zastosowaniem osocza bogatopłytkowego (PRP).

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii liczy 9 stanowisk wyposażonych
w najnowocześniejszą aparaturę monitorującą, która umożliwia nadzór nad chorymi w stanach
krytycznych. Każde stanowisko posiada łóżko z zaawansowaną automatyką sterowaną
elektronicznie i wyposażone jest w pneumatyczne materace przeciwodleżynowe. Respiratory
najwyższej klasy, przystosowane do wszystkich trybów wentylacji zastępczej
i wspomaganej u pacjentów z niewydolnością oddechową. Odział posiada do dyspozycji
aparaty do terapii nerkozastępczej, aparaturę do ogrzewania i schładzania pacjentów.
Do dyspozycji jest przyłóżkowy aparat USG, przewoźny aparat RTG, bronchofiberoskopy.
Posiadamy również zaawansowany technologicznie sprzęt pomocniczy do podaży leków
i żywienia. Dodatkowo oddział posiada możliwość szybkiej i pełnej diagnostyki stanu chorego
dzięki zapewnieniu całodobowego dostępu do badań takich jak USG, RTG, tomografia
komputerowa oraz badań laboratoryjnych i bakteriologicznych.
Zakres działalności leczniczej.
Dzięki współpracy z oddziałami chirurgii, kardiologii interwencyjnej, ortopedii i traumatologii,
neurologii oraz ginekologii zapewnia kompleksowe zaopatrzenie chorych w ciężkim stanie.
W oddziale leczeni są chorzy:







po resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
z urazami wielonarządowymi,
we wszystkich rodzajach wstrząsu,
z niewydolnością krążeniowo-oddechową w przebiegu innych chorób,
po zatruciach,
po rozległych zabiegach operacyjnych wymagających wzmożonego
nadzoru pooperacyjnego.
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O oddziale
Doświadczony zespół anestezjologiczny wykonuje około 4000 znieczuleń rocznie
na 7 stanowiskach do znieczuleń. Znieczulenia obejmują zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej,
ortopedii, ginekologii, położnictwa, laryngologii, jak również procedury diagnostyczne
w pracowni endoskopowej i tomografii komputerowej.
Inna działalność oddziału:






reanimacje,
cewnikowanie żył centralnych, w tym zakładanie cewników dializacyjnych,
zakładanie elektrod do czasowej stymulacji serca,
kwalifikacja i opieka nad dawcą narządów,
konsultacje,

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie anestezjologii
i intensywnej terapii oraz staży kierunkowych z intensywnej terapii w innych specjalizacjach.
Personel
oddziału
stale
podnosi
kwalifikacje
zawodowe
poprzez
udział
w kursach, konferencjach, sympozjach, warsztatach. Oddział spełnia obowiązujące wymogi
i zalecenia, zarówno Ministerstwa Zdrowia,jak i NFZ oraz standardy UE.

1.
2.
3.
4.
5.

Oddział Kardiologiczny w skład którego wchodzi:
Sala Intensywnej Opieki Kardiologicznej;
Pracownia Wszczepiania Rozruszników;
Pracownia Badań Czynnościowych;
Pracownia Elektrofizjologii;
Pracownia Hemodynamiki i Kardiologii Inwazyjnej.

Oddział Kardiologii rozpoczął swoją działalność w 1972 r. a w 2010 został przeniesiony
do nowego budynku. Oddział dysponuje 35 łóżkami w salach 2 i 3 osobowych oraz 5 stanowisk
intensywnej opieki kardiologicznej do leczenia pacjentów w ciężkim stanie na SIOK.
Na wyposażeniu Oddziału znajdują się dwa aparaty USG, które służą do wykonywania badań
echokardiograficznych u pacjentów, Holter RR i Holter Ekg, bieżnia na której wykonywane
są testy wysiłkowe.
Oddział Kardiologii zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia:






ostre zespoły wieńcowe,
niewydolność serca,
choroba niedokrwienna serca,
zaburzenia rytmu serca,
nadciśnienie tętnicze.

Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc istnieje od 46 lat. Wcześniej mieścił się w miejscowości
Pławno gm. Gidle. Od października 2012 rozpoczął działalność w nowym Szpitalu
Powiatowym w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36. Oddział dysponuje 36 łóżkami w salach
2 i 3 osobowych, w tym 11 łóżek dla pacjentów z gruźlicą z trzema 1- osobowymi izolatkami.
W oddziale znajduje się pracownia bronchofiberoskopowa oraz spirometryczna
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Na wyposażeniu oddziału znajduje się również spirometr, bronchofiberoskopy oraz aparaty
EKG.
Oddział ma do dyspozycji sprzęt znajdujący się na terenie szpitala m.in.:
 tomograf,
 rezonans,
 pracownie usg itp.
W oddziale diagnozuje się i leczy schorzenia układu oddechowego:










Diagnostyka nowotworów układu oddechowego
Astma oskrzelowa
Przewlekła obturacyjna choroba płuca
Zatorowość płuc
Zapalenia płuc
Gruźlica płuc
Choroby śródmiąższowe
Pylice płuc
Inne choroby układu oddechowego

Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć
Oddział posiada profil ogólno pediatryczny. Znajduje się na parterze budynku szpitala, liczy
25 łóżek szpitalnych, rozmieszczonych w 9 salach dla matki z dzieckiem, sali noworodkowej
i 4 salach dla dzieci starszych i młodzieży. Każda sala posiada pełny węzeł sanitarny.
W oddziale zlokalizowana jest świetlica. Oddział dysponuje również wyjściem na słoneczny
taras. Rocznie hospitalizowanych jest w oddziale około 1000 dzieci. Kwalifikacje personelu
medycznego oraz wyposażenie w aparaturę medyczną zapewniają szeroką diagnostykę
i prawidłowy proces leczenia.
Zakres działalności leczniczej oddziału
Podstawowym zadaniem, realizowanym przez oddział jest diagnostyka i leczenie dzieci,
prowadzenie dziecka z powodu nagłego pogorszenia zdrowia, zaburzeń istotnych funkcji
organizmu i zagrożenia życia. Oddział posiada 3 miejsca akredytacyjne do prowadzenia
specjalizacji lekarskich w dziedzinie pediatrii.
Oddział Dzienny Chemioterapii
Oddział rozpoczął swoją działalność w styczniu 2012 r. Dysponuje 10 stanowiskami
do podawania chemioterapii. W oddziale pracuje wykwalifikowany personel, lekarze posiadają
specjalizację onkologii klinicznej, a personel pielęgniarski kursy w tej dziedzinie. Godziny
pracy oddziału są elastyczne i dostosowane do potrzeb pacjentów, pracują również
w weekendy. W wyposażeniu oddziału znajduje się aparat EKG z analizatorem rytmu,
kardiomonitor, ssak, pompy infuzyjne. Sale zaopatrzone są w próżnię i źródło tlenu.
Dodatkowo posiadają dobre zaplecze sanitarne. Każdy wlew cytostatyku jest podawany
przez pompę infuzyjną, co daje możliwość precyzyjnego przetoczenia cytostatyku, bo każdy
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z tych leków wchłania się w innym czasie. Cytostatyki przygotowywane są w aptece przez mgr
farmacji zgodnie z rozporządzeniem /D.U.126 poz.1381 s 75/75/.Konsultacji onkologicznych
udzielają wszyscy lekarze zatrudnieni w oddziale, najczęściej są one wykonywane
zaraz po zgłoszeniu.
Oddział Chemioterapii oferuje leczenie w zakresie:














rak płuca,
rak jelita grubego,
rak piersi,
rak jajnika,
rak trzustki,
rak żołądka,
nowotwory narządu rodnego,
nowotwory układu moczowego,
nowotwory głowy i szyi,
rak przełyku,
czerniak,
choroby rozrostowe układu chłonnego,
guzy tkanek miękkich i kości.

Oddział Neonatologiczny
Oddział dysponuje 26 łóżeczkami, w tym wyodrębnionymi 2 stanowiskami przystosowanymi
do prowadzenia intensywnej opieki nad chorym noworodkiem oraz 2 stanowiskami opieki
ciągłej i opieki pośredniej. Podczas pobytu na oddziale noworodek przebywa w pokoju razem
z mamą. Wszystkie jedno lub dwuosobowe pokoje wyposażone są w pełne węzły sanitarne
i stanowiska do przewijania dziecka. Ośrodek dysponuje kompleksowym wyposażeniem
umożliwiającym opiekę nad noworodkiem chorym o umiarkowanym nasileniu schorzenia.
Mamy dzieci mogą korzystać z profesjonalnego sprzętu laktacyjnego.
Zakres działalności leczniczej obejmuje:
Ośrodek w chwili obecnej realizuje świadczenia z zakresu opieki na noworodkiem zdrowym.
W najbliższym czasie przewiduje się możliwość opieki nad noworodkiem urodzonym
przedwcześnie lub chorym w zakresie typowym dla II stopnia referencyjności w neonatologii.
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej swoją działalność rozpoczął 2 listopada 2015 roku.
Zapewnia całodobowy dostęp do badań diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej.
Na wyposażeniu oddziału znajdują się dwie sale rehabilitacyjne wyposażone w UGUL
z wyposażeniem, bieżnię, dwa orbitreki, zestaw do elektroterapii, ultrafonoterapii, laseroterapii
i magnetoterapii, PUR, tor chodu, stół do pionizacji, stół rehabilitacyjny, dwa podnośniki,
dźwig do nauki chodu, piłki, taśmy, woreczki, dyski, ciężarki, cykloergometr, przyrządy
wspomagające lokomocję (balkoniki z kółkami oraz bez, laski, laski z trójnogiem, kule
łokciowe, wózki inwalidzkie oraz ze stabilizacją odcinka szyjnego). Ponadto na Oddziale
znajduje się gabinet zabiegowy wyposażony w kardiomonitor, aparat EKG, aparat AED,
nebulizator, ssak elektryczny, aparaty do RR, glukometry. Na oddziale znajduje się 5 sal
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z węzłem sanitarnym wyposażonych w 19 łóżek szpitalnych elektrycznych trzystrefowych
z regulowaną wysokością i łóżka eleganza.
Zakres działalności leczniczej obejmuje
Nadrzędnym celem oddziału jest kompleksowa opieka oraz rehabilitacja pacjentów
po urazach oraz ze schorzeniami neurologicznymi. W ramach świadczonych usług
medycznych, pacjenci podlegają rehabilitacji (kinezyterapia indywidualna i grupowa,
fizykoterapia, reedukacja chodu, nauka czynności samoobsługi), zajęciom logopedycznym,
oraz wsparciu psychologicznym
Przyjęcie na oddział
Warunkiem przyjęcia na Oddział jest skierowanie z Oddziału lub kliniki Anestezjologii
i Intensywnej Terapii, Neurologii, Neurochirurgii, Chirurgii Ogólnej, Ortopedii, Traumatologii
oraz Chorób Zakaźnych, Chorób Wewnętrznych – po przeprowadzeniu konsultacji
neurologicznej lub ze skierowaniem z poradni specjalistycznej: Rehabilitacyjnej,
Neurologicznej, Neurochirurgicznej, Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.
Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej
Oddział Dzienny Rehabilitacji
Kardiologicznej
swoją działalność rozpoczął
w październiku 2015 roku. Pacjenci Oddziału są poddawani procesowi rehabilitacyjnemu,
który ma za zadanie zwiększyć wydolność krążeniowo – oddechową oraz ogólną sprawność
organizmu. Na oddziale znajduje się sala kinezyterapii wyposażona w 5 cykloergometrów
rowerowych, drabinki, materace do ćwiczeń, woreczki, laski gimnastyczne, piłki, taśmy
do ćwiczeń oporowych, kozetkę, pulsoksymetry, ciśnieniomierze, gabinet lekarski, gabinet
psychologa, sala wypoczynku, szatnia z prysznicem dla pacjentów, gabinet masażu oraz sala
do testów wysiłkowych. Na wyposażeniu oddziału znajduje się : elektrokardiograf, rejestrator
holterowski, defibrylator, kardiomonitor, stanowisko diagnostyczne z programem
do prowadzenia prób wysiłkowych, bieżnia, rejestrator długotrwałych zapisów EKG, apteczka
z zestawem przeciwwstrząsowym.
Zakres działalności leczniczej obejmuje
Na oddział przyjmowani są pacjenci po operacjach kardiologicznych, ostrych zespołach
wieńcowych oraz z chorobami układu krążenia. Warunkiem przyjęcia na oddział
jest skierowanie wypisane przez odpowiedniego specjalistę ( kardiologa, kardiochirurga,
specjalistę chorób wewnętrznych lub lekarza specjalista rehabilitacji z odpowiedniego oddziału
/ poradni), a także badanie echokardiograficzne oraz próba wysiłkowa, wykonane po ostatnim
incydencie kardiologicznym i nie starsze niż 6 miesięcy. Na koniec rehabilitacji odbywa się
próba wysiłkowa dzięki której można ocenić poprawę wydolności fizycznej. Na oddziale,
oprócz rehabilitacji kardiologicznej, zapewniamy również konsultacje psychologiczne, terapię
relaksacyjną, konsultacje lekarskie oraz dietetyczne.
Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć w skład którego wchodzi:
1. Transport sanitarny;
2. Zespół Ratownictwa Medycznego;
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Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)
Został oddany do użytku na początku 2011 roku, a swoją pełną działalność rozpoczął
od sierpnia 2011 roku. SOR stanowi integralną część Szpitala Powiatowego w Radomsku
oraz istotny element struktury Państwowego Ratownictwa Medycznego zabezpieczającego
cały obszar Powiatu Radomszczańskiego. Oddział podzielony został na następujące strefy:








segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć,
resuscytacyjno – zabiegową z 2 stanowiskami resuscytacyjnymi,
wstępnej intensywnej terapii,
terapii natychmiastowej – obejmującą salę zabiegową oraz opatrunków gipsowych,
obserwacyjną,
konsultacyjną,
zaplecze administracyjno-gospodarcze.

Szpitalny Odział Ratunkowy zintegrowany został z Izbą Przyjęć, do której zgłaszają się
pacjenci posiadający skierowanie do szpitala w trybie pilnym i/lub planowym, a jednocześnie
wymagający wstępnej selekcji przed przyjęciem do innych oddziałów szpitalnych
lub transportu do okolicznych jednostek medycznych.
Oddział Otolaryngologii
Oddział Otolaryngologii rozpoczął swą działalność w 1967r. Dysponuje obecnie 15-ma
łóżkami w salach 1,2,3 osobowych. Wyposażony jest w 1 stanowisko intensywnej opieki
laryngologicznej, salę opatrunkowo – zabiegową oraz gabinet konsultacyjny. Obok Oddziału
znajduje się Blok Operacyjny, w którym są wykonywane zabiegi oraz aparatura
do wykonywania badań słuchu.
Zakres działalności leczniczej obejmuje
Oddział Otolaryngologii zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń w obrębie uszu,
nosa, gardła i krtani, profilaktyką i diagnostyką onkologiczną w obrębie uszu, nosa, gardła
i krtani. Choroby z w/w zakresu są leczone zarówno zachowawczo, jak i operacyjnie.
Oddział Chirurgii Ogólnej w skład którego wchodzi
1) Pododdział Chirurgii Onkologicznej
Oddział Chirurgii Ogólnej zapewnia całodobową, profesjonalną opiekę lekarską
i pielęgniarską. Oddział dysponuje 40 łóżkami w salach 2 i 3 osobowych w tym 2 łóżkami
intensywnego nadzoru. Każda sala dysponuje osobnym węzłem sanitarnym. Oddział posiada
całodobowy dostęp do bazy diagnostycznej umożliwiającej wykonanie badań radiologicznych
(w tym tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, oraz USG Doppler),
endoskopowych (w tym gastroskopii i kolonoskopii) oraz badań laboratoryjnych.
Współpracujemy z Kliniką Neurochirurgii, Chirurgii Naczyniowej oraz Endoskopowej
(ECPW).
Wyposażenie oddziału:
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 oddział w pełni wyposażony w sprzęt odpowiadający wymogom NFZ,
 posiada m.in. kardiomonitory, aparat USG, pompy infuzyjne, pompy objętościowe,
aparat EKG,
 sale opatrunkowe (septyczna i antyseptyczna).
Świadczenia udzielane w ramach hospitalizacji w oddziale












operacje laparoskopowe i klasyczne kamicy żółciowej,
beznapięciowe operacje przepuklin (wszczepianie siatek syntetycznych),
operacje tarczycy,
operacje onkologiczne w tym: żołądka, jelit, dwunastnicy, odbytnicy, trzustki, tkanek
miękkich i skóry,
mastektomie w tym rekonstrukcje piersi,
implantacje portów naczyniowych,
operacje ostrych schorzeń narządów jamy brzusznej,
operacje żylaków kończyn dolnych,
operacje proktologiczne ( żylaki, szczeliny, przetoki i torbiele okołoogonowe),
operacje z zakresu chirurgii urazowej głowy, klatki piersiowej i jamy brzusznej,
leczenie ran w tym oparzeniowych,
leczenie ran przewlekłych i owrzodzeń troficznych kończyn dolnych na tle cukrzycy
i niewydolności tętniczo – żylnej.

O oddziale
Pacjenci wypisywani z oddziału otrzymują wskazówki dietetyczne, pielęgnacji ran i stomii.
Rodziny osób przewlekle chorych są przeszkoleni co do sposobu pielęgnacji w warunkach
domowych. Pacjenci po zakończeniu leczenia szpitalnego mają zapewnioną kontynuację
procesu leczniczego w Poradni Chirurgii Ogólnej znajdującej się na terenie szpitala, gdzie
pracują lekarze zatrudnieni w oddziale. Oddział posiada akredytację Ministra Zdrowia
na prowadzenie specjalizacji i staży kierunkowych z zakresu Chirurgii Ogólnej.
2) Oddział Reumatologiczny
Oddział Reumatologii utworzony została w 1960 roku i od tego czasu prowadzi nieprzerwanie
zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób układu ruchu. Obecnie jest jednym
z 5 oddziałów o tym profilu w województwie łódzkim. Oddział dysponuje 30 łóżkami w salach
1, 2 i 3 osobowych i posiada dostęp do kompleksowej diagnostyki laboratoryjnej
i radiologicznej, w tym USG, kapilaroskopii, tomografii komputerowej, rezonansu
magnetycznego itp. Oddział ściśle współpracuje w zakresie diagnostyki i leczenia z oddziałami
ortopedii, neurologii, laryngologii, chorób zakaźnych znajdującymi się również w tutejszym
szpitalu. W obrębie oddziału znajdują się gabinety rehabilitacyjne wyposażone w aparaturę
do fizykoterapii (laser, krioterapia, aparaty do terapii ultradźwiękami, prądami
diadynamicznymi i interferencyjnymi oraz impulsowym polem magnetycznym o wysokiej
częstotliwości) oraz sale kinezyterapii. Przy oddziale reumatologii aktywnie działa
Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne.
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Zakres działalności leczniczej obejmuje
 układowych chorób tkanki łącznej, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia
rumieniowatego układowego, twardziny układowej, zespołu Sjogrena, mieszanej
układowej choroby tkanki łącznej itd,
 spondyolartropatii seronegatywnych, w tym zesztywniającego zapalenia stawów
kręgosłupa, łuszczycowego zapalenia stawów, zapaleń stawów w przebiegu
nieswoistych chorób zapalnych jelit,
 zapaleń naczyń,
 polimialgii reumatycznej, rumienia guzowatego itd,
 zapaleń stawów towarzyszących zakażeniu,
 chorób kości i chrząstek, w tym osteoporozy, osteomalacji,
 i innych chorób reumatologicznych.
O oddziale
Realizuje świadczenia z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych
finansowanych dodatkowo przez NFZ:
 leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia
stawów o przebiegu agresywnym,
 leczenie łuszczycowego zapalenia stawów,
 leczenie zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.
Oddział Chorób Wewnętrznych w skład którego wchodzi:
1) Pododdział Gastroenterologiczny
Oddział Chorób Wewnętrznych posiada 50 łóżek szpitalnych rozmieszczonych w salach
dwu i trzyosobowych w tym 6 łóżek na sali Intensywnego Nadzoru Medycznego z pełnym
monitorowaniem. Zespół medyczny stanowi wysoko wykwalifikowana kadra lekarzy
specjalistów, lekarzy w trakcie specjalizacji w tym rezydentów, pielęgniarek, rehabilitantów,
dietetyków i doświadczonych opiekunów medycznych. Oddział posiada akredytację Ministra
Zdrowia do prowadzenia specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, prowadzi
specjalistyczne szkolenia podyplomowe lekarzy stażystów-staże podyplomowe oraz lekarzy
specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych.
W oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń z zakresu:











kardiologii,
diabetologii,
endokrynologii,
schorzeń metabolicznych,
gastroenterologii,
pulmonologii,
alergologii,
nefrologii,
onkologii,
neurologii.
W oddziale prowadzona jest szeroka diagnostyka i leczenie schorzeń przewodu pokarmowego.
Lekarze
oddziału
samodzielnie
wykonują
badania
endoskopowe
górnego
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i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia,
sigmoidoskopia) oraz wszelkie zabiegi endoskopowe w tym leczenie krwawień z przewodu
pokarmowego-zakładanie klipsów, obliteracja, sklerotyzacja żylaków przełyku, koagulacja
bimerem argonowym, usuwanie polipów z jelita grubego i żołądka, usuwanie ciał obcych
z p. pokarmowego, PEG i inne. Oddział świadczy usługi związane z diagnostyką i leczeniem
cukrzycy i jej powikłań oraz cukrzycy ciążowej.
2) Oddział Obserwacyjno - Zakaźny
Oddział Obserwacyjno- Zakaźny przy ul. Jagiellońskiej 36 w Radomsku rozpoczął swoją
działalność w październiku 2012r. Dysponuje 20 łóżkami (3 izolatki, 5 pokoi- 3 os, 1 pokój- 2
os.). Oddział wyposażony jest m. in. w aparat EKG, zestaw do intubacji, ssaki elektryczne,
glukometr oraz posiada stały dostęp do pracowni diagnostycznych: endoskopii, laboratorium
analitycznego, bakteriologii, USG, RTG, MR, TK.
Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń:
 wątroby,
 przewodu pokarmowego,
 chorób infekcyjnych: (pasożytniczych, bakteryjnych, wirusowych, krętkowic),
 żółtaczki,
 zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu,
 diagnostyką stanów gorączkowych,
 innych chorób zakaźnych.
3) Oddział Ginekologiczno - Położniczy w skład którego wchodzi:
Szkoła Rodzenia - Oddział posiada 57 łóżek szpitalnych rozmieszczonych w salach jedno,
dwu i trzy-łóżkowych posiadających pełny węzeł sanitarny.Wyposażenie oddziału: aparat
USG, kardiotokograf z telemetrią, kolposkop, laser CO2, diatermia, laparoskop, histeroskop.
Blok porodowy - 3 sale porodowe w tym 1 blok do porodów rodzinnych oraz sala cięć
cesarskich. Każda sala porodowa posiada stanowisko do resuscytacji noworodka. Sala
pooperacyjna wyposażona jest w kardiomonitor i defibrylator.
Oddział Ginekologiczny - 35 łóżek w salach 3 i 2 łóżkowych w tym jedna sala pooperacyjna
wyposażona w kardiomonitor oraz system monitorowania pacjentek (kamera). Gabinet
zabiegowy wyposażony w zestaw do znieczulenia ogólnego ( wszystkie zabiegi wykonywane
są w znieczuleniu ogólnym). Gabinet lekarski wyposażony jest w kolposkop oraz aparat USG.
Oddział Położniczy - 22 łóżka w salach 1 i 2 osobowych w systemie „rooming- in”.
W skład oddziału wchodzą pomieszczenia zapewniające komfort, intymność oraz poczucie
bezpieczeństwa naszym pacjentkom. Kobietom rodzącym w naszym szpitalu staramy się
stworzyć takie warunki, aby poród, a także okres wczesnego połogu był przez nie wspominany
jako najszczęśliwszy i najpiękniejszy okres w ich życiu.
Zakres działalności leczniczej obejmuje:
W oddziale hospitalizowane są pacjentki ze schorzeniami kobiecego narządu rodnego, gdzie
prowadzone jest leczenie zachowawcze i operacyjne, przy czym wykonywany jest pełen profil
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operacji ginekologicznych
oraz planowanych.

oraz

uro-ginekologicznych

w

przypadkach

ostrych

Zabiegi diagnostyczno – lecznicze to między innymi:
 histerosalpingografia (HSG) – uzyskanie obrazu jamy macicy i jajowodów,
 badania kolposkopowe – oglądanie przy pomocy urządzenia optycznego kolposkopu
powierzchni szyjki macicy pochwy i sromu,
 abrazja (wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy),
 diagnostyka inwazyjna zmian sromu, pochwy, szyjki macicy i jamy macicy.
Operacje ginekologiczne:







leczenie nietrzymania moczu,
leczenie zaburzeń statyki narządu rodnego z użyciem materiałów syntetycznych,
operacje onkologiczne (pakiet onkologiczny),
operacje laparoskopowe (diagnostyczne i lecznicze),
operacje mięśniaków macicy,
operacje na przydatkach (badanie śródoperacyjne).

Przy oddziale funkcjonuje Szkoła Rodzenia.
Zakład Rehabilitacji
W strukturach Zakładu funkcjonuje:
1) Poradnia Rehabilitacyjna




działa od roku 2000
czynna od poniedziałku do czwartku (pon. 12.00-18.00, wt.-czw. 8.00-14.00)
zatrudnia 2 lekarzy – 1 specjalista rehabilitacji; – 1 specjalista ortopedii.

Fizjoterapia ambulatoryjna

działa od 1974 roku

czynna codziennie w godzinach 7.00-18.00

prowadzi działalność leczniczą na podstawie skierowań z poradni rehabilitacyjnych,
usprawniając pacjentów po operacjach chirurgicznych, ortopedycznych, pacjentów
ze schorzeniami obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, pacjentów z rozległymi
zmianami zwyrodnieniowymi oraz dzieci i młodzież z MPD, wadami postawy.

posiada bardzo dobrze wyposażone w nowoczesną aparaturę gabinety: masażu,
kinezyterapii dorosłych, kinezyterapii dzieci, fizykoterapii z laseroterapią, polem
magnetycznym, elektrostymulacjami, ultradźwiękami, ciepłolecznictwem, hydroterapią,
krioterapią miejscową (pary azotu), krioterapią ogólnoustrojową (zabiegi w kriokomorze)
i inne.
2) Dzienny Oddział Rehabilitacji
 działa od 01.01.2012r. w oparciu o bazę sprzętową j.w.,
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 prowadzi kompleksową rehabilitację pacjentów skierowanych do Oddziału przez
lekarzy poradni specjalistycznych lub pierwszego kontaktu.
O Zakładzie Rehabilitacji
 Dzięki stałemu podnoszeniu swoich kwalifikacji na specjalistycznych kursach
i przyswajaniu nowoczesnych technik usprawniania personel gwarantuje wysoki
i skuteczny poziom świadczonych usług.
 Rocznie z usług Zakładu Rehabilitacji korzysta ok. 5000 pacjentów.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy rozpoczął swoją działalność 07.05.2001 roku. Obecnie
znajduje się przy Szpitalu Powiatowym w Radomsku na ul. Jagiellońskiej 36. Udziela
całodobowych, stacjonarnych świadczeń medycznych w zakresie opieki długoterminowej
i pielęgnacji pacjentów w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest placówką
o profilu ogólnym dla osób dorosłych. Dysponuje 40 łóżkami. Do zakładu może zostać przyjęty
pacjent z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń
pielęgnacyjnych, który w ocenie skalą Barthel uzyskał 40 punktów lub mniej. Zadaniem
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją,
rehabilitacja, kontynuacja leczenia chorych przewlekle oraz tych, którzy przebyli leczenie
szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego
leczenia zachowawczego, a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym.
Odbiorcami świadczeń są więc osoby, które ze względu na stan zdrowia i niepełnosprawność
fizyczną, brak samodzielności w samo-opiece i samo-pielęgnacji, konieczność stałej kontroli
lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, powinni przebywać
w zakładzie opiekuńczym a w szczególności:







Osoby ze schorzeniami neurologicznymi;
Z zespołami otępiennymi w tym z chorobą Alzheimera;
Z przewlekle postępującymi chorobami mięśni i stawów;
Po skomplikowanych złamaniach, urazach;
Z trudno gojącymi się odleżynami;
Ze schorzeniami geriatrycznymi;

Celem pobytu pacjenta w zakładzie opiekuńczym jest poprawa stanu zdrowia, zapobieganie
powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, aktywizacja i usprawnianie ruchowe,
uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności oraz przygotowanie chorego i jego
rodziny do opieki w warunkach domowych.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zapewnia następujący zakres świadczeń:
Usługi zdrowotne
 Pielęgnacyjne: wynikające z diagnozy pielęgniarskiej
 Rehabilitacyjne: aktywizacja, usprawnianie ruchowe, terapia metodami fizycznymi
w podstawowym zakresie;
 Lecznicze: leczenie farmakologiczne, zabiegi terapeutyczne z zastosowaniem
podstawowych leków, konsultacje specjalistyczne;
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 Diagnostyczne: w zakresie podstawowych badań laboratoryjnych i radiologicznych
niezbędnych do monitorowania stanu zdrowia chorego lub interwencji w przypadku
zaostrzenia objawów choroby;
 Dietetyczne;
 Terapia zajęciowa;
 Wsparcie psychologiczne;
 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;
 Zaopatrzenie wyroby medyczne.
Usługi socjalno-opiekuńcze





Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych;
Aktywizacja;
Zapewnienie dostępu do różnych form pomocy społecznej;
Opieka duszpasterska;

W szpitalu funkcjonują także:








1. Centralny Blok Operacyjny.
2. Pracownia Endoskopii Diagnostycznej.
3. Zakład Diagnostyki Obrazowej w skład którego wchodzi:
Pracownia Rentgenostyki Ogólnej i Densytometrii.
Gabinet Mammografii.
Gabinet Tomografii Komputerowej.
4. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w skład którego wchodzi:
Centralne Laboratorium z Punktem Pobrań.
Serologia Transfuzjologiczna z Bankiem Krwi.
Pracownia Cytologii.
5. Zakład Mikrobiologii.
6. Centralna Sterylizacja.
7. Apteka szpitalna.
8. Zakład Patomorfologii.

Planuje się utworzenie Oddziału Urologicznego.

6.2 SP ZOZ PRO FAMILIA
SP ZOZ PRO FAMILIA został utworzony na mocy uchwały Rady Powiatu
Radomszczańskiego Nr VI/58/03 z dnia 27 marca 2003 r. To podmiot leczniczy świadczący
usługi dla ponad 12 tys. pacjentów, mieszkańców miasta Radomska, Powiatu
Radomszczańskiego, jak również mieszkańców spoza tych terenów, zarówno
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
jak i medycyny pracy, czy też gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
SP ZOZ PRO FAMILIA wykonuje badania diagnostyczne chorób układu sercowonaczyniowego, tj. EKG, EKG Holter, EKG RR, próby wysiłkowe, jak również badania
obrazowe, np. USG tarczycy, jamy brzusznej czy USG serca (ECHO serca). Świadczenia
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane w Przychodni przy ul. Armii Krajowej
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34 oraz w Przychodni mieszczącej się przy ul. Przedborskiej 39/41, natomiast specjalistyczna
opieka medyczna jest realizowana w siedzibie zakładu przy ul. Armii
Krajowej 34, gdzie przyjmują lekarze specjaliści z zakresu alergologii,
dermatologii, endokrynologii, kardiologii i neurologii.

6.3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku jest jednostką organizacyjną Powiatu
Radomszczańskiego, realizującą zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej
i pieczy zastępczej. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2016 Starosty Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 25 stycznia 2016r. główna siedziba PCPR mieści się pod adresem 97-00 Radomsko,
ul. Przedborska 39/41. W tej lokalizacji funkcjonują następujące komórki organizacyjne:






Zespół do Spraw Świadczeń i Pomocy Społecznej;
Zespół do Spraw Organizacyjno-Kadrowych;
Zespół do Spraw Finansowo-Księgowych;
Zespół do Spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych;
Samodzielne Stanowisko Do Spraw Informatycznych.

W siedzibie pod adresem 97-500 Radomsko, ul. Piastowska 21 funkcjonują niżej
wymienione komórki organizacyjne:
 Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej;
 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Centrum posiada własną stronę internetową www.pcprradomsko.pl oraz pocztę
elektroniczną biuro@pcpr.radomsko.pl. Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest roczny
plan finansowy sporządzany na dany rok budżetowy zgodnie z obowiązującą procedurą
budżetową oraz środki przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną osób
niepełnosprawnych. Centrum pozyskuje również dodatkowe środki na realizację projektów
służących rozwijaniu systemu pieczy zastępczej.
Struktura organizacyjna
Strukturę organizacyjną oraz zadania realizowane przez poszczególne komórki
organizacyjne Centrum określa Regulamin Organizacyjny. W skład Centrum wchodzą:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zespół do Spraw Świadczeń i Pomocy Społecznej;
Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej;
Zespół do Spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych;
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
Zespół do Spraw Organizacyjno – Kadrowych;
Zespół do Spraw Finansowo – Księgowych;
Samodzielne Stanowisko do Spraw Informatycznych;
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Informacja dotycząca efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz
z realizacji powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej.
Zgodnie z art. 182 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 697 z późn. zm.) zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej
wykonuje Starosta za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Do zakresu działania powiatowego centrum
pomocy rodzinie należą wszystkie sprawy z zakresu pieczy zastępczej niezastrzeżone
na rzecz innych podmiotów. Na podstawie Zarządzenia Nr 39/11 Starosty Radomszczańskiego
z dnia 09 listopada 2011r. organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie tut. powiatu
jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zostały określone w art. 76 ust. 4 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy, a realizuje je w głównej mierze
Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej PCPR.
Rolą organizatora pieczy zastępczej na terenie powiatu jest przede wszystkim troska
o rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, a więc inicjowanie ich tworzenia, kwalifikowanie
kandydatów do tej roli oraz wspieranie już funkcjonujących rodzin zastępczych.
Zadania z zakresu wspierania rodzin zastępczych na terenie Powiatu
Radomszczańskiego realizują: 2 pedagogów (w tym koordynujący pracę Zespołu do Spraw
Rodzinnej Pieczy Zastępczej), 3 pracowników socjalnych, 2 psychologów, 4 koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej, których wynagrodzenie w 2018r. było dofinansowane ze
środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Programu asystent
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej objęli w 2018 roku opieką 75 rodzin,
w których przebywało 158 dzieci. Pozostałe rodziny korzystały ze wsparcia pracowników
socjalnych, pedagoga. Każda z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w tym
również dzieci mogły skorzystać z pomocy psychologa, pedagoga i prawnika oraz innych
specjalistów, tj. psychoterapeuty, terapeuty rodzinnego, warsztatów, szkoleń zajęć
profilaktyczno- terapeutycznych, grup wsparcia, obozu terapeutycznego dla dzieci.
Dzięki powyższym działaniom rodziny zastępcze otoczone zostały kompleksowym,
specjalistycznym wsparciem oraz nadzorem.
Cel główny programu tj. pomoc dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym
opieki rodziny naturalnej poprzez rozwijanie i doskonalenie rodzinnych form pieczy
zastępczej i wspieranie w procesie usamodzielniania, jest realizowane poprzez
następujące cele szczegółowe:
1. Rozwój kompleksowego systemu rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinom zastępczym w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczej w stosunku do dzieci.
3. Pomoc i wsparcie w podnoszeniu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodzin
zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
4. Specjalizacja rodzinnych form pieczy zastępczej w kierunku pracy z dziećmi trudnymi
i wymagającymi specjalistycznej pomocy.
5. Stworzenie możliwości rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w postaci
rodzinnych domów dziecka.
6. Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz działania edukacyjne
i upowszechniające rodzinną pieczę zastępczą.
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7. Inicjowanie form współpracy z rodziną biologiczną, w tym doradztwa i szkoleń
dla rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej.
8. Stworzenie systemu usamodzielnienia wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej.
9. Doskonalenie wspólnej płaszczyzny działań instytucji pomocowych w celu stworzenia
jednolitego skutecznie działającego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie
radomszczańskim.
W 2018r. w oparciu o cele szczegółowe realizowano zadania programu tj.:
1. Zapewniono dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców
biologicznych opiekę i wychowanie w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka
oraz w placówkach opiekuńczo– wychowawczych.
2. Ustalono coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.
3. Przyznawano świadczenia na comiesięczne utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej,
zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4. Zapewniono środki finansowe na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych.
5. Zapewniono środki finansowe na utrzymanie rodzin pomocowych.
6. Zapewniono środki na utrzymanie lokali mieszkalnych dla rodzin zawodowych
wychowujących czworo i więcej dzieci.
7. Rozszerzono kadrę Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
8. Zatrudniono, zgodnie z ustawą, osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi
i przy pracach gospodarczych w rodzinach zastępczych.
9. Rozpoczęto organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy
dziecka pomocy wolontariuszy.
10. Zapewniono, zgodnie z ustawą, środki finansowe na pokrycie kosztów związanych
z przeprowadzeniem niezbędnego remontu domu jednorodzinnego lub lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym dla rodzin zastępczych zawodowych.
11. Umożliwiono w ramach środków budżetu powiatu:
a) dofinansowanie raz w roku wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla dziecka
wychowującego się w rodzinie zastępczej w wieku od 6. do 18. roku życia,
b) przyznanie świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych
z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej – jednorazowo,
c) pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń
mających wpływ, na jakość sprawowanej opieki jednorazowo lub okresowo.
12. Prowadzono nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
rodziny zastępczej niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka.
13. Kwalifikowano osoby kandydujące do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka do udziału
w szkoleniu (w tym przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych,
działalność diagnostyczno-konsultacyjna).
14. Zapewniono rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkolenia
mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji, zgodnie z ich potrzebami.
15. Zapewniono pomoc i wsparcie osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w ramach grup wsparcia, poradnictwa i pomocy psychologicznopedagogicznej, zajęć w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych, opieki
koordynatora lub pracownika socjalnego.
16. Prowadzono terapię wspierającą dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
17. Zapewniono pomoc prawną osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
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18. Współpracowano z Zespołami Interdyscyplinarnymi na terenie powiatu.
19. Współpracowano z Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy dziecku
umieszczonemu w pieczy zastępczej.
20. Współpracowano z Sądami i ich organami pomocniczymi oraz innymi instytucjami
w zakresie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zstępczej.
21. Współpracowano z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodzin
biologicznych i zastępczych.
22. Zapewniono środki na opiekę i wychowanie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
23. Zapewniono środki na przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuację nauki,
usamodzielnienie i zagospodarowanie dla usamodzielniających się wychowanków
zastępczych form opieki.
24. Zapewniono wsparcie dla osób usamodzielnianych.
25. Przekazywano do ośrodka adopcyjnego informacje o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną, w celu pozyskiwania dla nich rodzin przysposabiających.
26. Dochodzono należności od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w pieczy
zastępczej.
27. Pozyskiwano środki zewnętrzne na realizację Programu, w tym środki rządowe.
28. Inicjowano grupę wsparcia dla rodzin zastępczych.
Realizacja zadań przebiegała następująco:
SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO
Dziecko ma zagwarantowane prawo do wychowania w rodzinie, a w razie konieczności
wychowania poza rodziną – do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej,
jeżeli jest to zgodne z dobrem dziecka. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje
po wyczerpaniu wszystkich innych form pomocy rodzicom, chyba, że dobro dziecka
przemawia za niezwłocznym zapewnieniem mu pieczy zastępczej.
Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy
niż do osiągnięcia pełnoletności, a w określonych ustawowo przypadkach nie dłużej
niż do osiągnięcia 25 roku życia lub zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót
do rodziny biologicznej. W sytuacji, gdy brakuje możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej
pieczy zastępczej lub z innych ważnych powodów nie jest to zasadne następuje umieszczenie
w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Główne kierunki prowadzonych przedsięwzięć w zakresie rozwoju pieczy zastępczej zmierzają
do tworzenia kompleksowego systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu
radomszczańskiego ze szczególnym naciskiem na tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej
i udzielania wsparcia w procesie usamodzielnienia.
W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. na terenie Powiatu Radomszczańskiego
funkcjonowały 163 rodziny zastępcze (licząc narastająco). W rodzinnych formach pieczy
zastępczej umieszczonych było 267 dzieci (narastająco).
Wykaz rodzinnych form pieczy zastępczej w powiecie radomszczańskim w 2018r. (narastająco)

Lp.
1.

FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Rodziny zastępcze spokrewnione

LICZBA RODZIN

114

135

2.

Rodziny zastępcze niezawodowe

41

3.

Rodziny zastępcze zawodowe o charakterze pogotowia
rodzinnego

2

4.

Rodziny zastępcze zawodowe

6

5.

Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne

1

6.

Rodzinne Domy Dziecka

2
٭163

Razem:
 ٭rodziny zastępcze powtarzają się w różnych formach pieczy zastępczej

Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2018r. (narastająco)
FORMY RODZINNEJ PIECZY
ILOŚĆ DZIECI
ZASTĘPCZEJ

Lp.

1.

Rodziny zastępcze spokrewnione

158

2.

Rodziny zastępcze niezawodowe

53

3.

Rodziny zastępcze zawodowe o
charakterze pogotowia rodzinnego

21

4.

Rodziny zastępcze zawodowe

22

5.

Rodziny zastępcze
specjalistyczne

3

6.

Rodzinne Domy Dziecka

zawodowe

R a z e m:

19
٭267

٭dzieci powtarza się w różnych formach pieczy zastępczej z uwagi na migrację

PROPAGOWANIE IDEI RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

W ramach prowadzenia naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka pracownicy PCPR
prowadzą akcję informacyjną poprzez ulotki zamieszczane na tablicach informacyjnych,
artykuły w prasie, informacje na stronie internetowych tut. Centrum, współpracę z ośrodkami
pomocy społecznej, promocję rodzicielstwa zastępczego. W 2018 roku na szkolenie zgłosiło
się 11 osób. W związku z powyższym wstępnie zakwalifikowano 5 osób do szkolenia
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dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe oraz 2 osoby do szkolenia na rodziny
zastępcze zawodowe/rodzinne domy dziecka. W tym zakresie dokonano analizy sytuacji
osobistej, rodzinnej i majątkowej. Przeprowadzano diagnozę psychologiczno – pedagogiczną
kandydatów pod kątem posiadania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej.
Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w dniu 26.05.2018r. 13 dzieci i 7 rodzin zastępczych
uczestniczyło w Zjeździe Rodzin Zastępczych w zorganizowanym przez Regionalne Centrum
Polityki Społecznej w Łodzi. Jedna z rodzin otrzymała wyróżnienie. Rodziny zastępcze z terenu
Powiatu Radomszczańskiego brały udział w Pikniku Rodzin Zastępczych pn. „Pomaluj Nasz
Świat”, zorganizowanym w Centrum Japońskich Sztuk Sportów i Sztuk Walki „DOJO Stara
Wieś” gm. Przedbórz w dniu 16.06.2018r. Dzieci z rodzicami zastępczymi wzięły udział
w spływie kajakowym rzeką Pilicą, degustowały potrawy regionalne, zwiedzały ośrodek,
uczestniczyły w dziecięcym koncercie skrzypcowym, oglądały pokaz walk szermierczych
oraz zdobywały nagrody w grach i zabawach. Wzięły również udział w konkursie plastycznym
i ognisku. Podczas Pikniku zostały wyróżnione trzy rodziny zastępcze zawodowe
za zaangażowanie i profesjonalizm w tworzeniu spokojnego i pełnego ciepła domu.
W przedsięwzięciu wzięło udział 160 uczestników. Wszyscy otrzymali gadżety pamiątkowe
w postaci smyczy i magnesików.
W okresie sprawozdawczym PCPR zapewnił również rodzinom zastępczym
spokrewnionym powstałym w w/w okresie szkolenia mające na celu podnoszenie
ich kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, tj. przeprowadzono szkolenia nt.:
„Funkcjonowanie dziecka w rodzinie zastępczej”- szkolenie dla rodzin spokrewnionych udział wzięło 6 osób,
„Bezpieczna opieka zastępcza” - szkolenie dla rodzin spokrewnionych – udział wzięło 10 osób,
„Kształtowanie umiejętności wychowawczych w zakresie zdrowej dyscypliny
i komunikacji interpersonalnej – szkolenie dla rodzin spokrewnionych, udział wzięło
10 osób,
„Znaczenie więzi w rozwoju człowieka” - szkolenie dla rodzin spokrewnionych, udział wzięło
6 osób,
„Obowiązki i zadania opiekuna usamodzielnienia – proces usamodzielniania i psychologiczne
aspekty dorosłości” - szkolenie dla opiekunów usamodzielnienia, udział wzięło 19 osób.
Szkolenia przeprowadzili psycholog i pedagog PCPR. Ponadto zorganizowano szkolenie
dla rodzin zastępczych na temat „Charakterystyka sposobu funkcjonowania oraz potrzeb
edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnością”, które prowadziły pedagog i psycholog Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku. W szkoleniu uczestniczyło 10 osób.
Zorganizowano również zajęcia z logorytmiki i arteterapii dla 8 dzieci w wieku 4-6 lat i 11
dzieci w wieku 7-10 lat. Zajęcia zostały przeprowadzone przez logopedów Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej w Radomsku.
Rodziny zastępcze miały możliwość korzystania ze wsparcia psychologiczno –
pedagogicznego, tj. objęto wsparciem rodziców zastępczych, rodziców biologicznych oraz
dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, usamodzielnianych wychowanków pieczy
zastępczej. Działania w zakresie nadzoru nad prawidłowością sprawowanej opieki
zastępczej realizowane były przez wizyty w środowisku rodzinnym, monitoring, indywidualne
rozmowy z opiekunami i dziećmi. Monitoring prowadzony jest na bieżąco przez pracowników
socjalnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej we współpracy z psychologiem
i pedagogiem, celem określenia stopnia zaspokajania potrzeb dziecka umieszczonego w pieczy,
dokonywania oceny sytuacji bytowej i warunków mieszkaniowych rodzin zastępczych.
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Współpraca z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Zespołami
Interdyscyplinarnymi na terenie powiatu w zakresie udzielania pomocy dziecku
umieszczonemu w pieczy zastępczej przebiegała w oparciu o:
1. Pracę asystenta rodzinnego i pracowników pieczy zastępczej w zakresie:
 opracowania planu pracy z rodziną skoordynowanego z planem pomocy dziecku
umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – dokonano oceny
sytuacji dzieci,
 przekazywanie informacji o sytuacji rodzin biologicznych pod kątem gotowości
do powrotu dziecka do rodziny pochodzenia,
 otoczenie rodziny biologicznej wsparciem asystenta bądź pracownika socjalnego
oraz organizacja różnych form pomocy rodzinie,
 przekazywanie informacji przez pracowników OPS-ów o rodzinach przeżywających
trudności w wypełnianiu ról rodzicielskich,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej
współpracuje z Sądami i ich organami pomocniczymi oraz innymi instytucjami w zakresie
oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zstępczej oraz organizacjami
pozarządowymi:
2. W zakresie współpracy z Sądem Rejonowym w Radomsku III Wydział Rodzinny
i Nieletnich realizowano:
 postanowienia sądowe,
 przekazywano do Sądu informacje o realizacji postanowień,
 przekazywano informacje o sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej, w tym
nieprawidłowości w zakresie jej funkcjonowania,
 współpracowano z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w zakresie sprawowania opieki
nad rodzinami zastępczymi i zabezpieczania dzieci w pieczy zastępczej.
3. Zakres współpracy z Komendą Powiatową Policji w Radomsku obejmował wspólne
działania w zakresie zabezpieczania dzieci w pieczy zastępczej.
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Radomsku przebiegała
poprzez:
 kierowanie dzieci na diagnozę psychologiczno – pedagogiczną,
 kierowanie na zajęcia z zakresu: terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej,
rehabilitacji, treningi zastępowania agresji,
 organizowanie szkoleń dla rodziców zastępczych oraz zajęć dla dzieci pozostających
w pieczy zastępczej.
5. Współpraca z wychowawcami i pedagogami szkolnymi szkół na terenie Powiatu
Radomszczańskiego dotyczyła:
 przekazywania opinii o sytuacji szkolnej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
 udziału w zespołach ds. oceny sytuacji dziecka i opracowania planu pomocy dziecku,
 bieżącej współpracy w zakresie realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego, problemów
wychowawczych i edukacyjnych.
6. Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Adopcyjnym w Łodzi Filia w Piotrkowie
Trybunalskim odbywała się poprzez:
 konsultacje,
 udział w zespołach ds. oceny sytuacji dziecka,
 zgłoszenia dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu przysposobienia,
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 doradztwo merytoryczne,
 zgłaszania do ośrodka adopcyjnego informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,
w celu pozyskiwania dla nich rodzin przysposabiających.
7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodzin
biologicznych i zastępczych.
W tym zakresie współpracowano z Fundacją „Ja i Mój Dom” (współorganizatorem obchodów
Dnia Rodzicielstwa Zastępczego) oraz Fundacją Rozwoju Karate Tradycyjnego
(współorganizator Pikniku Rodzin Zastępczych pn. „Pomaluj Nasz Świat”).
Wsparcie specjalistyczne.
Obejmujemy wsparciem rodziców zastępczych, rodziców biologicznych oraz dzieci
przebywające w rodzinach zastępczych oraz usamodzielniających się wychowanków pieczy
zastępczej w postaci poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego
i socjalnego.
Działania w zakresie nadzoru nad prawidłowością sprawowanej opieki zastępczej.

Działania w zakresie nadzoru nad prawidłowością sprawowanej opieki zastępczej
w 2018 r. realizowane były poprzez wizyty w środowisku rodzinnym, monitoring,
indywidualne rozmowy z opiekunami i dziećmi. W tym zakresie przeprowadzono monitoring
rodzin, celem określenia stopnia zaspokajania potrzeb dziecka umieszczonego w pieczy,
dokonano oceny sytuacji bytowej i mieszkaniowej rodzin zastępczych. Kontroli dokonał zespół
pracowników PCPR w składzie: dyrektor PCPR – Monika Malcher, koordynator Zespołu
ds. Pieczy Zastępczej – pedagog Barbara Jagoda, psycholog – Renata Szewczyk. Kontrolą
objęto 10 rodzin zastępczych.
W ramach postępowania kontrolnego wykonano: oględziny obiektów i pomieszczeń
zajmowanych przez rodzinę zastępczą, w których wykonywane są zadania opiekuńczo –
wychowawcze, obserwację zachowań dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej,
przeprowadzono indywidualne rozmowy z dziećmi i rodzicami zastępczymi, pozyskano
od rodziny zastępczej informacje ustne w zakresie przeprowadzonej kontroli, przeanalizowano
dokumentację dot. rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych.
Okresowa ocena sytuacji dziecka i rodziny.

Aktualnie obowiązujące przepisy nakładają na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
obowiązek dokonania:
 oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym
domu dziecka,
 oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.
 ocena sytuacji dziecka przeprowadzana jest w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej,
niż co 6 miesięcy, a w przypadku dziecka poniżej 3 lat nie rzadziej niż co 3 miesiące,
 Celem przeprowadzanej oceny jest m.in.:
 ustalenie aktualnej sytuacji prawnej dziecka,
 dokonanie analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,
 ocena stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb,
 modyfikowanie planu pomocy dziecku.
Po dokonaniu oceny organizator przekazuje opinie dotyczące zasadności dalszego
pobytu dziecka w pieczy zastępczej do właściwego Sądu.
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Oceny sytuacji dzieci dokonuje się w oparciu o współpracę pracowników pieczy
zastępczej z:
a) asystentami rodzinnymi i pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej
w zakresie:
 opracowania planu pracy z rodziną skoordynowanego z planem pomocy dziecku
umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 pozyskiwania informacji o sytuacji rodzin biologicznych pod kątem gotowości
do powrotu dziecka do rodziny pochodzenia,
 otoczenia rodziny biologicznej wsparciem asystenta bądź pracownika socjalnego oraz
organizacja różnych form pomocy rodzinie,
 przekazywania informacji przez pracowników OPS-ów o rodzinach przeżywających
trudności w wypełnianiu ról,
b) wychowawcami i pedagogami szkolnymi szkół z terenu Powiatu Radomszczańskiego,
a współpraca dotyczyła:
 przekazywania opinii o sytuacji szkolnej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
udziału pedagogów i wychowawców w zespołach ds. oceny sytuacji dziecka i opracowania
planu w PCPR,
 pomocy dziecku,
 bieżącej współpracy w zakresie realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego,
 problemów wychowawczych i edukacyjnych,
c) Regionalnym Ośrodkiem Adopcyjnym w Łodzi Filia w Piotrkowie Trybunalskim poprzez:
 konsultacje,
 udział pracowników ośrodka w posiedzeniach zespołów ds. oceny sytuacji dziecka
w PCPR,
 zgłoszenia dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu przysposobienia,
 doradztwo merytoryczne,
d) Sądem Rejonowym w Radomsku III Wydział Rodzinny i Nieletnich poprzez:
 realizację postanowień sądowych,
 przekazywanie do Sądu informacji o realizacji postanowień,
 przekazywanie informacji o sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej, w tym
o nieprawidłowościach w zakresie jej funkcjonowania, zasadności pobytu dziecka
w pieczy zastępczej,
e) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Radomsku poprzez:
 kierowanie dzieci z rodzin zastępczych na diagnozę psychologiczno – pedagogiczną,
 kierowanie na zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej,
rehabilitacji oraz treningi zastępowania agresji.
Ocena rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka dokonywana
jest pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej funkcji oraz jakości wykonywanej
pracy. Pierwsza ocena dokonywana jest przed upływem roku od umieszczenia pierwszego
dziecka, kolejna po upływie roku od dokonania pierwszej oceny, a następnie nie rzadziej,
niż co trzy lata.
Wsparcie dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.
W 2018r. pod opieką PCPR pozostawało 115 osób usamodzielnianych. Oprócz pomocy
finansowej i rzeczowej usamodzielniani mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego,
pedagogicznego i prawnego PCPR.
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Mieszkanie usamodzielnienia.
Uchwałą Nr 137/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia
25 października 2016r. oraz Uchwałą Nr 150/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 7 listopada 2018r. utworzone zostały dwa Mieszkania Usamodzielnienia dla pełnoletnich
wychowanków pieczy zastępczej.
Mieszkanie Usamodzielnienia to forma okresowej pomocy zorganizowanej dla osób
usamodzielnianych, które opuściły pieczę zastępczą, mająca na celu przygotowanie tych osób,
przy współpracy specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkanie zapewnia
warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną.
Mieszkania znajdują się w lokalu Nr 1 na pierwszym piętrze w budynku Zespołu Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku przy ul. Piastowskiej 21, oraz w lokalu
Nr 3 przy ul. Reymonta 36. Aktualnie w mieszkaniach przebywają dwie osoby
w/w nie ponoszą odpłatności za pobyt z uwagi na trudną sytuację materialną.
Świadczenia dla rodzin zastępczych oraz usamodzielniających się wychowanków pieczy
zastępczej.

Zgodnie z art. 192 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkami
na opiekę i wychowanie dziecka są:
1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
lub w rodzinnym domu dziecka,
2) dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (przypadku dzieci
z orzeczoną niepełnosprawnością lub umieszczonych na podstawie przepisów
o postępowaniu w sprawach nieletnich),
3) dofinansowanie do wypoczynku dziecka,
4) świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami
przyjmowanego dziecka,
5) świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego
zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki,
6) środki finansowe na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką
i wychowaniem dziecka w rodzinnym domu dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego
domu dziecka,
7) środki finansowe na pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie,
8) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa, rodzina
zastępcza niezawodowa lub w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, oraz środki
finansowe związane ze zmianą tego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
lub domu jednorodzinnego,
9) świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa
lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka,
10) wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej,
prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej
oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym
domu dziecka,
11) świadczenia dla rodziny pomocowej.
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Wydatki powiatu radomszczańskiego w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
w 2018 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA
(zł)
2018r.

1.

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej
i niezawodowej

1 744 336,66

2.

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego
w
rodzinie
zastępczej
zawodowej
o charakterze pogotowia rodzinnego

114 046,48

3.

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej

213 268,06

4.

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego
w
rodzinie
zastępczej
zawodowej
specjalistycznej

32 327,20

5.

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinnym domu dziecka

176 405,84

6.

Świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków
związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka

44 500,00

7.

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej pomocowej

18 980,05

8.

Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego
w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

69 655,48

9.

Świadczenie jednorazowe związane ze zdarzeniem losowym

10.

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci

11.

Świadczenie
na
pokrycie
kosztów
związanych
z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego

12.

Dodatek wychowawczy (500+)

13.

Świadczenie Dobry Start (300+)

14.

Wydatki ogółem na wynagrodzenia zawodowych rodzin
zastępczych, rodzin pomocowych i pomocy domowych wraz
z pochodnymi

471 136,21

15.

Wydatki na dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych jst

727 873,14

0,00
600,00
0,00
1 139 858,51
51 900,00
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16.

Wydatki na dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
na terenie innych jst

2 825 037,65
7 629 925,28

RAZEM:
Świadczenia udzielone w ramach usamodzielniania wychowankom rodzinnej pieczy
zastępczej w 2018r.

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota
(zł)

1.

Pomoc na kontynuowanie nauki

2.

Pomoc na usamodzielnienie

38 122,00

3.

Pomoc na zagospodarowanie

17 095,00

RAZEM:

394 715,86

449 932,86

Świadczenia udzielone w ramach usamodzielniania wychowankom instytucjonalnej
pieczy zastępczej w 2018r.

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota (zł)

1.

Pomoc na kontynuowanie nauki

92 253,49

2.

Pomoc na usamodzielnienie

39 915,00

3.

Pomoc na zagospodarowanie

5 500,00

RAZEM:

137 668,49

Program 500+, świadczenie”Dobry Start”
W kwietniu 2016r. został uruchomiony program „Rodzina 500 plus”, dzięki któremu
rodziny otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko,
a te w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w rodzinach
z niepełnosprawnymi dziećmi) - również na pierwsze.
Również dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci dodatku
wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie. Przysługuje on na każde dziecko w wieku
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do ukończenia 18 roku życia umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka
oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
Dodatek wychowawczy przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie
zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe.
Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka,
na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Prawo
do dodatku wychowawczego dla dzieci w rodzinach zastępczych/rodzinnych domach dziecka
ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej
lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku
wychowawczego, ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu. W okresie
od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wypłacono 2.361 świadczeń w ww. zakresie dla 145 rodzin
zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu radomszczańskiego, na łączną kwotę 1 139 858,51 zł.
Od 2018 roku realizowana jest także wypłata świadczenia „Dobry Start”. Świadczenie
w kwocie 300 zł przysługuje, bez względu na wysokość dochodu rodziny, raz w roku
na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne
uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie dobry
start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów
rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę
ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej
i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny
lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolnowychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne
ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów,
uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wypłacono 173 świadczenia w ww. zakresie
dla 173 dzieci i osób pełnoletnich, na łączną kwotę - 51 900,00 zł.
Porozumienia w sprawie dzieci umieszczonych
wychowawczych na terenie innych powiatów.

w

placówkach

opiekuńczo-

W 2018r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem naszego powiatu
przebywało 75 dzieci, Na ich utrzymanie Powiat Radomszczański wydatkował kwotę
2 825 037,65 zł. Na dzień dzisiejszy w placówkach pozostaje 72 dzieci.
Porozumienia w sprawie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach
zastępczych na terenie Powiatu Radomszczańskiego.
W 2018r. na terenie powiatu radomszczańskiego w 7 rodzinach zastępczych
umieszczonych było 8 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, tj.:
Powiaty refundowały koszty związane z umieszczeniem ich dzieci. Z tego tytułu
dochody Powiatu Radomszczańskiego w 2018r. stanowiły kwotę – 82.935,02 zł.
Porozumienia w sprawie dzieci z terenu Powiatu Radomszczańskiego umieszczonych
w rodzinach zastępczych poza naszym terenem.
W 2018r. w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w Polsce przebywało
55 dzieci z terenu naszego powiatu. Tut. powiat refundował koszty pomocy dla rodzin
zastępczych tych dzieci na podstawie zawartych porozumień. W 2018r. wydatkowano
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na ten cel – 727 873,14. Na dzień dzisiejszy w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu
wychowuje się 53 dzieci.
Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Zadania powiatu realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych wynikają z art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t,j. Dz.U. z 2018r.
poz. 511 z późn. zm.).
Środki na realizację zadań w w/w zakresie przyznawane są na podstawie rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 13.05.2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim
i powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 538 z późn. zm.).
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej w formie dofinansowań dla osób indywidualnych i podmiotów realizujących
działania na rzecz osób niepełnosprawnych. W 2018 roku realizowano nw. zadania:
1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych.
2. Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób
niepełnosprawnych.
3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie
odrębnych przepisów w tym:
 sprzęt rehabilitacyjny,
 przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
4. Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych w tym:
 likwidacja barier architektonicznych,
 likwidacja barier w komunikowaniu się,
 likwidacja barier technicznych.
5. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom
i organizacjom pozarządowym.
6. Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej
w Radomsku.
7. Dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkanki Powiatu Radomszczańskiego
uczestniczki Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie Powiatu
Piotrkowskiego.
Ogółem w 2018r.
 środki przypadające wg algorytmu na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji,
społecznej dla osób indywidualnych i podmiotów realizujących działania na rzecz osób
niepełnosprawnych to kwota – 637 942,77 zł,
 Środki PFRON przypadające dla WTZ wg algorytmu – 479 880,00 zł,
 Środki własne Powiatu Radomszczańskiego dla WTZ – 74 470,00 zł,
 Środki własne Powiatu Radomszczańskiego dla WTZ działającego na terenie Powiatu
Piotrkowskiego – 1 810,68 zł.
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Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
W 2012 roku Powiat Radomszczański przystąpił do programy „Aktywny Samorząd”.
Realizacja ma na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo
beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.
W ramach programu realizowane są:
1. MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym:
Zadanie 1: pomoc
oraz oprogramowania,

w

zakupie

sprzętu

elektronicznego

lub

jego

elementów

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania,
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 Nie realizowano
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
(co najmniej na III poziomie jakości),
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie
opieki dla osoby zależnej;
2. MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Środki PFRON przekazane na podstawie zawartej umowy na dofinansowania w ramach
pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd” - 365 054,11 zł. Program jest w trakcie
realizacji.

Działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Starosta w ramach zadań z zakresu administracji
rządowej powołuje i odwołuje Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania
Niepełnosprawności. Do zadań zespołu należy orzekanie w sprawie niepełnosprawności,
wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz kart parkingowych.
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W odniesieniu do osób po 16 roku życia zespół wydaje odpowiednio orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności:
 znacznym,
 umiarkowanym,
 lekkim,
a w przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, o niepełnosprawności.
Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności lub niepełnosprawność zawiera
wskazania dotyczące w szczególności:
 odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej
osoby,
 szkolenia, w tym specjalistycznego,
 zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
 uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze
oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
 korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
przez co rozumie się z korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych
i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje
pozarządowe oraz inne placówki,
 konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 spełniania przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo
o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1260 z póź.zm.),
 prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. do Zespołu wpłynęło 3.315 wniosków
mieszkańców powiatu o wydanie orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność, z czego:
 3.031 wniosków dotyczyło osób powyżej 16 roku życia,
 284 wnioski dotyczyły dzieci i młodzieży do 16 roku życia.
W powyższym okresie wydano 3 275 orzeczeń, w tym:
a) 2998 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia, z czego:
 403 orzeczenia o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności,
 1 495 orzeczeń o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 1 008 orzeczeń o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 68 orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
 24 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności,
b) 277 orzeczeń osobom do 16 roku życia, z czego:
 34 orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
 243 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych.
Ponadto Zespół wydał 587 legitymacji osoby niepełnosprawnej, w tym 557
legitymacji dla osób powyżej 16 roku życia i 30 legitymacji dla osób do 16 roku życia
oraz 509 kart parkingowych.
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Projekty i programy realizowane przez PCPR.

1. Otwarty konkurs ofert pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”
Celem programu było wsparcie jednostek samorządu terytorialnego szczebla
powiatowego w rozwoju systemu pieczy zastępczej przez dofinansowanie zatrudnienia
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej:
Całkowity koszt
realizacji zadania

Kwota dotacji

Środki własne powiatu

(zł)

(zł)

72 818,00

44 572,00

(zł)
117 390, 00

2. Projekt pn.: "Szansa w rodzinie zastępczej” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałanie IX.2.1
Usługi społeczne i zdrowotne.
Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. - 31.01.2018 r.
Całkowity koszt
realizacji projektu (zł)

Kwota dotacji

Środki własne powiatu

(zł)

(zł)

899 800,00

764 830,00

134 970,00

Projekt skierowany był do osób/rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym wraz z otoczeniem, zamieszkałych na terenie Powiatu Radomszczańskiego,
będących klientami PCPR, tj.:






osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
osób prowadzących rodzinne domy dziecka,
dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej,
dzieci biologicznych osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.
W ramach projektu w okresie od 01.03.2016r. do 31.01.2018r. objęto wsparciem:

 187 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tj. 185 dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej oraz 2 osoby stanowiące ich otoczenie),
 73 rodziny zastępcze,
 4 osoby prowadzące Rodzinne Domy Dziecka,
 110 miejsc świadczenia usług społecznych.
W okresie od 01.03.2016r. do 31.01.2018r.:
1. W ramach Zadania 1 - świadczono usługi poradnictwa specjalistycznego, w tym:
 psychologiczne – zatrudniono psychologa na pełny etat od dnia 08.04.2016r.,
który
m.in.
prowadził
konsultacje
psychologiczne
na
terenie
PCPR,
w środowisku rodzin zastępczych oraz w środowisku szkolnym; uczestniczył
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w posiedzeniach zespołu ds. oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz
rodzin zastępczych; dokonywał rozpoznania środowisk rodzin zastępczych
i funkcjonowania dzieci umieszczonych w Rodzinnych Domach Dziecka; uczestniczył
w zabezpieczeniu dzieci; prowadził konsultacje indywidualne dotyczące aktualnych
trudności wychowawczych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; przeprowadzał
rozmowy wspierające z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej, z opiekunami
zastępczymi i rodzicem biologicznym; przeprowadzał rozmowy wspierająco motywujące: do wypełniania obowiązku szkolnego, podejmowania wysiłku
intelektualnego, rozwiązywania problemów w relacjach z dorosłymi i rówieśnikami,
problemów emocjonalnych, zachowań ryzykownych, konfliktów, radzenia sobie
ze stresem; udzielał wsparcia psychologicznego; przeprowadzał wywiady diagnostyczne
i
dokonywał
diagnoz
psychologicznych
dotyczących
rozwoju
dzieci
i diagnoz rodziców zastępczych pod kątem predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej; zbierał informacje na temat funkcjonowania rodzin zastępczych;
konsultował
sytuację
edukacyjną
dzieci
z
pedagogami
szkolnymi
i koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej; uczestniczył w rozmowach na terenie szkół;
uczestniczył w opracowywaniu planów pomocy dzieci;
 pedagogiczne, polegające na udzielaniu konsultacji, porad i wsparcia pedagogicznego
dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej – łącznie wsparciem objęto
22 dzieci, łączna liczba godzin świadczenia usługi – 48 godz. (w 2016r. – 20 godz.,
w 2017r. – 24 godz., w 2018r. – 4 godz.),
 terapeutyczne poprzez terapię psychologiczną – łącznie terapią objęto 26 dzieci
umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, łączna liczba godzin świadczenia usługi 88 godz. (w 2016r. – 40 godz., w 2017r. – 48 godz.),
 terapeutyczne w zakresie terapii rodzinnej dla dzieci umieszczonych w rodzinnej
pieczy zastępczej i opiekunów zastępczych – łącznie terapią objęto 49 osób, łączna liczba
godzin świadczenia usługi - 110 godz. (w 2016r. – 50 godz., w 2017r. – 60 godz.),
 prawne polegające na udzielaniu konsultacji i porad prawnych, w szczególności
z zakresu prawa rodzinnego dla rodzin zastępczych - z porad i konsultacji skorzystały
24 osoby, łączna liczba godzin świadczenia usługi 47 godz. (w 2016r. – 20 godz.,
w 2017r. – 24 godz., w 2018r. – 3 godz.).
2. W ramach Zadania 2:
od dnia 01.03.2016r. zatrudniono na pełne etaty 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
którzy dokonywali oceny sytuacji materialno-bytowej rodziny/ prowadzących Rodzinne Domy
Dziecka, ich potrzeb i potrzeb dzieci w nich umieszczonych; udzielali pomocy rodzinom
zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy
zastępczej; przygotowywali we współpracy z rodziną zastępczą/ prowadzącym rodzinny
dom dziecka oraz asystentem rodziny plan pomocy dziecku; udzielali wsparcia pełnoletnim
wychowankom
rodzinnych
form
pieczy
zastępczej;
zapewniali
rodzinom
zastępczym/prowadzącym rodzinne domy dziecka dostęp do specjalistycznej pomocy
dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej; współpracowali z wychowawcami,
pedagogami i psychologami szkolnymi, pracownikami ośrodków pomocy społecznej,
powiatowych centrów pomocy rodzinie, policją oraz sądem; brali udział w okresowej
ocenie sytuacji dzieci przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej; zgłaszali nieprawidłowości
w funkcjonowaniu rodzin zastępczych; uczestniczyli w spotkaniach dziecka z rodzicami
biologicznymi; prowadzili obowiązującą dokumentację; prowadzili nadzór nad
funkcjonowaniem przydzielonych im rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka
poprzez wizyty w środowisku; uczestniczyli w zespołach ds. oceny sytuacji dziecka
umieszczonego w pieczy zastępczej; sporządzali sprawozdania do sądu o całokształcie sytuacji
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osobistej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej; sporządzali sprawozdania z objęcia
pieczą dziecka; przekazywali do sądu opinie dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka
w pieczy zastępczej; zgłaszali do ośrodków adopcyjnych informacje o dzieciach z uregulowaną
sytuacją prawną; prowadzili rozmowy informacyjne z rodzicami biologicznymi i zastępczymi;
 przeprowadzono w 2016r., 20-godzinne szkolenie dla trzech koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w ramach projektu z zakresu specyfiki
pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 zapewniono superwizję dla trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
zatrudnionych w ramach projektu - łączna liczba godzin świadczenia usługi 44 godz.
(w 2016r. – 20 godz., w 2017r. – 24 godz.).
3. W ramach Zadania 3 – zawarto umowy zlecenia z osobami do sprawowania opieki
nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w dwóch Rodzinnych Domach Dziecka
(tj. od miesiąca kwietnia 2016r. do stycznia 2018r. z jedną osobą; od miesiąca kwietnia
2016r. do listopada 2017r. z drugą osobą; w miesiącu grudniu 2017r. z trzecią osobą).
W/w osoby wykonywały zadania z zakresu pomocy w opiece i wychowaniu dzieci
przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka oraz pracach gospodarczych,
a w szczególności: pomocy w pracach higieniczno-porządkowych, pomocy
w przygotowaniu posiłków i karmieniu dzieci (szczególnie małych), pomocy w opiece
podczas choroby dziecka, opieki nad dziećmi w przypadku nieobecności prowadzących
Rodzinny Dom Dziecka związanej z wykonywaniem codziennych obowiązków
(np. wywiadówka, wizyta u lekarza itp.), pomocy przy odrabianiu prac domowych,
organizowaniu czasu wolnego dzieciom (np. czytanie książek, zabawy itp.), inne czynności
związane z opieką nad dziećmi uzgodnione z prowadzącymi Rodzinne Domy Dziecka.
4. W ramach Zadania 4:
 przeprowadzono trening w zakresie komunikacji „Klucz do porozumienia w rodzinie”
dla 30 opiekunów zastępczych (w 2016r. – 15 os., w 2017r. – 15 os.) w formie warsztatu
nt. „Jak mówić, żeby powiedzieć, jak słuchać, żeby usłyszeć” - łączna liczba godzin
warsztatów - 36 godz. (w 2016r. – 18 godz., w 2017r. – 18 godz.),
 przeprowadzono trening w zakresie komunikacji „Klucz do porozumienia w rodzinie”
dla 30 opiekunów zastępczych (w 2016r. – 15 os., w 2017r. – 15 os.) w formie warsztatu
nt. „Między dorosłymi a dziećmi” - łączna liczba godzin warsztatów - 36 godz.
(w 2016r. – 18 godz., w 2017r. – 18 godz.),
 przeprowadzono trening w zakresie komunikacji „Klucz do porozumienia w rodzinie”
dla 30 opiekunów zastępczych (w 2016r. – 15 os., w 2017r. – 15 os.) w formie warsztatu
nt. „Porozumienie bez przemocy” - łączna liczba godzin warsztatów - 36 godz.
(w 2016r. – 18 godz., w 2017r. – 18 godz.),
 zrealizowano szkolenie w ramach „Akademii Dobrego Rodzica” dla 40 opiekunów
zastępczych (w 2016r. – 20 os., w 2017r. – 20 os.) nt. „Wychowanie dzieci
z zaburzeniami więzi” - łączna liczba godzin szkolenia - 48 godz. (w 2016r. – 24 godz.,
w 2017r. – 24 godz.),
 zrealizowano szkolenie w ramach „Akademii Dobrego Rodzica” dla 40 opiekunów
zastępczych (w 2016r. – 20 os., w 2017r. – 20 os.) nt. „Każde dziecko ma swoje mocne
strony” - łączna liczba godzin szkolenia - 48 godz. (w 2016r. – 24 godz.,
w 2017r. – 24 godz.),
 zrealizowano szkolenie w ramach „Akademii Dobrego Rodzica” dla 40 opiekunów
zastępczych (w 2016r. – 20 os., w 2017r. – 20 os.) nt. „Rola rodzica w pomocy
psychologiczno-pedagogicznej organizowanej dla dziecka” - łączna liczba godzin
szkolenia - 48 godz. (w 2016r. – 24 godz., w 2017r. – 24 godz.),
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zrealizowano 3-dniowe wyjazdowe szkolenie w Uniejowie dla 12 opiekunów
zastępczych nt. „Wypalenie zawodowe rodzin zastępczych – rozpoznanie
i przeciwdziałanie” – łączna liczba godzin szkolenia – 10 godz.,
5. W ramach Zadania 5 – prowadzone były dwie grupy wsparcia, w tym dla:
 opiekunów zastępczych dzieci ujawniających trudności w nauce – we wspomnianej
grupie uczestniczyło 22 opiekunów zastępczych, łączna liczba godzin grupy wsparcia 36 godz. (w 2016r. – 18 godz., w 2017r. – 18 godz.),
 opiekunów zastępczych dzieci ujawniających problemy w zachowaniu –
we wspomnianej grupie wsparcia uczestniczyło 27 opiekunów zastępczych, łączna
liczba godzin grupy wsparcia - 36 godz. (w 2016r. – 18 godz., w 2017r. – 18 godz.).
6. W ramach Zadania 6:
 zorganizowano 10-dniowy obóz profilaktyczno-terapeutyczny w terminie
21.08.2016r. – 30.08.2016r. dla 35 osób (tj. 30 dzieci i młodzieży szkolnej,
2 wychowawców, 2 trenerów, 1 kierownika obozu) w Ośrodku Wczasowym
w Sulejowie. Podczas obozu prowadzone były treningi umiejętności społecznych
dla dwóch grup po 48 godz. Zatrudniono specjalistów do prowadzenia treningów, kadrę
wychowawczą oraz kierownika. Zapewniono nocleg, wyżywienie, transport, sale
do prowadzenia treningów i ubezpieczenie.
 zorganizowano 10 - dniowy obóz profilaktyczno-terapeutyczny w terminie
05.08.2017r. - 14.08.2017r. dla 35 osób (tj. 30 dzieci i młodzieży szkolnej,
2 wychowawców, 2 trenerów, 1 kierownika obozu) w Ośrodku Szkoleniowo –
Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim. Podczas obozu
prowadzone były treningi umiejętności społecznych dla dwóch grup po 48 godz.
Zatrudniono specjalistów do prowadzenia treningów, kadrę wychowawczą
oraz kierownika obozu. Zapewniono nocleg, wyżywienie, transport, sale
do prowadzenia treningów i ubezpieczenie.
 realizowane były zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie socjoterapii
dla 24 osób (w 2016r. – 12 os., w 2017r. – 12 os.) – dzieci i młodzieży z deficytami
w rozwoju społecznym i emocjonalnym, pozostających w rodzinach zastępczych łączna liczba godzin zajęć - 36 godz. (w 2016 – 18 godz., w 2017r. – 18 godz.);
 realizowane były zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie profilaktyki
przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym (uzależnienia, przemoc) dla 26 osób
(w 2016r. – 12 os., w 2017r. – 14 os.) – dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem,
pozostających w rodzinach zastępczych - łączna liczba godzin zajęć - 36 godz.
(w 2016r. – 18 godz., w 2017r. – 18 godz.);
 zrealizowano 3-dniowe wyjazdowe treningi umiejętności poznawczych w Uniejowie
dla 25 dzieci przebywających w pieczy zastępczej pn. „Techniki efektywnego uczenia
się” – łączna liczba godzin treningów – 10 godz.,
Rezultatem projektu jest poprawa sytuacji rodzin zastępczych i dzieci przebywających
w pieczy zastępczej oraz wzrost jakości świadczonych usług. Celem projektu była poprawa
dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne
realizowanych w Powiecie Radomszczańskim. W ramach projektu realizowane były zadania
przyczyniające się do rozwoju usług: poradnictwa specjalistycznego; opieki koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej; zapewnienia osób do sprawowania opieki nad dziećmi
i przy pracach gospodarskich; szkoleniowych dla rodzinnych form pieczy zastępczej;
grup wsparcia; z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dla dzieci i młodzieży
przebywającejw rodzinnej pieczy zastępczej.
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od 01.01.2019r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku realizuje projekt pn.
„Szansa na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Podziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Okres realizacji projektu: 01.01.2019r. – 30.11.2020r.
Łączna wartość projektu wynosi 1 066 416,00 zł, z czego 906 466,00 zł stanowi wkład
Funduszy Europejskich, a 159 950,00 zł wkład własny Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Radomsku.
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej
i zawodowej mieszkańców województwa łódzkiego (Powiatu Radomszczańskiego).
Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
zamieszkałych na terenie Powiatu Radomszczańskiego, korzystających z pomocy społecznej
lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, będących klientami
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku w wieku 18 – 64 lata.
Projekt zakłada objęcie wsparciem:
 60 osób z niepełnosprawnością,
 36 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.
W projekcie będą realizowane zadania mające na celu przywrócenie zdolności
do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez:
Instrumenty aktywizacji społecznej:









wsparcie i pomoc pracownika socjalnego,
poradnictwo psychologiczne oraz prawne, w tym:
psychologiczne,
indywidualne,
warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych,
grupowe poradnictwo prawne i obywatelskie,

treningi i kursy, w tym:





trening gospodarowania budżetem domowym,
trening kulinarny,
trening kompetencji rodzicielskich,
treningu budowania wizerunku i relacji.

- kurs „Prawa jazdy kat B”
- kurs „Komputerowy o profilu ogólnym”
- trening zdolności poznawczych i kreatywnego myślenia




grupy wsparcia, w tym dla: osób z niepełnosprawnością i usamodzielniających się
wychowanków pieczy zastępczej,
grupowe zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne w formie wyjazdowej,
psychoterapia.
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Instrumenty aktywizacji edukacyjnej, w tym:


korepetycje przedmiotowe

Instrumenty aktywizacji zawodowej, w tym:



grupowe zajęcia w ramach doradztwa zawodowego
indywidualne poradnictwo zawodowe

Zakłada się że rezultatem projektu będzie przywrócenie zdolności do prawidłowego
wypełniania ról społecznych, wyrównania szans edukacyjnych, przygotowania uczestników
do samodzielnego poruszania się po rynku pracy, wyboru zawodu i dalszej drogi kształcenia.
Kontrola jednostek zdrowotnych.
W 2018r. przeprowadzono następujące kontrole w jednostkach nadzorowanych przez Centrum:
Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone na zlecenie Powiatu Radomszczańskiego przez
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Radomsku, ul. Kopiec 17.
Domy Pomocy Społecznej – jednostki organizacyjne powiatu.
Na terenie powiatu funkcjonują 2 domy pomocy społecznej będące jednostkami
organizacyjnymi Powiatu Radomszczańskiego, tj.:
1. Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku z/s Radomsko,
ul. I. Krasickiego 138. Dom posiada zezwolenie na prowadzenie działalności na czas
nieokreślony. Liczba miejsc statutowych - 60.
2. Dom Pomocy Społecznej dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych
z/s Radziechowice Pierwsze Nr 2, gm. Ładzice.
Dom funkcjonuje również w oparciu o zezwolenie Wojewody Łódzkiego wydane na czas
nieokreślony. Liczba miejsc w placówce - 136.
Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa.
PCPR w Radomsku udzielało wsparcia mieszkańcom powiatu poprzez porady prawne,
psychologiczne, pedagogiczne i socjalne. Współpracowano z różnymi podmiotami statutowo
działającymi w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapobiegania
szkodliwym patologiom, w szczególności z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie powiatu,
Komendą Powiatową Policji w Radomsku, Sądem Rejonowym w Radomsku, Prokuraturą
Rejonową w Radomsku, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomsku, pedagogami
szkolnymi, Zespołami Interdyscyplinarnymi, itp.
Do głównych zadań w ramach interwencji kryzysowej należy udzielanie pomocy
psychologicznej osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym bądź przewlekłym kryzysie
psychicznym (np. żałoba po stracie bliskiej osoby, przemoc w rodzinie, konflikty rodzinne,
małżeńskie, nieporadność życiowa, niewydolność wychowawcza, itp.), ale również, jeżeli
sytuacja tego wymaga, pomocy prawnej i socjalnej.
Pomoc psychologiczna realizowana była w następujących obszarach:





poradnictwo i psychoedukacja udzielana ofiarom przemocy wewnątrzrodzinnej,
pomoc psychologiczna w problemach dorastającej młodzieży,
wsparcie psychologiczne dla osób niepełnosprawnych,
psychoedukacja w zakresie specyfiki i metod leczenia zaburzeń emocjonalnych
i chorób psychicznych,
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 interwencje w sytuacjach zagrożenia życia,
 pomoc i wsparcie psychologiczne osób w żałobie.
PCPR zapewnia również porady prawne dla mieszkańców powiatu. W szczególności
zakres porad obejmował sprawy z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa
podatkowego i opłat, prawa administracyjnego, prawa lokalowego.
Odpłatność rodziców biologicznych.
Zgodnie z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzice
ponoszą miesięczną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w wysokości przyznanych
świadczeń oraz dodatków lub średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie
dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Za ponoszenie przedmiotowej opłaty rodzice
odpowiadają solidarnie. Opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ustala w drodze decyzji
starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy
zastępczej.
Zasady odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej dzieci pochodzących z terenu Powiatu
Radomszczańskiego
określa
Uchwała
Nr
XVIII/139/2012
Rady
Powiatu
Radomszczańskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia
w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty
lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
Pozwy do sądu w sprawach alimentacyjnych.
Art. 38 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
nakłada na kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu obowiązanego
do finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej obowiązek dochodzenia świadczeń
alimentacyjnych, w przypadku, gdy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok.
Odpłatność gmin.
Zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka
w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej,
regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu
dziecka lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi
wydatki na opiekę i jego wychowanie w wysokości:
1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka/średnich miesięcznych wydatków
w placówce - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka/średnich miesięcznych wydatków
w placówce - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka/średnich miesięcznych wydatków
w placówce - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
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W roku 2018 dochody uzyskane przez powiat z tytułu wpłat gmin za dzieci
umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej stanowiły kwotę 737.078,56 zł,
natomiast dochody uzyskane przez powiat z tytułu wpłat gmin za dzieci umieszczone
w rodzinnej pieczy zastępczej stanowiły kwotę 499.051,76 zł.
Wypoczynek dzieci z rodzin zastępczych.
Corocznie PCPR zapewnia wypoczynek dzieciom pozostającym w rodzinach
zastępczych na terenie Powiatu Radomszczańskiego, część skierowań przekazuje
dla Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu dla dzieci z rodzin biednych,
dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo (w ramach współpracy z ZHP oraz z Łódzkim
Kuratorium Oświaty w Łodzi).
6.4 Dom Pomocy Społecznej w Radomsku
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą
Nr XXXVIII/285/2013 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26 września 2013 roku,
Regulaminu Organizacyjnego nadanego Uchwałą Nr 142/2013/IV Zarządu Powiatu
Radomszczańskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku, zezwolenia Wojewody Łódzkiego – Decyzja
nr 6/1 z dnia 21 maja 2008 roku.
Placówka świadczy usługi bytowe, opiekuńczo – terapeutyczne i wspomagające
określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz w Rozporządzeniu
MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej oraz umożliwia
korzystanie z podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych finansowanych
ze środków publicznych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki
zdrowotnej.
Obecnie mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej jest 60 starszych osób w tym
31 mężczyzn i 29 kobiet niepełnosprawnych fizycznie i/lub umysłowo. Z tego 4 zostało
przyjętych do końca roku 2003 (miejsca dotowane z budżetu państwa) a 56 jest wg tzw. nowych
zasad (pełna odpłatność). Średnia wieku 79 lat. Do dyspozycji mieszkańców jest 40 pokoi
(jedno i dwuosobowych) z węzłem sanitarnym i balkonem, wyposażonych standardowo, które
odnawiane są na bieżąco a ich wyposażenie uzupełniane w zależności od potrzeb i możliwości
psychofizycznych osób w nich zamieszkujących (łóżka i sprzęt rehabilitacyjny). Mieszkaniec
ma również prawo do swobodnego zagospodarowania przestrzeni swojego pokoju.
W placówce znajduje się kuchnia i jadalnia świadczące usługi żywieniowe
w tym także dietetyczne, zgodnie z zaleceniami medycznymi.
Bezpośrednio do opieki mieszkańców zatrudnionych jest 25 pracowników
(m.in. opiekunowie medyczni, terapeuci, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, pokojowe)
pracujących w systemie trzyzmianowym w dziale podstawowym (opiekuńczo –
terapeutycznym) oraz 15 osób w działach wspomagających (księgowości i administracyjno –
gospodarczym). Opiekę medyczną tj. lekarską zapewnia lekarz POZ w ramach kontraktu
z NFZ, opiekę pielęgniarską częściowo zabezpieczają zatrudnione przez Dom Pomocy
Społecznej 2 pielęgniarki i 2 położne zaś pielęgniarską opiekę długoterminową zabezpieczają
od poniedziałku do czwartku 2 oddelegowane pielęgniarki ze Szpitala Powiatowego w ramach
kontraktu z NFZ i zgodnie z porozumieniem między jednostkami powiatowymi. Mieszkańcy
mogą liczyć także na wsparcie psychologa i kapłana.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Radomsku
jest odpłatny, a wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt corocznie ogłasza Starosta Powiatu
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Radomszczańskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego (obecnie 3100,00 zł
miesięcznie). Do Domu Pomocy Społecznej w Radomsku przyjmowane są osoby na podstawie
decyzji kierujących wydanych przez ośrodki pomocy społecznej oraz decyzji o umieszczeniu
wydawanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku. Osoba
zainteresowana pobytem w placówce na czas określony lub pobyt stały przekazuje zawsze 70%
swojego dochodu, pozostałą kwotę jeśli jest to konieczne pokrywa rodzina i/lub gmina
kierująca do Domu Pomocy Społecznej w Radomsku.
Obecnie na miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Radomsku oczekuje 5 osób.
6.5 Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach
Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach jest jednostką organizacyjną pomocy
społecznej działającą na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r, poz.1769,

poz.1985, poz.1428, poz. 1292, z 2018 r., poz. 650, poz. 700);
2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. z 2017r,

poz. 882, poz. 2439, poz.2245, z 2018 r poz. 138);
3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku

w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz.U. 2018 poz.734 );
4) ustawy z dnia 5 czerwca o 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2018, poz.

995, poz. 1000, poz.1349);
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz.2077,

z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz. 1366);
6) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018

r, poz. 1260);
Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach decyzją Wojewody Łódzkiego
Nr PS.III.9013/19/2010 z dnia 04.01.2011 roku, posiada zezwolenie stałe na prowadzenie
działalności.
Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach jest placówką stacjonarną zapewniającą
całodobową opiekę, umożliwiającą pobyt stały i czasowy, dla przewlekle psychicznie chorych
mężczyzn, wymagających całodobowej pomocy i opieki, nie mogących samodzielnie
funkcjonować w codziennym życiu, a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy
w formie usług opiekuńczych w środowisku.
Dom posiada 136 miejsc. Na dzień 11.02.2019r, w DPS w Radziechowicach mieszka
70 osób na podstawie decyzji wydanej przed 01.01.2004r (stare zasady), oraz 66 na podstawie
decyzji wydanej po 01.01.20004 (nowe zasady). Koszt utrzymania mieszkańca ogłoszony
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w 2018r, wynosił 3140,20 zł.
Dom Pomocy w Radziechowicach jest jednym z najstarszych państwowych ośrodków
tego typu w Polsce (rok założenia 1926). Początkowo służył ludziom bezdomnym, następnie
przewlekle chorym, dziś jest placówką dla przewlekle psychicznie chorych mężczyzn.
Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego
standardu oraz wynikające z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Organizacja
Domu, zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność,
godność i poczucie bezpieczeństwa osób umieszczonych w nim oraz ich stopień fizycznej
i psychicznej sprawności.
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Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach mieści się w dwóch budynkach.
Budynek główny przeznaczony dla mieszkańców, posiada dwa skrzydła połączone łącznikiem,
wyposażony jest w dwa podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz dwa
dźwigi osobowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Drugi budynek
to jednopiętrowy pałacyk z okresu międzywojennego, w którym na piętrze usytuowane
są pomieszczenia administracyjne. Parter tegoż budynku został przystosowany
do zamieszkania dla 15 mieszkańców, a budynek wyposażony został w podjazd dla osób
z niepełnosprawnościami ruchowymi. W Domu znajduje się 65 pokoi mieszkalnych,
w tym 11 pokoi trzyosobowych, 49 pokoi dwuosobowych i 5 pokoi jednoosobowych
bez węzłów sanitarnych. Toalety i łazienki rozmieszczone są w korytarzach. Budynki
mieszkalne wyposażone są w system przyzywowo - alarmowy oraz w system
przeciwpożarowy.
Mieszkańcy Domu mają do dyspozycji 5 pokoi dziennego pobytu, jadalnię,
pomieszczenia do rehabilitacji i terapii zajęciowej, bibliotekę, kaplicę, 2 gabinety medycznej
pomocy doraźnej, kuchenki pomocnicze, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia
oraz 5 palarni.
Celem działania Domu jest zapewnienie jego mieszkańcom warunków bezpiecznego
i godnego życia, intymności oraz niezależności dostosowanej do stopnia ich sprawności.
Wyznaczone cele Dom realizuje poprzez świadczenie usług w zakresie:
1)
a)
b)
c)
2)
a)
b)
c)
3)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

j)

potrzeb bytowych, zapewniając:
miejsce zamieszkania;
wyżywienie;
odzież i obuwie;
utrzymanie czystości; usługi opiekuńcze, polegające na:
udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych;
pielęgnacji;
niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
usługi wspomagające, polegające między innymi na:
umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej;
podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców Domu;
stymulowaniu nawiązania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną
i społecznością lokalną;
umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych, kulturalnych i rekreacyjnych;
zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu;
działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca Domu w miarę jego
możliwości;
pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi Domu w podjęciu pracy, szczególnie
mającej charakter terapeutyczny – w przypadku osób spełniających warunki do takiego
usamodzielnienia;
zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów
wartościowych;
finansowaniu mieszkańcowi Domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków
na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30 % zasiłku
stałego, o którym mowa w art.37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej;
zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców Domu oraz dostępności
do informacji o tych prawach;
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k) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków.
Dom
Pomocy
Społecznej
w
Radziechowicach
zatrudnia
ogółem
83 pracowników, w tym: pielęgniarki 10 osób, pracownicy socjalni 3 osoby, terapeuci
3 osoby, psycholog, opiekunowie 14 osób, pokojowi 33 osoby. W dziale AdministracyjnoGospodarczym zatrudnionych jest 14 osób ( dietetyk, kucharki, kierowca, konserwatorzy,
magazynier, fryzjer), natomiast w Dziale Ekonomiczno-Finansowym – 4 osoby.

VII.

Transport i Komunikacja

Wydział Komunikacji i Transportu przedstawił w formie tabelarycznej zestawienia
dotyczące ilości zarejestrowanych pojazdów, praw jazdy, licencji i zezwoleń, a także
informację o komunikacji zbiorowej.

7.1 Pojazdy – stan na 2018r.
Wykaz bieżąco zarejestrowanych pojazdów
Lp.

Rodzaj pojazdu

Liczba

Lp.

Rodzaj pojazdu

Liczba

253

9

Przyczepa ciężarowa rolnicza

1 645
5 191

1

Autobus

2

Ciągnik rolniczy

8 710

10

Przyczepa lekka

3

Ciągnik samochodowy

1 245

11

Przyczepa specjalna

547

4

Motocykl

4 595

12

Samochód ciężarowy

11 997

5

Motorower

6 233

13

Samochód osobowy

65 807

6

Naczepa ciężarowa

1 997

14

Samochód specjalny

742

7

Naczepa specjalna

12

15

Pojazd samochodowy inny

361

8

Przyczepa ciężarowa

2 673

16

Trolejbus

–

Razem: 112 008 bieżąco zarejestrowanych
pojazdów
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7.2 Prawa Jazdy
Liczba wydanych praw jazdy
Nowy wzór (blankiet plastikowy) – 68 078

Stary wzór (blankiet papierowy) – 6 902

Razem: 74 980 wydanych praw
jazdy

7.3 Licencje i zezwolenia
Wykaz wydanych licencji i zezwoleń
Rodzaj uprawnień

Lp.

Liczba

1

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego
przewozu osób i licencje krajowe wydane do 14.08.2013r.

15

2

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu
osób samochodem osobowym

2

3

Licencje 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

5

4

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu
osób taksówką

-

5

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego
przewozu rzeczy i licencje krajowe wydane do 14.08.2013r.

263

6

Licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy
przewozie rzeczy i licencje na krajowy transport drogowy rzeczy w zakresie
pośrednictwa przy przewozie rzeczy wydane do 14.08.2013r.

44

7

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych

25

8

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych

2

Razem: 356 wydanych uprawnień
przewozowych

7.4 Komunikacja zbiorowa
Komunikacja zbiorowa
Transport zbiorowy osób (przewozy regularne) realizowany jest przez 5 przewoźników w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.
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VIII.

Drogi

W roku 2018 Zarząd Powiatu Radomszczańskiego zarządzał siecią dróg kategorii
powiatowej o długości 432 kilometry. Spośród w/w siatki dróg 10,3 kilometra stanowią drogi
o nawierzchni nieutwardzonej (drogi gruntowe). Pozostałe drogi posiadają nawierzchnię
bitumiczną.
Stan techniczny nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej na większości dróg
powiatowych jest niezadowalający. Wymagają one przeprowadzenia zabiegu remontu
w formie nakładki lub nawet przebudowy. Takie zabiegi powinny być prowadzone na każdej
drodze raz na 15 – 20 lat w zależności od jej konstrukcji. Zaniechanie powyższego powoduje
występowanie dużej ilości ubytków w ich nawierzchniach, które pojawiają się w ciągu całego
roku kalendarzowego (najwięcej po okresie zimowym).
W ciągach dróg powiatowych w roku 2018 znajdowało się 31 obiektów inżynierskich –
mostów. Zdecydowana większość mostów posiada konstrukcję żelbetową, poza mostem
znajdującym się w miejscowości Krzętów, który posiada konstrukcję stalowo-drewnianą.
Spośród wszystkich obiektów 15 jest w stanie dobrym lub bardzo dobrym (mosty
przebudowane w latach 2009 – 2018). Pozostałe wymagają przeprowadzenia zabiegów
remontowych bądź przebudowy. Most w Krzętowie na rzece Pilicy jest zakwalifikowany
jak przeprawa tymczasowa i powinien w jak najszybszym okresie zostać zastąpiony nowym
stałym obiektem.
Zarząd Powiatu Radomszczańskiego jako zarządca dróg powiatowych czyni starania,
aby co roku pozyskać możliwie jak najwięcej środków zewnętrznych a tym samym realizować
jak najwięcej inwestycji na drogach powiatowych i obiektach inżynierskich. W poniższej tabeli
zestawiono wykaz zadań realizowanych w roku 2018 na drogach i mostach, na które udało się
pozyskać zewnętrzne źródła dofinansowania.

L.P.

Nazwa zadania

Całkowity
koszt
[zł]

1.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1500E
Gałkowice Stare – gr. powiatu

2.

3.

4.

(1300 m)

(Gmina Przedbórz)
80.000,00

289.603,50

(1000 m)
Przebudowa drogi powiatowej nr 3907E w m.
Grodzisko

(Gmina Kamieńsk)
100.000,00

598.395,00

(1200 m + 1000 m)
Przebudowa drogi powiatowej nr 3923E
Kodrąb – Lipowczyce

[zł]
80.000,00

399.270,30

(1000 m)
Przebudowa drogi powiatowej nr 3910E
Przedbórz – Piskorzeniec

Dofinansowanie

(Gmina Kodrąb)
50.000,00

438.205,95

(Gmina Żytno)
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3903E w m.
Piaski (900 m)

295.212,30

6.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3928E w m.
Zalesiczki (390 m)

198.663,70

7.

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej
nr 3928E w km 10+364 w m. Zalesiczki

8.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3915E odc.
Kamieńsk – Pytowice (360 m)

140.420,74

9.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3918E odc.
Strzelce Małe – Kraszewice (400 m)

133.455,00

5.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3931E
odcinek Gomunice – Gorzędów

10.

(351 + 1110) – gm. Gomunice;
(360 m) – gm. Kamieńsk

100.000,00
(Gmina Gidle)
83.175,51
(Gmina Dobryszyce)
308.691,77
+ nadzór

60.000,00

odcinek Masłowice – Przerąb (2050 m)

(Gmina Masłowice)

464.209,93

30.000,00

(gm. Gomunice)

(Gmina Gomunice)

138.591,48

50.000,00

(gm. Kamieńsk)

(Gmina Kamieńsk)
337.450,50

674.901,00

(Gmina Masłowice)
30.000,00

12.

Remont drogi powiatowej nr 3916E w m.
Stary Widok (260 m)

80.429,70

13.

Remont drogi powiatowej nr 3947E w m.
Krzywanice (735 m)

230.345,18

14.

Remont drogi powiatowej nr 3911E odc.
Kaleń – Góry Mokre (650 m)

203.788,28

RAZEM

(Gmina Kamieńsk)
67.500,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3915E

11.

163.100,00
(Ministerstwo Finansów)

(Gmina Kobiele Wlk.)
80.000,00
(Gmina Lgota Wlk.)
100.000,00

4.594.183,83

(Gmina Przedbórz)

1.411.226,01
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IX.

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu
Radomszczańskiego

1. Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku przy ul. Armii
Krajowej 30.
W skład w/w nieruchomości wchodzą działki płożone w obrębie 26, oznaczone
numerami: 214/1, 214/3 o łącznej powierzchni 1,0715 ha. Na opisanej nieruchomości znajduje
się budynek szkoły, budynek gospodarczy, asfaltowe boisko sportowe, kort tenisowy,
ogrodzenie kortu. Teren szkoły jest ogrodzony. Nieruchomość oddana została w trwały zarząd
na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na cele oświatowe (decyzja z dnia 31 marca 2011r.księga wieczysta nr PT1R/00082619/7).
2. II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku
przy ul. Bugaj 3.
W skład w/w nieruchomości wchodzą działki oznaczone numerami: 301/2
o pow. 0.2246 ha i 301/4 o pow. 0.3169 ha, ( powierzchnia łączna 0.5415 ha) w obrębie 11
miasta Radomska.
Na nieruchomości znajduje się budynek szkoły. Teren szkolny częściowo utwardzony
i ogrodzony. Nieruchomość oddana została w trwały zarząd na czas nieoznaczony na cele
oświatowe ( decyzja z dnia 07 kwietnia 2011 r.- księga nr PT1R/00082749/7).
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
przy ul. Brzeźnickiej 20.

Nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku

Nieruchomość oznaczona jest
numerem działki 295/2 o pow. 2.1162ha
w obrębie 15. Na przedmiotowej działce znajduje się budynek szkoły, budynek warsztatów,
budynek mieszkalny, garaż, boisko oraz ogrodzenie terenu. Nieruchomość oddana jest w trwały
zarząd na czas nieoznaczony na cele oświatowe, na podstawie decyzji z dnia 10 maja 2011r.
- księga wieczysta nr PT1R/00040666/5.
Z nieruchomości wchodzącej w skład nieruchomości szkolnej, oznaczonej pierwotnie numerem
działki 295, wydzielono część stanowiącą ciąg pieszy, łączący osiedle Sadowa z ulicą
Brzeźnicką. Wydzieloną działkę oznaczono numerem 295/1 o powierzchni 0,0541 ha.
Działka nr 295/1 została wyłączona z decyzji oddającej nieruchomość szkolną w trwały zarząd
na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 4 października 2018r.
Został złożony wniosek o odłączenie tej działki w dotychczasowej księgi i urządzenie nowej
księgi wieczystej.
4. Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku przy ul. Brzeźnickiej
22.
W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzą działki oznaczone w obrębie 15 numerami:
294/6 o pow. 1.4394 ha i 294/5 o pow. 0.6802 ha. Na nieruchomości znajduje się budynek
szkoły, budynek magazynowy, ciepłociąg, budynek warsztatów Centrum Kształcenia
Praktycznego, budynek magazynowy, wiata, garaże, ogrodzenie szkoły. Nieruchomość oddana
jest w trwały zarząd na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na cele oświatowe ( decyzja z dnia
03 lutego 2011r.- księga wieczysta nr PT1R/00040667/2).
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5. Zespół Szkół Elektryczno- Elektronicznych im. prof. dr. inż. Janusza
Groszkowskiego w Radomsku przy ul. Narutowicza 12.
W skład nieruchomości wchodzą działki oznaczone w obrębie 11 numerami: 300/1,
300/2 o łącznej powierzchni 0,9891 ha. Na opisanej nieruchomości znajduje się budynek
szkoły, budynek sześcioizbowy, budynek murowany dwuizbowy, budynek murowany
parterowy, parking utwardzony, chodnik z kostki brukowej, boisko szkolne, plac utwardzony
ogrodzenie szkoły. Nieruchomość oddana jest w trwały zarząd na czas nieoznaczony
z przeznaczeniem na cele oświatowe, (decyzja z dnia 15 kwietnia 2011r. - księga wieczysta
nr PT1R/00082749/7).
6. Powiatowa Hala Sportowa w Radomsku przy ul. Szkolnej 2.
Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest w obrębie 11 numerem działki 299/2
o pow. 0.6202 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem hali sportowej.
Na przedmiotowej działce urządzony jest parking z ciagami komunikacyjnymi, a cała
nieruchomość ogrodzona jest panelowym ogrodzeniem z bramą wjazdową od ulicy Szkolnej.
Nieruchomość oddana jest w trwały zarząd na czas nieoznaczony przeznaczeniem na cele
statutowe jednostki organizacyjnej Powiatu Radomszczańskiego – Powiatowej Hali Sportowej
w Radomsku ( decyzja z dnia 10 marca 2016r. znak: GNI.6844.2.1.2016.ED,-księga wieczysta
nr PT1R/00091438/0).
7. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku,
przy ul. Przedborskiej 39/41.
Nieruchomość oznaczona jest w obrębie 19 numerami działek: 10/5 o pow. 0,3979 ha, 10/7
o pow. 0,0131 ha, (łączna powierzchnia 0.4110 ha). Na opisanej wyżej nieruchomości znajduje
się 5-kondygnacyjny budynek murowany oraz, stanowiący jego integralną część, budynek
kotłowni. Na działce 10/5 zostało urządzone boisko wielofunkcyjne do piłki koszykowej
i siatkowej. Nieruchomość oddana jest w trwały zarząd na czas nieoznaczony na cele
oświatowe (decyzja z dnia 4 października 2018r. zmieniająca za zgodą strony decyzję
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 08.09.2008r. w sprawie ustanowienia trwałego
zarządu,- księga wieczysta nr PT1R/00009275/8).
8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu przy ul. Piotrkowskiej 1.
Nieruchomość oznaczona numerem działki 95/1 o pow. 1.4259 ha w obrębie 5. Na działce
znajduje się budynek szkoły, magazyn opałowy, parkan betonowy, ogrodzenie z siatki, boisko
utwardzone. Nieruchomość oddana jest w trwały zarząd na czas nieoznaczony,
z przeznaczeniem na cele oświatowe (decyzja z dnia 31 maja 2011r.,- księga wieczysta
nr PT1R/00054340/5 ).
9. Nieruchomość po zlikwidowanym Zespole Szkół Agrobiznesu w Strzałkowie.
Zgodnie z Uchwałą NRVI/44/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 11 kwietnia
2011r., z dniem 31 sierpnia 2011r. został rozwiązany Zespół Szkół Agrobiznesu
w Strzałkowie ul. Reymonta 54 oraz zostały zlikwidowane szkoły wchodzące w jego skład.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr PT1R/00082925/5. W skład
przedmiotowej nieruchomości wchodzą działki oznaczone numerami: 1193, 1194, 1195, 1196,
1197, 1198, 1199, 1200, 1201/1, 1201/2, 1204/1, 1204/2, 1205 o pow. ogólnej 62,49 ha.
Działki oznaczone numerami: 1193, 1194, 1204/2, 1196, 1197, 1199, 1201/2
o pow. ogólna 56.43 ha, zostały wydzierżawione w trybie przetargu, osobie prywatnej.
Umowa dzierżawy zawarta w dniu 20 marca 2017 i obowiązuje do dnia 19.03.2020r.
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Na działce 1201/2 zlokalizowane są zabudowania gospodarcze, magazyn zbożowy, obora,
chlewnia, stodoła, szopa, kuźnia, budynek byłych warsztatów szkolnych, budynek garażowy,
budynek mieszkalny.
Na część budynku warsztatów szkolnych, o powierzchni zabudowy 146 m2, oraz część
budynku garażowego o powierzchni 224 m2 została zawarta w dniu 17 października 2014r.
umowa użyczenia Nr 3/2014 ze Stowarzyszeniem Sympatyków Pojazdów Militarnych ROTA.
Umowa ta została zawarta na okres 3 lat tj. do dnia 31 października 2017r.
i na podstawie Aneksu Nr 1/2017 przedłużona do 31 października 2020 roku.
Działki oznaczone numerami:1205,1195,1198,1200,1201/1,1204/1 o pow. ogólnej 6,06 ha
były w użytkowaniu szkoły. Działki nr: 1205,1195,1198,1200 stanowią drogi. Na działce
nr 1201/1 usytuowany jest budynek byłej szkoły. W lokalu mieszkalnym
w budynku szkoły zamieszkuje były dyrektor szkoły wraz z małżonką ( 2 osoby).
Na działce nr 1204/1 zlokalizowane są budynki mieszkalne, garaże, place, drogi, ogrodzenie.
Nieruchomość
posiada
urządzoną
księgę
wieczystą
nr
PT1R/00082925/5.
W budynku przy wejściu głównym zamieszkuje jedna rodzina (5 osób) – byli pracownicy
Gospodarstwa Pomocniczego z dziećmi. W budynkach mieszkalnych w podwórku ( 2 budynki
bliźniacze) zamieszkują dwie rodziny - główny najemca to były pracownik Gospodarstwa
Pomocniczego.
Na wniosek spadkobiercy byłego właściciela, skierowany w 2011r. do Wojewody
Łódzkiego, toczy się postępowanie w przedmiocie odzyskania części nieruchomości
w Strzałkowie, oznaczonej numerami działek: 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200 i 1201/1
o łącznej pow.11,67 ha. Aktualnie sprawa jest rozpatrywana w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
10. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Ks. Jana Twardowskiego
w Radomsku przy ul. Piastowskiej 12.
Nieruchomość oznaczona jest w obrębie 27 numerami działek: 225/1 o pow. 0,0805 ha
i 225/2 o powierzchni 1,2544 ha. Na ww. działkach znajduje się budynek szkoły, budynek
internatu, budynek gospodarczy, drogi i chodniki, boisko, ogrodzenie. Nieruchomość oddana
jest w trwały zarząd na czas nieoznaczony na cele oświatowe (decyzja z dnia 18 kwietnia
2011r.,- księga wieczysta nr PT1R/00008886/7).
11. Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku przy ul. Piastowskiej 21.
Nieruchomość oznaczona w obrębie 27 numerem działki 36 o pow. 0,7335 ha.
Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się bursa szkolna, garaż, budynek gospodarczy,
droga z płyt, chodnik przy drodze i chodnik przed budynkiem, plac między budynkami, chodnik
w części wschodniej, plac zabaw, ogrodzenie. Nieruchomość oddana jest w trwały zarząd
na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na cele oświatowe (decyzja z dnia 06 kwietnia 2011r.księga wieczysta nr PT1R/00038911/1).
12. Dom Pomocy Społecznej w Radomsku przy ul. Krasickiego 138.
Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest w obrębie 4 numerem działki 82 o pow.
0.2973 ha. Na działce zlokalizowany jest 2- kondygnacyjny budynek Domu Pomocy
Społecznej, garaż murowany z przyległym do niego budynkiem gospodarczym, teren
jest zagospodarowany, częściowo utwardzony kostką, ogrodzony. Nieruchomość oddana
jest w trwały zarząd na czas nieokreślony (decyzja z dnia 12.09.1996r.– księga wieczysta
nr PT1R/00011634/0) .
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13. Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach Pierwszych, gm. Ładzice .
Na działce nr 160/1 o pow. 5.44 ha, w części zabudowanej, zlokalizowany jest budynek
Domu Pomocy Społecznej, a teren rolny w tej działce stanowi gospodarstwo przydomowe.
Nieruchomość oddana jest w trwały zarząd na czas nieokreślony (decyzja z dnia 9 grudnia
1996 r.) – księga wieczysta nr PT1R/00040842/3.
Działka nr 160/2 o pow. 19.43 ha stanowi teren rolny, oddany w dzierżawę osobie prywatnej
do dnia 30.12.2020r. (umowa dzierżawy z dnia 20.09.2017r.) - księga wieczysta
nr PT1R/00040842/3.
14. Nieruchomość gruntowa w Radziechowicach Pierwszych gm. Ładzice
W związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej przez DPS
w Radziechowicach Pierwszych i nie wykorzystywanie działek ozn. numerami 1552, 1561,
1568, 1569 o powierzchni łącznej 1,78 ha na cel, na który zostały przekazane w trwały zarząd,
na wniosek Dyrektora DPS została wydana decyzja o wygaszeniu trwałego zarządu (decyzja
z dnia 13 lipca 2015r. znak GNI.6844.2.1.2015.ED).
W wyniku przeprowadzonych prac geodezyjnych, do działek, ozn. numerami: 1552,
1561, 1568, 1569 o powierzchni łącznej 1.78 ha, włączono powierzchnię przyległych
rowów i połączono w/w działki w jedną całość, nadając nieruchomości nowy
numer ewidencyjny 1668 o pow. 1,9797ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga
wieczysta nr PT1R/00094872/5. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży
w trybie przetargowym.
15. Starostwo Powiatowe w Radomsku przy ul. Leszka Czarnego 22, siedziba urzędu.
W skład w/w nieruchomości wchodzą działki oznaczone w obrębie 27 numerami:
226/1, 211/1, 212/1, 213/3, 214/3 oraz 216/6 i 506/2 o łącznej powierzchni 0.4261 ha.
Dla Przedmiotowej nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste: nr PT1R/00051617/7,
nr PT1R/00043181/2 oraz PT1R/00089598/2.
Na działce 226/1 o pow. 0.2965 ha zlokalizowany jest budynek Starostwa Powiatowego
oraz dojazd do budynku i parking. Na pozostałych działkach urządzony jest parking.
16. Nieruchomość położona w Radomsku przy ul. Tysiąclecia.
Nieruchomość stanowi działki oznaczone w obrębie 18 numerami 277/4 o pow. 0,0032 ha
i 278/6 o pow.0,0092 ha – księga wieczysta nr PT1R/00095829/6 oraz działka nr 277/6
o pow. 0,0046 ha, księga wieczysta nr PT1R/00005338/0.
Działka nr 278/6 przeszła na własność Powiatu Radomszczańskiego od Województwa
Łódzkiego w drodze zamiany z działką powiatową nr 277/7 o pow. 0,0277 ha, na mocy aktu
notarialnego repertorium A nr -1833/2016 z dnia 06.05.2016r. ( umowa zamiany).
Działki 278/6 i 277/4 zostały obciążone ograniczonym prawem rzeczowym
w postaci służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez
te działki oraz wszelkiego korzystania z nich na całej powierzchni w celu dostępu do drogi
publicznej, ul. Tysiąclecia w Radomsku, dla każdoczesnych właścicieli działek przyległych
oznaczonych numerami: 277/5, 277/7, 278/7.
17. Nieruchomość po Szpitalu Powiatowym w Radomsku - Zakład PielęgnacyjnoOpiekuńczy, Aleje Jana Pawła II nr 5 i nr 7.
Oznaczona w obrębie 18 numerami działek: 49/1 o pow. 0,0174 ha i 49/3 o pow. 0,3977 ha,
dla której urządzona jest księga wieczysta nr PT1R/0005338/0. Na działce nr 49/1 o pow.
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0,0174ha, znajduje się budynek murowany, niepodpiwniczony, parterowy ( budynek w złym
stanie technicznym). Na działce 49/3 o pow. 0,3977 ha znajdują się :
 budynek po zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, murowany, niepodpiwniczony,
 dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym,
 budynek po zakładzie rehabilitacji, murowany, niepodpiwniczony, parterowy,
 budynek gospodarczy, murowany, niepodpiwniczony, parterowy.
Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona była do sprzedaży w drodze przetargu.
Na zbycie w/w nieruchomości kilkakrotnie ogłoszono przetarg, który zakończył się wynikiem
negatywnym z uwagi na brak oferentów.
Ze względu na zły stan zabudowań zlokalizowanych na przedmiotowej nieruchomości
zlecono ekspertyzę techniczną ( ekspertyza z dnia 01.06.2018r.). Jak wynika z niniejszego
opracowania, budynki są w bardzo złym stanie technicznym i w obecnym czasie nie nadają się
do użytkowania.
Po analizie powyższej ekspertyzy, podjęto decyzję o wycofaniu nieruchomości z wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Część budynku po zakładzie rehabilitacji, została użyczona Klubowi Sportowemu Tytani
Radomsko. Umowa użyczenia została zawarta na okres 3 lat, od dnia 18 września 2014r. do 17
września 2017r. i na podstawie Aneksu Nr 2/2017 przedłużona do 16.10.2027r.
18. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku
przy ul. Armii Krajowej 34.
Nieruchomość oznaczona numerem działki: 257/10 o pow. 0.1260 ha w obrębie 26.
Na działce zlokalizowany budynek przychodni. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzona
jest księga wieczysta nr PT1R/000/72428/8.
Na podstawie aktu notarialnego repertorium A nr 4302/2013 z dnia 05.12.2013r.
zostało ustanowione prawo użytkowania.
19. Szpital Powiatowy w Radomsku i Zaplecze Szpitala Powiatowego w Radomsku
przy ul. Jagiellońskiej 36.
Nieruchomość położona przy ul Jagiellońskiej w Radomsku, oznaczona numerami działek:
182/1 o pow. 3.0412 ha i 182/2 o pow.0.9230 ha ( pow. łączna 3.9642 ha), w obrębie 33,
dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PT1R/00082747/3 - stanowiąca „Zaplecze
Szpitala Powiatowego w Radomsku” ( decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 25 lutego 2008r.
znak: GN.V.7722/P/290/2007/MG przekazująca nieodpłatnie Powiatowi Radomszczańskiemu
prawo własności mienia Skarbu Państwa ).
Nieruchomość oznaczona numerem działki 182/3 o pow. 6,2984 ha, (księga wieczysta
nr PT1R/00055567/9), na której zlokalizowany jest obiekt nowego Szpitala Powiatowego
w Radomsku (decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 8 lutego 2012r. znak: GNIV.7531.180.2011.KM przekazująca Powiatowi Radomszczańskiemu nieodpłatnie prawo
własności mienia Skarbu Państwa ).
Powiat Radomszczański przekazał w użyczenie w/w nieruchomość Szpitalowi
Powiatowemu w Radomsku. Umowa użyczenia Nr GI.1.2014/U, została zawarta w dniu
24.07.2014r. na okres 10 lat.
W części obiektu „ Zaplecza Szpitala”, po pralni, funkcjonuje Da Vita ( dawniej Centrum
Dializa),- na mocy umowy najmu Nr GI 6845.1.2018 z dnia 31.10.2018r. w pozostałej części
„Zaplecza” funkcjonuje Oddział Obserwacyjno- Zakaźny.
W części natomiast obiektu „ Zaplecza Szpitala” po kuchni, funkcjonuje Zakład
Pielęgnacyjno- Opiekuńczy.
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Na niskim parterze budynku, po byłej pralni „Zaplecza Szpitala”, do części
wyremontowanych pomieszczeń zostały przeniesione z budynku przy ul. Przedborskiej
poradnie specjalistyczne: Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Leczenia Uzależnień.
Także w tej części budynku zlokalizowany jest Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej.
W pomieszczeniu po byłej wentylatorowni, usytuowanym na niskim parterze Zaplecza,
funkcjonuje pracownia rezonansu magnetycznego.
Na poziomie minus jeden, pod obiektem byłej pralni funkcjonują pomieszczenia
gospodarcze. Część wyremontowanych pomieszczeń o pow. 101,14 m2 przekazana
jest Powiatowemu Urzędowi Pracy, na podstawie umowy użyczenia Nr GI/2016/U z dnia
29.09.2016 r. na okres 3 lat tj. do 28.09.2019r.
Na poziomie minus jeden obiektu „Zaplecza Szpitala” ( pod pomieszczeniem oddziału
obserwacyjno- zakaźnego ) przekazano w użyczenie na okres 10 lat, powierzchnię 344,56 m2
dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Koniczynka”
w Radomsku, (umowa użyczenia nr GI.3.2013 z 17.01.2013r. ).
Do obiektów„ Zaplecza Szpitala” zalicza się również budynki służące do podstawowego
zasilania w energię elektryczną, zaopatrzenie w wodę i ogrzewanie całego obiektu szpitalnego
przy ul. Jagiellońskiej 36.
Na działce oznaczonej numerem 182/3 przy drodze wyjazdowej ze Szpitala Powiatowego
zlokalizowany jest budynek portierni. Część budynku portierni o pow. 55 m 2
została przekazana WOPR-owi na podstawie umowy użyczenia Nr GI.2.2016 z dnia
23.12.2016r. na okres 10 lat.
20. Lokale mieszkalne
Powiat Radomszczański jest właścicielem lokali mieszkalnych położonych: w Radomsku
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Brzeźnickiej 32 (jeden lokal),
przy ul. Reymonta 36 ( 4 lokale), przy ul. Jagiellońskiej 32 ( jeden lokal ), oraz w Dobryszycach
przy ul. Szkolnej 4B ( jeden lokal ).
 lokal mieszkalny w bloku przy ul. Brzeźnickiej 32 zamieszkały jest przez najemcę lokalu,
któremu przysługuje prawo wykupienia tego lokalu z bonifikatą,
 trzy lokale mieszkalne w bloku przy ul. Reymonta 36 zamieszkałe są przez najemców tych
lokali, którym także przysługuje prawo wykupienia tych lokali z bonifikatą, natomiast
czwarty lokal mieszkalny w bloku przy ul. Reymonta 36 m 3, po jego opróżnieniu, został
wyremontowany i przeznaczony dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Radomsku na mieszkanie usamodzielnienia,
 lokal mieszkalny w bloku przy ul. Jagiellońskiej 20/21 w Radomsku po przeprowadzonej
procedurze został przez najemcę lokalu zdany. Aktualnie stanowi pustostan.
 lokal mieszkalny w Dobryszycach w budynku wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 4B
po przeprowadzonej procedurze został opróżniony i przekazany Powiatowi
Radomszczańskiemu. Aktualnie stanowi pustostan. Po zajęciu stanowiska przez Zarząd
Powiatu, zostaną podjęte dalsze działania co do jego zagospodarowania, ewentualnie
zbycia.
21. Działki pod garażami przy ul. Brzeźnickiej 32 (działki nr od 261/1 do 261/15
w obrębie 15).
22. Do mienia Powiatu zalicza się również drogi powiatowe stanowiące łączną powierzchnię
ok. 515 hektarów.
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X.

Geodezja

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne starosta wykonuje zadania
organów administracji geodezyjnej i kartograficznej jako zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej. Zadania wydziału koncentrują się na gromadzeniu i prowadzeniu
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wydział zajmuje się: prowadzeniem
ewidencji gruntów i budynków w systemie informatycznym, prowadzi sprzedaż map, wypisów
i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz zajmuje się przyjmowaniem projektów
na narady koordynacyjne, a także zgłoszeń prac geodezyjnych. Powyższe dane są podstawą
planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń,
oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki
nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych.
W wydziale można pozyskać dokumenty niezbędne do uzyskania warunków zabudowy,
lokalizacji inwestycji celu publicznego, budowy obiektów nie wymagających pozwolenia
na budowę. Również tutaj weryfikowane są dokumentacje techniczne, dzięki którym powstają
mapy do celów projektowych, mapy prawne, wznowienia granic, podziały i rozgraniczenia
nieruchomości, regulacje tytułów własności, regulacje granic nieruchomości, inwentaryzacje
powykonawcze obiektów budowlanych, inwentaryzacje rozbiórek obiektów budowlanych.
Przechowywane są, przetwarzane i udostępniane informacje o: przebiegu granic nieruchomości
oraz o właścicielach, ilości oraz rodzaju budynków, sieciach uzbrojenia terenu, rodzajach sieci
komunikacyjnej, drogowej, rowerowej, ciągów pieszych, oraz innych obiektach ujętych
na mapach sytuacyjno-wysokościowych, ewidencyjnych, glebowo-rolnych. Wszystkie
powyższe informacje gromadzone są w systemach komputerowych baz geodezyjnych
i wykorzystywane są w procesach inwestycyjnych na terenie całego Powiatu
Radomszczańskiego. Dzięki nim projektanci uzyskują niezbędne materiały do zaprojektowania
obiektów budowlanych i inżynieryjnych. W związku ze społeczną potrzebą publikacji danych
geodezyjnych w 2017 roku został uruchomiony internetowy portal geodezyjny w Powiecie
Radomszczańskim. Portal ten staje się niezbędnym narzędziem pracy w biurach geodezyjnych,
w urzędach miasta i gminy oraz w Starostwie Powiatowym w Wydziale Budownictwa
i Architektury, Referacie do Spraw Nieruchomości, Wydziale Zarządzania Drogami. To źródło
niezbędnej informacji przy podejmowaniu ważnych decyzji i przedsięwzięć w tych urzędach
oraz wydziałach. Z portalu korzystają również pozostali interesanci, których grono jest coraz
szersze. Dzięki portalowi została zaprezentowana ciężka i niezwykle odpowiedzialna praca
jaką wykonują pracownicy Wydziału Geodezji. Udostępniony nowy portal geodezyjny
to nowoczesny i dostępny serwis internetowy do w/w danych pod adresem:
http://geoportal.radomszczanski.pl/.
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Na portalu mapowym można zapoznać się m.in. z mapą ewidencji gruntów i budynków powiatu
radomszczańskiego, jak również z ortofotomapą. Obecnie serwis podzielony jest na trzy części
o różnej funkcjonalności.
Wybrane zadania Wydziału Geodezji w liczbach:
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XI. Inwestycje
W 2018 roku zrealizowano osiem inwestycji.
1. Modernizacja instalacji grzewczej wraz z węzłem ciepłowniczym i pomieszczeniem
węzła w budynku Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku.
Budynek Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska składa się z 5 części – budynek
szkoły, część mieszkalna, sala gimnastyczna, budynek łącznika oraz budynek warsztatów.
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Obiekt zasilany był w ciepło poprzez dwa węzły cieplne jednofunkcyjne, zasilające w ciepło
instalację c.o. Źródłem ciepła dla budynku jest miejska sieć ciepłownicza należąca
do PGK Sp. z o.o. w Radomsku. Pomieszczenia ogrzewane były za pomocą grzejników
żeliwnych żeberkowych, grzejników z rur gładkich oraz grzejników płytowych. Grzejniki
nie były wyposażone w zawory termostatyczne. Mając na uwadze częste awarie instalacji
grzewczej, przestarzały węzeł ciepłowniczy oraz bardzo zły stan ogólny kotłowni (odpadający
tynk ze ścian, popękana i odpadająca posadzka, zardzewiałe schody wejściowe
do pomieszczenia) w budynku ZSDiOŚ w Radomsku - Zarząd Powiatu, na wniosek szkoły –
zdecydował o przeprowadzeniu inwestycji pn. „Modernizacja instalacji grzewczej wraz
z węzłem ciepłowniczym i pomieszczeniem węzła w budynku ZSDiOŚ w Radomsku”.
W ramach zadania wykonano:
a) Wymianę instalacji grzewczej tj. :
- demontaż istniejącej instalacji c.o.,
- montaż nowej instalacji,
- regulacja instalacji c.o,
- wykonanie prób ciśnieniowych,
- zabezpieczenie antykorozyjne rur,
- izolacja cieplna rur.
b) Remont pomieszczenia węzła wraz z modernizacją węzła ciepłowniczego tj.
 wykonano nową podłogę betonową z izolacją przeciwwilgociową poziomą
z wykończeniem niepylącym,
 skuto istniejące tynki ze ścian i wykonano nowe,
 wejście do węzła zabezpieczono drzwiami stalowymi, otwieranymi na zewnątrz,
 po wykonaniu prac uzupełniono ubytki po instalacjach oraz odmalowano
pomieszczenie węzła,
 zdemontowano i usunięto wszelkie istniejące instalacje sanitarne i elektryczne,
 wykonano nową rozdzielnicę elektryczną,
 zapewniono oświetlenie sztuczne w pomieszczeniu węzła,
 zasilono wszystkie urządzenia elektryczne w węźle,
 zainstalowano nowy węzeł kompaktowy jednofunkcyjny na potrzeby centralnego
ogrzewania o mocy 370 kW zasilający budynki ZSDiOŚ.
Zadanie inwestycyjne realizowano z podziałem na części:
Część I – modernizacja instalacji centralnego ogrzewania o wartości szacunkowej zadania
wynoszącej 647.504,20 zł brutto.
Część II – modernizacja węzła cieplnego i pomieszczenia węzła o wartości szacunkowej
zadania wynoszącej 123.458,43 zł brutto.
Zadanie inwestycyjne cz. I i II realizowana była w okresie czerwiec – wrzesień 2018 roku.
Wartość zadania 82.462,47 zł brutto.
Roboty zostały odebrane protokołem odbioru w dniu 20.09.2018r.
2. Wykonanie hydroizolacji pionowej ścian wraz z wykonaniem drenażu wzdłuż
ściany pomieszczenia węzła w budynku Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony
Środowiska w Radomsku.
Kotłownia Zespołu Szkół drzewnych i Ochrony Środowiska usytuowana
jest w piwnicach budynku. W wyniku silnych opadów deszczu była wielokrotnie zalewana.
Tak też stało się w lipcu 2018r. w trakcie prac modernizacyjnych węzła cieplnego
i pomieszczenia węzła. Niezbędne było wykonanie termoizolacji oraz hydroizolacji pionowej
170

ścian fundamentowych oraz drenażu opaskowego wokół budynku kotłowni, tak aby zapobiec
w przyszłości podobnemu zdarzeniu.
Wykonany został następujący zakres robót:
a)



b)




c)



prace przygotowawcze:
oznakowanie terenu,
zasilanie w energię elektryczną,
wydzielenie miejsc składowania materiału budowlanego,
roboty ziemne:
wykopy liniowe w celu wykonania izolacji ścian fundamentowych,
zasypanie wykopów,
dogęszczanie,
niwelacja terenu,
roboty izolacyjne:
wykonanie warstw hydroizolacji ścian fundamentowych,
wykonanie warstw izolacji termicznej ścian fundamentowych,

Prace wykonywano w okresie sierpień-wrzesień 2018r.
Wartość zadania: 145.910,00 zł brutto.
Prace odebrano protokołem odbioru robót z dnia 20 września 2018r.
3. Remont łazienek w DPS Radomsko.
Remont łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Radomsku realizowany był w okresie styczeńmarzec 2018 roku i dotyczył modernizacji - w ramach istniejącej zabudowy - pięciu łazienek
w segmencie B i trzech łazienek w segmencie C.
W ramach zakresu prac wykonano:









demontaż istniejących urządzeń i pochwytów,
demontaż osprzętu i armatury sanitarnej,
skucie tynków, płytek, podłoża,
przebudowa instalacji wod-kan,
odtworzenie tynków ścian, położenie nowych płytek ściennych i podłogowych,
wymiana drzwi wejściowych,
malowanie ścian i sufitów,
montaż nowego osprzętu i urządzeń sanitarnych dostosowanych do osób
niepełnosprawnych.

Wartość zadania: 135.000,00 zł brutto.
Prace odebrano protokołem odbioru robót z dnia 28 marca 2018r.
4. Budowa wiaty z przeznaczeniem na zabezpieczenie mobilnego agregatu
prądotwórczego oraz budowa przyłącza zasilania rezerwowego przy obiekcie
Domu Pomocy Społecznej w Radomsku.
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku nie posiadał rezerwowego zasilania w energię
elektryczną. Ze względu na częste awarie i braki w dostawie prądu niezbędne było wyposażenie
obiektu w agregat prądotwórczy o mocy 37,5 kVA wraz z SZR-em oraz instalacją sterowania.
Przebudowano również rozdzielnicę główną RG.
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Agregat prądotwórczy umiejscowiono w pomieszczeniu gospodarczym zwanym wiatą
o wymiarach 240/370/380 - wiata tworzy budynek zadaszony, drzwi wykonane z blachy
powlekanej, zamykane na zamek, posadzka wykonana z kostki betonowej 60 mm.
Agregat prądotwórczy połączony jest z rozdzielnicą za pomocą kabli TYPU YAKY
oraz LIYCY.
Inwestycja realizowana była w okresie luty – marzec 2018 r.
Wartość zadania: 145.410,00 zł brutto.
Prace odebrano protokołem odbioru robót z dnia 12 kwietnia 2018r.
5. Modernizacja kotłowni poprzez wymianę kotła c.o. wraz z urządzeniami
pomocniczymi w Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach.
Ze względu na dużą awaryjność kotłowni Domu Pomocy Społecznej
w Radziechowicach spowodowaną wyeksploatowaniem (25 lat pracy) urządzeń i kotłów:
zasobniki ciepłej wody, centralnego ogrzewania i parowego.
Firma przeprowadzająca prace konserwacyjne nie dawała gwarancji, iż ówczesne
urządzenia grzewcze przepracują bezawaryjnie kolejny sezon. Biorąc pod uwagę fakt,
iż mieszkańcami są osoby, starsze, niepełnosprawne – Zarząd powiatu podjął decyzję
o jej remoncie.
Ze względu na niski budżet Powiatu i brak dofinansowania - zadecydowano o wymianie
tyko jednego kotła grzewczego wraz z urządzeniami. Po zdemontowaniu istniejącego kotła
parowego i przylegających urządzeń, zamontowano nowy kocioł Viessmann typ Vitoplex 100
PV1 o mocy 620 kW z palnikiem olejowym. Kocioł jest źródłem zasilania dla instalacji
ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W budynku kotłowni znajduje się jeszcze
jeden kocioł - w dobrym stanie technicznym, który obecnie stanowi rezerwowe źródło zasilania
w energię cieplną, w przypadku awarii nowego kotła.
Wartość zadania: 152.778,00 zł brutto.
Prace odebrano protokołem odbioru robót z dnia 04.10.2018r.
6. Modernizacja kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach poprzez
montaż kotłów warzelnych.
Kuchnia Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach wyposażona była w cztery
kotły warzelne zasilane parą. W związku z likwidacją parowego źródła ciepła i instalacji,
należało wymienić istniejące kotły warzelne, które i tak były w bardzo złym stanie
technicznym.
Mając na uwadze powyższe podjęto decyzję o wyminie starych kotłów na nowe kotły
elektryczne o pojemności 80 litrów każdy. Do kotłów podłączono wodę zimną, ciepłą oraz
odprowadzenie wody z parownika do kanalizacji.
Prace wykonywano w okresie lipiec -sierpień 2018r.
Wartość zadania: 84.993,00 zł brutto
Prace odebrano protokołem odbioru robót z dnia 06.08.2018r.
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7. Remont mieszkania przy ul. Reymonta 36/3 w Radomsku z przeznaczeniem
na potrzeby PCPR – mieszkanie usamodzielnienia.
W sierpniu 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwróciło się z prośbą
o
przeznaczenie lokalu mieszkalnego przy ul. Reymonta 36/3 będącego zasobem
mieszkaniowym Powiatu Radomszczańskiego – na potrzeby pomocy społecznej. Jest to lokal
mieszkalny składający się z 2 pokoi, kuchni i łazienki o pow. użytkowej 43,48 m2.
Lokal przeznaczony będzie na Mieszkanie Usamodzielnienia.
Mieszkanie przy ul. Reymonta wymagało kapitalnego remontu i wyposażenia
w odpowiedni sprzęt gospodarstwa domowego oraz meble.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował prośbę PCPR i podjęto decyzję
o wyremontowaniu oraz wyposażeniu w/w mieszkania.
W ramach prac wykonano:





kapitalny remont kuchni – z wyposażeniem,
kapitalny remont łazienki,
wymiana drzwi, podłóg, parapetów, instalacji: elektrycznej i c.o,
gipsowanie i malowanie ścian,

Mieszkanie wyposażono w meble i urządzenia kuchenne.
Prace realizowane były w okresie styczeń – marzec 2018 roku.
Wartość zadania: 64.000,00 zł brutto.
8. Wykonanie termoizolacji, hydroizolacji pionowej ścian fundamentowych, drenażu
opaskowego oraz utwardzenia terenu wokół budynku ZPO-W w Radomsku.
W ramach II etapu prac mykologicznych w budynku Zespołu Placówek OświatowoWychowawczych w Radomsku w miesiącach sierpień - październik 2018 roku wykonywano
prace polegające na termoizolacji, hydroizolacji pionowej ścian fundamentowych, drenażu
opaskowego oraz utwardzeniu terenu wokół budynku.
Zakres rzeczowy robót obejmował:
a)




b)




c)

Drenaż przy budynku ZPO-W:
roboty demontażowe,
roboty ziemne,
roboty montażowe – drenaż,
opaska z kostki betonowej,
Pionowa izolacja ścian fundamentowych:
demontaż istniejącej warstwy docieplenia,
skucie luźnych tynków,
gruntowanie podłoża,
wykonanie hydroizolacji i termoizolacji,
Wymiana utwardzenia nawierzchni w obszarze miejsc postojowych.

Prace wykonywane były w okresie sierpień październik 2018 roku i odebrano
protokołem odbioru robót z dnia 16.10.2018r.
Wartość zadania: 492.165,39 zł brutto.
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XII.

Zamówienia Publiczne oraz Pozyskiwanie
Funduszy Zewnętrznych.

Tabela przedstawiająca informacje dotyczące zamówień publicznych przeprowadzonych
w Referacie ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych w okresie
od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Lp.

Przedmiot
zamówienia

1.

Modernizacja
instalacji grzewczej
wraz z węzłem
ciepłowniczym i
pomieszczeniem
węzła w budynku
Zespołu Szkół
Drzewnych i
Ochrony
Środowiska w
Radomsku z
podziałem na części
Przebudowa drogi
powiatowej
nr 3935E
ul. Broniewskiego
w m. Strzałków
Przebudowa drogi
powiatowej nr
3910E Przedbórz –
Piskorzeniec z
podziałem na części
Remont rowów,
wykonanie rowów,
wykonanie
przepustów oraz
ścinanie poboczy
przy drogach
powiatowych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego
w 2018 roku
Modernizacja
ewidencji gruntów i
budynków dla
obrębu Ładzice,
Gminy Ładzice,
Powiat
Radomszczański,
województwo
łódzkie
Przebudowa drogi
powiatowej nr
1500E Gałkowice

2.

3.

4.

5.

6.

Rodzaj zamówienia
Tryb
usługi/dostawy/roboty udzielenia
budowlane
zamówienia
roboty budowalne

Przetarg
nieograniczony

Wartość
umowy
Część I

498 927,36 zł
Część II

Data
Termin
udzielenia
realizacji
zamówienia zamówienia
22.03.2018 r.
27.03.2018 r.

od
25.06.2018 r.
do 17.08 2018
r.

od dnia
podpisania
umowy
do dnia
15.06.2018r.
od dnia
podpisania
umowy
do dnia
29.06.2018 r.
od dnia
podpisania
umowy
do dnia
31.12.2018 r.

82 462,47 zł

roboty budowalne

Przetarg
nieograniczony

344 541,45 zł

15.05.2018 r.

roboty budowalne

Przetarg
nieograniczony

Część I i Część II

Część I i Część II

598 395,00 zł

29.05.2018 r.

roboty budowalne

Przetarg
nieograniczony

184 050,75 zł

04.06.2018 r.

usługi

Przetarg
nieograniczony

233 700,00 zł

06.06.2018 r.

od dnia
podpisania
umowy
do dnia
30.11.2018r.

roboty budowalne

Przetarg
nieograniczony

399 270,30 zł

12.06.2018 r.

od dnia
podpisania
umowy
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Stare – granica
powiatu
Przebudowa drogi
powiatowej nr
3907E w m.
Grodzisko
Przebudowa drogi
powiatowej nr
3923E na odcinku
Kodrąb –
Lipowczyce
Przebudowa mostu
w ciągu drogi
powiatowej nr
3928E w km
10+364 w m.
Zalesiczki
Wykonanie
termoizolacji,
hydroizolacji
pionowej ścian
fundamentowych,
drenażu
opaskowego oraz
utwardzenia terenu
wokół budynku
Zespołu Placówek
Oświatowo Wychowawczych w
Radomsku
Budowa kanalizacji
deszczowej w
drodze powiatowej
nr 3934E - ul.
Wyszyńskiego
w Radomsku
Wykonanie
termoizolacji,
hydroizolacji
pionowej ścian
fundamentowych,
drenażu
opaskowego oraz
utwardzenia terenu
wokół budynku
Zespołu Placówek
Oświatowo Wychowawczych w
Radomsku
Wykonanie
termoizolacji,
hydroizolacji
pionowej ścian
fundamentowych,
drenażu
opaskowego oraz
utwardzenia terenu
wokół budynku

roboty budowalne

Przetarg
nieograniczony

438 205,95 zł

28.06.2018r.

roboty budowalne

Przetarg
nieograniczony

289 603,50 zł

24.07.2018 r.

roboty budowalne

Przetarg
nieograniczony

308 691,77 zł

31.07.2018 r.

Przetarg
nieograniczony

492 165,39 zł

13.08.2018 r.

do dnia
16.07.2018 r.
od dnia
podpisania
umowy
do dnia
31.07.2018 r.
od dnia
podpisania
umowy
do dnia
31.08.2018 r.
od dnia
podpisania
umowy
do dnia
28.09.2018r.

Postępowanie
unieważnione
Decyzją Zarządu
z dn. 28.05.2018 r.
art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy
Pzp

Postępowanie
unieważnione
Decyzją Zarządu
z dn. 14.06.2018 r.
art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy
Pzp
Postępowanie
unieważnione
Decyzją Zarządu
z dn. 06.07.2018 r.
art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy
Pzp

roboty budowalne

od dnia
podpisania
umowy
do dnia
10.10.2018 r.
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Zespołu Placówek
Oświatowo Wychowawczych w
Radomsku
Budowa kanalizacji
deszczowej w
drodze powiatowej
nr 3934E ul.
Wyszyńskiego w
Radomsku
Przebudowa drogi
powiatowej nr
3903E w m. Piaski

roboty budowalne

Przetarg
nieograniczony

292 589,92 zł

27.08.2018 r.

od dnia
podpisania
umowy
do dnia
31.10.2018 r.

roboty budowalne

Przetarg
nieograniczony

295 212,30 zł

28.08.2018 r.

Przebudowa drogi
powiatowej nr
3931E odcinek
Gomunice –
Gorzędów z
podziałem na części
Przebudowa drogi
powiatowej nr
3928E w m.
Zalesiczki

roboty budowalne

Przetarg
nieograniczony

Część I i Część II

Część I i Część II

464 209,93 zł

17.09.2018 r.

od dnia
podpisania
umowy
do dnia
28.09.2018 r.
od dnia
podpisania
umowy
do dnia
28.09.2018 r.

roboty budowalne

Przetarg
nieograniczony

198 663,70 zł

19.09.2018

18.

Remont drogi
powiatowej
nr 3947E w m.
Krzywanice

roboty budowalne

Przetarg
nieograniczony

230 345,18 zł

30.10.2018 r.

19.

Ubezpieczenie
Powiatu
Radomszczańskiego
w okresie od
22.01.2019r. do
21.01.2021r.
Zadanie 1 i Zadanie
2

usługi

Przetarg
nieograniczony

Zadanie 1

08.11.2018 r.

20.

Przebudowa drogi
powiatowej nr
3915E odcinek
Masłowice -Przerąb

roboty budowalne

Przetarg
nieograniczony

674 901,00 zł

Postępowanie
unieważnione
Decyzją
Zarządu
z dn.
17.10.2018 r.
art. 93 ust.1
pkt. 1 ustawy
Pzp
21.11.2018 r.

21.

Przebudowa drogi
powiatowej nr
3931E odcinek
GomuniceGorzędów
Remont drogi
powiatowej nr
3926E odcinek
Kobiele Wielkie –
Rzejowice z
podziałem na części

roboty budowalne

Przetarg
nieograniczony

138 591,48 zł

26.11.2018 r.

roboty budowalne

Przetarg
nieograniczony

14.

15.

16.

17.

22.

545 733,40 zł
Zadanie 2

Część I, II i III

Część I, II i III

419 074,84 zł

26.11.2018 r.

od dnia
podpisania
umowy
do dnia
28.09.2018 r.
od dnia
podpisania
umowy
do dnia
16.11.2018r.
od dnia
22.01.2019 r.
do dnia
21.01.2021 r.

od dnia
podpisania
umowy
do dnia
07.12.2018 r.
od dnia
podpisania
umowy
do dnia
10.12.2018 r.
od dnia
podpisania
umowy
do dnia
10.12.2018r.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

Zakup energii
elektrycznej dla
potrzeb jednostek
organizacyjnych
Powiatu
Radomszczańskiego
w okresie od
01.01.2019 r. do
31.12.2020 r.
Ubezpieczenie
pojazdów
użytkowanych
przez jednostki
organizacyjne
Powiatu
Radomszczańskiego
w okresie od
22.01.2019r. do
21.01.2021r
Zimowe utrzymanie
dróg powiatowych
na terenie Powiatu
Radomszczańskiego
w sezonie
zimowym
2018/2019 z
podziałem na części
Remont drogi
powiatowej nr
3911E odcinek
Kaleń-Góry Mokre
Zimowe utrzymanie
dróg powiatowych
na terenie Powiatu
Radomszczańskiego
w sezonie
zimowym
2018/2019 z
podziałem na części
Ubezpieczenie
pojazdów
użytkowanych
przez jednostki
organizacyjne
Powiatu
Radomszczańskiego
w okresie od
22.01.2019r. do
21.01.2021r

Przetarg
nieograniczony

97 157,16 zł
(umowa
powiatu)

27.11.2018 r.

od 1.01.2019
r. do
31.12.2020 r.

roboty budowalne

Przetarg
nieograniczony

203 788,28 zł

03.12.2018 r.

usługi

Przetarg
nieograniczony

od dnia
podpisania
umowy
do dnia
14.12.2018 r.
od dnia
podpisania
umowy
do dnia
30.04.201 8r.

dostawy

Postępowanie
unieważnione
Decyzją Zarządu
z dn. 21.11.2018 r.
art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy
Pzp

Postępowanie
unieważnione
Decyzją Zarządu
z dn. 28.11..2018 r.
art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy
Pzp

usługi

Przetarg
nieograniczony

SUMA

Część 1 i 2

Część 1 i 2

612 792,00 zł

14.12.2018 r.

Część 3

Część 3

299 255,00 zł

14.12.2018r.

109 321,63 zł

21.12.2018 r.

od 22.01.2019
r. do
21.01.2021 r.

8 451 649,76
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12.1 Informacje dotyczące pozyskania zewnętrznych środków finansowych
przez Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Zamówień
Publicznych w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2018 r.
1) Konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dotyczący: Programu rozwoju
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte
Strefy Aktywności (OSA). Informacja o konkursie przekazana do gmin przez Ministerstwo.
2) Konkurs ogłoszony przez RPO WŁ 2014-2020 – Konkurs nr RPLD050101IZ0010001/18,
Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działania V.1 Gospodarka wodna
i przeciwdziałanie zagrożeniom. Informacja o konkursie przekazana pismem z dnia
31.01.2018 r. do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w/m.
3) Konkurs ogłoszony przez RPO WŁ 2014-2020 – Konkurs nr RPLD.05.04.02.IZ.00-10001/18, Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działania V.4 Ochrona Przyrody,
Poddziałania V. 4.2. Przeciwdziałanie degradacji środowiska. Informacja o konkursie
przekazana pismem z dnia 22.02.2018 r. do Wydziału Edukacji w/m.
4) Konkurs ogłoszony przez WFOŚiGW w Łodzi na dotacje z dziedziny Edukacji
Ekologicznej pn.: „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny
2018/2019”, „Ekopracownia pod chmurką” informacja o konkursie przekazana pismem
z dnia 27.02.2018 r. do: I LO, II LO, SOSW, ZSDiOŚ, ZSE, ZSP w Radomsku i ZSP
w Przedborzu.
5) Konkurs ogłoszony przez RPO WŁ 2014-2020 - Konkurs nr RPLD.11.01.02-IŻ.00-10001/18, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1
Wysoka jakość Edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogóle. Informacja o konkursie
przekazana pismem 08.03.2018 r. do Wydziału Edukacji w/m.
6) Konkurs ogłoszony przez RPO WŁ 2014-2020 - Konkurs nr RPLD.11.03.01-IŻ.00-10001/18, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3
Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe. Informacja
o konkursie przekazana pismem 08.03.2018r do Wydziału Edukacji w/m.
7) Konkurs ogłoszony przez RPO WŁ 2014-2020- Konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10001/18, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym. Informacja o konkursie przekazana do PCPR w Radomsku pismem z dnia
22.03.2018 r.
8) Konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi konkurs dot. ,,Edukacja ekologicznej mieszkańców” Informacja o konkursie
przekazana pismem z dnia 27.03.2018 r. do referatu Komunikacji Społecznej, Medialnej
i Promocji Powiatu.
9) Konkurs ogłoszony przez RPO WŁ 2014-2020 - Konkurs nr RPLD100303IZ0010001/18,
Osi Priorytetowej X. Adopcyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania
X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałania X.3.3 Działania
uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania
nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy. Informacja przekazana do Szpitala
Powiatowego w Radomsku, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PRO
FAMILIA w Radomsku pismem z dnia 29.03.2018 r.
10) Konkurs ogłoszony przez RPO WŁ 2014-2020 - Konkurs nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10001/18 ,Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3
Infrastruktura opieki społecznej. Informacja o konkursie przekazana pismem z dnia
18.04.2018r do DPS Radomsko, DPS Radziechowice, PCPR w Radomsku, Szpital

178

Powiatowy w Radomsku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PRO FAMILIA w Radomsku.
11) Konkurs ogłoszony przez RPO WŁ 2014-2020 - Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10002/18 ,Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi
na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1
Usługi społeczne i zdrowotne, informacja o konkursie przekazana pismem
z dnia 07.05.2015 r. do: DPS Radomsko, PCPR w Radomsku, DPS Radziechowice,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,PRO FAMILIA”, SOSW
w Radomsku, Szpital Powiatowy w Radomsku.
12) Konkurs ogłoszony przez RPO WŁ 2014-2020 – Konkurs nr RPLD.05.04.01_IZ.00-10001/18, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, Działania V.4 Ochrona przyrody,
informacja o konkursie przekazana do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa w/m pismem z dnia 10.05.2018 r.
13) Konkurs objęty programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - drugi nabór
wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu: „Scalanie gruntów” w ramach
poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją
i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”. Informacja o konkursie przekazana do referatu
gospodarki nieruchomościami w/m pismem z dnia 23.07.2018 r.
14) Konkurs ogłoszony przez RPO WŁ 2014-2020 – Konkurs nr RPLD.07.04.01-IŻ.00-10001/18, Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4
Edukacja, Poddziałania VII. 4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne. Informacja
o konkursie przekazana do Wydziału Edukacji w/m pismem z dnia 26.07.2018 r.
15) Konkurs ogłoszony przez RPO WŁ 2014-2020 – Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10004/18, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi
społeczne i zdrowotne. Informacja o konkursie przekazana do PCPR w Radomsku, SPZOZ
PRO FAMILIA w Radomsku, Szpila Powiatowy w Radomsku pismem z dnia
03.08.2018 r.
16) Konkurs ogłoszony przez RPO WŁ 2014-2020 – Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10001/18, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi
społeczne i zdrowotne (wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej). Informacja
o konkursie przekazana do PCPR w Radomsku pismem z dnia 16.08.2018 r.
17) Konkurs ogłoszony przez RPO WŁ 2014-2020 – Konkurs nr RPLD.10.03.03-IŻ.00-10002/18, Osi Priorytetowej X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Działania X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałania X.3.3.
Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego
wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy. Informacja o konkursie
przekazana do Szpitala Powiatowego w Radomsku, SPZOZ PRO FAMILIA w Radomsku
pismem z dnia 27.08.2018 r.
18) Konkurs ogłoszony przez RPO WŁ 2014-2020 – Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10005/18, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi
społeczne i zdrowotne. Informacja o konkursie przekazana do PCPR w Radomsku DPS
w Radomsku, DPS w Radziechowicach, SPZOZ PRO FAMILIA w Radomsku, Szpitala
Powiatowego w Radomsku pismem z dnia 05.09.2018 r.
19) Konkurs ogłoszony przez RPO WŁ 2014-2020 – Konkurs nr RPLD.04.04.00-IŻ.00-10001/18, Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.4 Zmniejszenie
emisji zanieczyszczeń. Informacja o konkursie przekazana do Wydziału Edukacji i Referatu
Zdrowia i Polityki społecznej w/m pismem z dnia 27.09.2018 r.
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20) Konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi nr RPLD.09.01.01-IP.01-10002/18, Osi Priorytetowej IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym. Informacja o konkursie przekazana do DPS Radomsko, DPS Radziechowice,
PCPR Radomsko mailem z dnia 06.11.2018 r.
21) Konkurs ogłoszony przez RPO WŁ 2014-2020 – Konkurs nr RPLD.11.02.01-IŻ.00-10001/18, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.2
Kształcenie osób dorosłych, Poddziałania XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych. Informacja
o konkursie przekazana do Wydziału Edukacji w/m mailem z dnia 20.11.2018 r.
22) Konkurs ogłoszony przez RPO WŁ 2014-2020 – Konkurs nr RPLD.10.03.03-IŻ.00-10003/18, Osi Priorytetowej X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Działania X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałania X.3.3 Działania
uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania
nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy. Informacja o konkursie przekazana
do SPZOZ PRO FAMILIA w Radomsku, Szpitala Powiatowego w Radomsku pismem
z dnia 22.11.2018 r.
23) Konkurs ogłoszony przez RPO WŁ 2014-2020 – Konkurs nr RPLD.10.03.01-IŻ.00-10001/18, Osi Priorytetowej X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Działania X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałania X.3.1
Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz
umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej (Program edukacyjno-rehabilitacyjny
w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną
dla mieszkańców województwa łódzkiego) Informacja o konkursie przekazana do Szpitala
Powiatowego w Radomsku, SPZOZ PRO FAMILIA w Radomsku pismem z dnia
18.12.2018 .r

XIII.

Budżet Powiatu Radomszczańskiego

Zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wytycznymi „Raport o stanie Powiatu”
jest sprawozdaniem z pozabudżetowej działalności organu wykonawczego. Wynikiem oceny
stanu powiatu jest udzielenie bądź nieudzielenie wotum zaufania. Natomiast wynikiem oceny
wykonania budżetu jest absolutorium.
W związku z powyższym w „Raporcie o stanie Powiatu” nie uwzględnia się
sprawozdania z wykonania budżetu. Narzędziem kontroli w tym zakresie jest absolutorium.

XIV.

Wykaz organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenia wpisane do KRS na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach.
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1

KRS
5163

2

KRS
29503

3

KRS
52184

4

KRS
55377

5

KRS
89288

6

KRS
100566

7

KRS
100613

8

KRS
112637

9

KRS
113321

10

KRS
126359

11

KRS
132165

12

KRS
135800

13

KRS
135834

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu
Radomszczańskiego im. Wł. Reymonta w Radomsku
97-500 Radomsko,
ul. Wyszyńskiego 2
Stowarzyszenie Handlowe „Handlopol” w Radomsku
97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 10
Stowarzyszenie Pomocy ,,Przebudzenie”
97-545 Gomunice, Kolonia Piaszczyce
[od 04.10.2004r. org. pożytku publicznego]
Stowarzyszenie Sympatyków Edukacji Artystycznej w
Radomsku
97-500 Radomsko,
ul. Kościuszki
Stowarzyszenie Agroturystyczne „Kraina Kugla”
97-570 Przedbórz,
ul. Rynek 15
Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska
97-360 Kamieńsk
ul. Sosnowa 12
[od 04.05.2005 org. pożytku publicznego]
Stowarzyszenie Pokrzywdzonych w Wypadkach Drogowych „
Bezpieczna Droga i Miasto z siedzibą w Radomsku.
97-500 Radomsko,
ul. Krakowska 67/7
Stowarzyszenie Rodzinnych Gospodarstw
Agroturystycznych w Dorzeczu Warty i Pilicy
97-525 Wielgomłyny,
Krzętów, ul. Dolna 25
Radomszczańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Izraela
97-500 Radomsko
ul. Joselewicza 3
Towarzystwo Fotograficzne im. Edmunda Osterloffa w
Radomsku
97-500 Radomsko,
ul. Brzeźnicka 5
Stowarzyszenie „Młoda Europa” w Radomsku
97-500 Radomsko
ul. Malinowa 24
Radomszczańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w
Radomsku
97-500 Radomsko,
ul. Sanicka 45
[od 05.08.2004r. org. pożytku publicznego]
Klub Miłośników Awiacji „Ikaria”
97-360 Kamieńsk
Al. Lotników 1
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KRS
14
159599
15

KRS
163717

16

KRS
166937

17

KRS
170609

18

KRS
185270

19

KRS
196291

20

KRS
200016

21

KRS
207389

22

KRS
211135

23

KRS
211788

24

KRS
213902

25

KRS
214116
KRS

26
214619
27

KRS
220019

Koło Wędkarskie w Kodrębie
97-512 Kodrąb
ul. 22-go Lipca 7
Radomszczańskie Towarzystwo Wędkarskie
97-500 Radomsko
ul. Reymonta 43
Stowarzyszenie Ziemi Radomszczańskiej „Regina” w
Radomsku
97-500 Radomsko,
ul. Św. Jadwigi Królowej 93
Klub Abstynencki „Można Inaczej”
97-500 Radomsko
ul. Wyszyńskiego 27
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„PARTNERSTWO”
97-500 Radomsko,
ul. Piłsudskiego 77
Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki
97-500 Radomsko
ul. Brzeźnicka 5
Stowarzyszenie ,,Razem dla Radomska”
97-500 Radomsko
ul. Piastowska 7
Niezależna Inicjatywa Społeczna
97-500 Radomsko
ul. Piłsudskiego 4
Stowarzyszenie „NASZE ZDROWIE pomóż innym,
pomóż sobie”
97-500 Radomsko
ul. Jagiellońska 36
Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy
Konspiracyjnego Wojska Polskiego
97-500 Radomsko,
ul. Prym. Wyszyńskiego 27
Radomszczański Związek Bezrobotnych
97-500 Radomsko
ul. Bugaj 3
Komitet na Rzecz Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Masz Prawo”
97-500 Radomsko,
ul. Sienkiewicza 70
Klub Wzajemnej Pomocy ,,Szansa”
97-500 Radomsko
ul. Kościuszki 7
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
97-500 Radomsko
ul. Piastowska 15/40
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KRS
28
221409

29

KRS
222089

30

KRS
233165

31

KRS
234254

32

KRS
234784

33

KRS
241426

34

KRS
245376

35

KRS
252362

36

KRS
264637

37

KRS
209918

38

KRS
274139

39

KRS
277815

40

KRS
290512

41

KRS
289456

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku
97-500 Radomsko
ul. Narutowicza 1
Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno –
Krajoznawczego w Przedborzu
97-570 Przedbórz,
ul. Trytwa 14
Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju
97-545 Gomunice
Kletnia, ul. Zachodnia 2
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty Kultury -,,Alfa”
97-540 Gidle,
ul. Szkolna 7
Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego ,,Nasze miejsce”
97-500 Radomsko,
Szczepocice Rządowe 12c
Radomszczańskie Stowarzyszenie Kobiet i Osób
Niepełnosprawnych „NADZIEJA”
97-500 Radomsko,
ul. Brzeźnicka 34/10
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Być
Razem” w Radomsku
97-500 Radomsko,
ul. Prym. Wyszyńskiego 89
Radomszczański Klub Amazonek
97-500 Radomsko
ul. Przedborska 39/41
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Dać Szansę”
97-512 Kodrąb,
ul. 22-go Lipca 7
Centrum Pomocy „PANACEUM”
97-500 Radomsko
ul. Sucharskiego 45A
[od 12.05.2008r org. pożytku publicznego]
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy
Masłowice
97-515 Masłowice,
Wola Przerębska 31
Stowarzyszenie Sił Twórczych „WATAHA”
97-545 Gomunice,
Wojciechów, ul. Fabryczna 13
Stowarzyszenie „ZADRUGA – Warta”
97-561 Ładzice
ul. Leśna 5
Nosalewickie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
97-570 Przedbórz
Nosalewice 35
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KRS
42
299363
43

KRS
311036

44

KRS
312109

45

KRS
317596

46

KRS
323556

47

KRS
324909

48

KRS
326055

49

KRS
328213

50

KRS
328027

51

KRS
329728

52

KRS
331777

53

KRS
335071

54

KRS
355461

55

KRS
350291

56

KRS
352501

Pławińskie Towarzystwo Muzyczne w Pławnie
97-541 Pławno
ul. Częstochowska 1
Stowarzyszenie Literackie „PONAD”
97-500 Radomsko
ul. Piastowska 6/62
Towarzystwo Miłośników Przedborza
97-570 Przedbórz
ul. Mostowa 29
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żytno
97-532 Żytno
Maluszyn, ul. Ogrodowa 9
Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej CANTABILE
97-500 Radomsko
ul. Gazowa 26 m 2
Stowarzyszenie Integracji Społecznej „RAZEM”
97-565 Lgota
Wielka Kolonia Nr. 121
Stowarzyszenie Jeździeckie „NAPOLEOŃSKA ZAGRODA”
97-360 Kamieńsk,
Napoleonów 6/7
Stowarzyszenie Kobiet Kietlina
97-500 Radomsko
Kietlin, ul. Południowa 78
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „NASZA KRĘPA”
97-565 Lgota Wielka
Krępa nr. 23
Stowarzyszenie Miejski Teatr Źródło
97-500 Radomsko
ul. Brzeźnicka 5
Stowarzyszenie Forum Samorządowo-Gospodarcze
w Radomsku
97-500 Radomsko
ul. Nowa 14
Stowarzyszenie Radomszczańskich Kobiet „DaMka”
97-500 Radomsko
ul. Kościuszki 6
Towarzystwo Patriotyczne
97-500 Radomsko
ul. Reymonta 22
Stowarzyszenie „Przyjaciół Publicznego Zespołu SzkolnoGimnazjalnego w Dziepółci”
97-500 Radomsko,
Dziepółć 97
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „ZAWSZE RAZEM”
Wielgomłyny,
ul. Rynek 1
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KRS
57
100740

58

KRS
086818

59

KRS
352906

60

KRS
354735

61

KRS
240006

62

KRS
359765

KRS
63
359875
64

KRS
359755

65 KRS 360189

KRS
66
365470
67

KRS
370890

68

KRS
380316

69

KRS
385521

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku
97-500 Radomsko,
ul. Narutowicza 1
Liga Obrony Kraju- Łódzka Organizacja Wojewódzka
Zarząd Powiatowy w Radomsku
97-500 Radomsko
ul. Kościuszki 10
Stowarzyszenie „Młode Radomsko”
97-500 Radomsko
ul. Kotarbińskiego 7
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej
97-570 Przedbórz
ul. Mostowa 37 b
Zrzeszenie Prywatnych Właścicieli Nieruchomości
97-500 Radomsko
ul. Reymonta 45
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Radziechowice
Drugie
97-561 Ładzice,
Radziechowice Drugie 142
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Stobiecko Szlacheckie

97-561 Ładzice
Stobiecko Szlacheckie 85
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gomunice
97-545 Gomunice,
ul. Wojska Polskiego 30
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy
Dobryszyce „WSPÓLNE ŻYCIE”
97-505 Dobryszyce,
ul. Wolności 17

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Gomunice
97-545 Gomunice
ul. Wojska Polskiego 30
Stowarzyszenie „ODNOWA-CHRUŚCIN”
97-545 Gomunice
Chruścin 32

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełno
sprawnych „KONICZYNKA”
97-500 Radomsko,
ul. Architektów 21 A
[od 29.11.2013 r. org. pożytku publicznego]
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Kamieńsku
97-360 Kamieńsk,
ul. Dolna 1
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KRS
70
381866
71

KRS
386110

72

KRS
396304

73

KRS
385521
KRS

74
459121
75

KRS
448980
KRS

76
51170
KRS
77
420270
KRS
78
43096
KRS
79
471032
KRS
80
479194
81

KRS
445099
KRS

82
495227
83

KRS
493393

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Radomsku
97-500 Radomsko,
ul. Jagiellońska 21 m 20
Centrum Integracji Młodzieży Radomsko
97- 500 Radomsko,
ul. Ładna 31
Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem
Więcej”
97 – 500 Radomsko,
ul. Prymasa Wyszyńskiego 27
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Kamieńsku
97 – 360 Kamieńsk,
ul. Mickiewicza 21
Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych
"Biedroneczka"
97-500 Radomsko,
ul. Piastowska 12
Stowarzyszenie Działkowców "KOPIEC"
97- 500 Radomsko,
ul. Kraszewskiego 21
Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Radomsku
97- 500 Radomsko
ul. Wyszyńskiego 27
Stowarzyszenie Sympatyków Pojazdów Militarnych „ROTA”
97 – 500 Radomsko,
ul. Moniuszki 20
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i
Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Radomsku
97-500 Radomsko,
ul. Tysiąclecia 5
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Kodrąb „ Polne Kwiaty”
97-512 Kodrąb
ul. 22 – Lipca 7
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stęszów „ PROMYCZEK”
Stęszów 69A, 97-540 Gmina Gidle
Stowarzyszenie Mieszkańców Gorzędowa „ RAZEM”
97-360 Kamieńsk
ul. Mickiewicza 1, Gorzędów
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miejskich i
Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej „ RAZEM”
97-500 Radomsko,
ul. Kościuszki 12A
Stowarzyszenie Osób z Chorobami Reumatycznymi
97- 500 Radomsko,
ul. Jagiellońska 36
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KRS
84
541523
85

KRS
542212
KRS

86
512653
KRS
87
503127
KRS
88
548997
89 KRS 550607
KRS
90
556043
KRS
91
554359
KRS
92
554424
KRS
93
558694
KRS
94
574835
KRS
95
564438
96

KRS
581612
KRS

97
586707
KRS
98
583902

Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych "MIŁA"
97-500 Radomsko
ul. Miła 11
Klub Szermierzy "ZAWISZA CZARNY" Radomsko
97-500 Radomsko
ul. Włościańska 8-11
Stowarzyszenie Społeczny Komitet Pamięci o Smoleńsku
97-500 Radomsko
ul. Rolna 74
Stowarzyszenie "Wspólnie dla Wierzbicy"
97-561 Wierzbica
Wierzbica 30
Stowarzyszenie "AKTYWNI KAMIEŃSK"
97-360 Kamieńsk
ul. Górnicza 13
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Kobiele Wielkie
"W kolebce Reymonta"
97-524 Kobiele Wielkie
ul. Reymonta 75
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „OGNIWO”
97 - 565 Lgota Wielka
Wola Blakowa 39
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ruda „RUDEK”
97- 540 Gidle
Ruda 33
Stowarzyszenie „PRZYJACIELE DLA KRZĘTOWA”
97-525 Wielgomłyny
Krzętów , ul. Stodolna 22
Stowarzyszenie „RUDKA NAD PILICĄ”
97-525 Wielgomłyny
Rudka 68
"Centrum Rozwoju i Dialogu CRIDe"
97-500 Radomsko,
ul. Nadrzeczna 4
Stowarzyszenie „Stokrotka”
97-565 Lgota Wielka
Wiewiórów 163
Stowarzyszenie " Blok Dobryszyce - Nasz Dom"
97-505 Dobryszyce,
ul. Słoneczna 26
Stowarzyszenie Motocyklowe Przedbórz
97-570 Przedbórz,
ul. Wierzbowska 14
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Ładzice
97-561 Ładzice
Jankowice 45
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KRS
99
591664
KRS
100
596221
101

KRS
596394
KRS

102
606646
103

KRS
625720

104

KRS
629946

105

KRS
611466

106

KRS
611414
KRS

107
643896
108

KRS
649645

KRS
109
712257

110 KRS

KRS
111

727116

Stowarzyszenie „Działajmy Razem”
97-515 Masłowice
Chełmo 51
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „ULISSES”
97-512 Kodrąb,
ul. Armii Ludowej 51
Radomszczańskie Stowarzyszenie Rodzin
Abstynenckich "CARPE DIEM”
97-500 Radomsko
ul. Piłsudskiego 7
Stowarzyszenie „Rodzina Rodzin im. Św. Jana Pawła II”
97-500 Radomsko,
ul. Piastowska 45
Stowarzyszenie "WSPÓLNY SAMORZĄD"
97-500 Radomsko,
ul. Leszka Czarnego 17/87
Stowarzyszenie - Lokalna organizacja turystyczna
„Między Wartą i Pilicą”
97-500 Radomsko
Szczepocice Rządowe 11
Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich
SZLACHCIANKI”
97-565 Lgota Wielka
Krzywanice 142 A
Stowarzyszenie „ROZŚPIEWANE KRASZEWIANKI"
97-515 Masłowice,
Kraszewice 113
Stowarzyszenie „ROZWOJU WSI BOROWA”
97-540 Gidle
Borowa 3
Stowarzyszenie na Rzecz Zintegrowanego Rozwoju wsi
Zakrzówek Szlachecki - Borki
97-561 Ładzice
Zakrzówek Szlachecki 28
Stowarzyszenie Rozwojowe "Emocja"
97- 500 Radomsko
ul. Starowiejska 9/18

Stowarzyszenie RADOMSK
724116 97-500 Radomsko
ul. Krakowska 40
Stowarzyszenie KLUB WETERANI SZOS RADOMSKO
97-500 Radomsko,
ul. Brzeźnicka 5
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KRS
112
731461

KRS
113
754532

KRS
114
519079

Radomszczański Kolektyw Sportowy - "RKS Radomsko"
97-500 Radomsko,
ul. Kościuszki 3

Klub Sportowy Niedośpielin
97-525 Wielgomłyny,
ul. Zagórska 6
Ogólnopolska Fotograficzna Grupa Twórcza
„MED. FOCUS 13”
97-500 Radomsko
ul. Krakowska 67/3

Ochotnicze Straże Pożarne wpisane do u Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi.
Gmina Dobryszyce
KRS
1
223052
KRS
2
286958
KRS
3
282996

Gmina Gidle
KRS
1
248505
KRS
2
242451
KRS
3
269913
KRS
4
257104
KRS
5
249714

Gmina Gomunice
KRS
1
170860

OSP w Bloku Dobryszyce 06.12.2004
OSP w Dobryszycach 23.08.2007
OSP w Zdani 18.06.2007

OSP w Ciężkowicach 05.01.2006
OSP w Gidlach 24.10.2005
OSP w Gowarzowie 29.12.2006
OSP w Pławnie 22.05.2006
OSP w Wojnowicach 21.02.2006

OSP w Chrzanowicach 20.08.2003
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KRS
218438
KRS
3
220295
KRS
4
233064
KRS
5
218494
2

Gmina Kamieńsk
KRS
1
219243
KRS
2
238444
KRS
225590
KRS
4
218025
3

Gmina Kobiele Wielkie
KRS
1
155526
KRS
2
26274
KRS
3
258287
KRS
4
262714
KRS
5
258290
KRS
6
254711
KRS
7
262740

Gmina Kodrąb
KRS
1
218363
KRS
2
276787
KRS
3
254796

OSP w Gomunicach 22.10.2004,
[org. Pożytku publicznego – od 06.04.2009]
OSP w Kletni 26.10.2004
OSP w Kocierzowach 26.04.2005
OSP w Słostowicach 21.10.2004

OSP w Gorzędowie 20.10.2004
OSP w Kamieńsku 26.07.2005
OSP w Kamieńsku – Wrzoskach 04.01.2005
OSP w Koźniewicach 27.09.2004

OSP w Babczowie 20.03.2003
OSP w Biestrzykowie Małym 28.08.2006
OSP w Kobielach Wielkich 31.05.2006
OSP w Orzechowie 28.08.2006
OSP w Przybyszowie 31.05.2006
OSP w Woli Rożkowej 11.04.2006
OSP w Zrąbcu 28.08.2006

OSP w Dmeninie 29.09.2004
OSP w Gosławicach 20.03.2007
OSP w Kodrębie 10.04.2006
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4
5
6
7
8
9
10

KRS
279386
KRS
284254
KRS
278592
KRS
280699
KRS
279424
KRS
284265
KRS
279867

Gmina Lgota Wielka
KRS
1
273586
KRS
2
280050
KRS
3
246012
KRS
4
46909
KRS
5
273668
KRS
6
250833

Gmina Ładzice
KRS
1
220418
KRS
2
218229
KRS
3
253082
KRS
4
264469
KRS
5
265288

OSP w Konradowie 16.05.2007
OSP w Lipowczycach 06.07.2007
OSP w Rzejowicach 09.05.2007
OSP w Smotryszewie 31.05.2007
OSP w Widawce 24.04.2007
OSP w Woli Malowanej 05.07.2007
OSP w Zapolicach 30.04.2007

OSP w Brudzicach 06.02.2007
OSP w Krępie 04.05.2007

OSP w Krzywanicach 29.11.2005

OSP w Lgocie Wielkiej 14.12.2005
OSP w Woli Blakowej 06.02.2007
OSP w Woźnikach 13.02.2006

OSP w Jankowicach 27.10.2004
OSP w Ładzicach 28.09.2004
OSP w Radziechowicach Drugich 16.03.2006
OSP w Radziechowicach Pierwszych 22.09.2006
OSP w Jedlnie Drugim 05.10.2006
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KRS
OSP w Wierzbicy 31.10.2006

6
265287
KRS
7
265295

Gmina Masłowice
KRS
1
302682
KRS
2
306149
KRS
3
323469
4

KRS
299568

KRS
299567
KRS
6
302685
KRS
7
304953
KRS
8
305232
5

Gmina Przedbórz
KRS
1
287950
KRS
2
288342
KRS
3
309609
KRS
4
230522
KRS
5
286782
KRS
6
571238

OSP w Woli Jedlińskiej 05.10.2006

OSP w Chełmie 03.04.2008
OSP w Granicach 20.06.2008
OSP w Kalinkach 12.02.2009
OSP w Korytnie 19.02.2008

OSP w Kraszewicach 10.02.2008
OSP w Masłowicach 03.04.2008
OSP w Strzelcach Małych 26.05.2008
OSP w Woli Przerębskiej 28.05.2008

OSP w Górach Mokrych 05.09.2007
OSP w Józefowie Starym 12.09.2007

OSP w Nosalewicach 31.07.2008

OSP w Przedborzu 15.03.2005

OSP w Zuzowach 21.08.2007
OSP w Piskorzeńcu 27.08.2015

Gmina Radomsko

192

1
2
3
4
5
6

KRS
219700
KRS
231279
KRS
224627
KRS
236223
KRS
254089
KRS
240667
KRS

7
239988
KRS
8
247560
KRS
9
217453
KRS
10
219921
KRS
11
252069
KRS
12
253083

Gmina Wielgomłyny
KRS
1
096135
KRS
2
304450
KRS
3
302956
KRS
4
309156
KRS
5
232077
KRS
6
171655
KRS
7
305241
KRS
8
258471

OSP Bogwidzowy 18.10.2004
OSP Folwarki 25.03.2005
OSP Stobiecko Miejskie 10.01.2005
OSP Sucha Wieś 15.06.2005
OSP w Dąbrówce 29.03.2006
OSP w Dziepółci 07.09.2005
OSP w Kietlinie 23.08.2005
OSP w Płoszowie 21.12.2005
OSP w Radomsku 17.09.2004
OSP Ratownictwa Wodnego w Radomsku 09.11.2004
OSP w Strzałkowie 28.02.2006
OSP w Szczepocicach Rządowych 16.03.2006

OSP w Krzętowie 05.03.2002
OSP w Myśliwczowie 30.04.2008
OSP w Niedośpielinie 17.04.2008
OSP w Pratkowicach 27.06.2008
OSP w Rudce 07.04.2005
OSP w Sokolej Górze 08.09.2003
OSP w Trzebcach 27.05.2008
OSP w Wielgomłynach 30.06.2006
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9

KRS
311353

Gmina Żytno
KRS
1
254104
KRS
2
266095
KRS
3
291618
KRS
4
264699
KRS
5
254502
KRS
6
453027

OSP w Zagórzu 07.08.2008

OSP w Borzykówce 29.03.2006
OSP w Grodzisku 18.10.2006
OSP w Małej Wsi 13.11.2007
OSP w Silnicy 26.09.2006
OSP w Żytnie 04.04.2006
OSP w Łazowie 04.03.2013

Wykaz Fundacji działających na terenie Powiatu Radomszczańskiego

KRS
1
64325
KRS
2
104318
KRS
3

Fundacja Inicjatyw Kulturalnych
97-500 Radomsko
ul. Wyszyńskiego 2
[posiada status organizacji pożytku publicznego]
Fundacja Wzajemnej Pomocy „Alternatywa”
97-500 Radomsko
ul. Św. Jadwigi Królowej 2 m 22
Fundacja Pracownicza Zakładów Przemysłowych
97-500 Radomsko
ul. Fabianiego 7

112608

4

5

6

7

[wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw]
KRS
Fundacja „Żaczek”
97-500 Radomsko
264496 ul. Piastowska 17
Fundacja Radomszczańskie Centrum Współpracy Polsko–
KRS
Niemieckiej
97-500 Radomsko
175838
ul. Targowa 12b/5
KRS
Fundacja „PROM”
97-524 Kobiele Wielkie
295251 Zrąbiec 42A
Fundacja Rozwoju Ruchu Pielgrzymkowego i Turystycznego
KRS
w Gidlach
97-540 Gidle
319649
ul. Plac Dominikański 6

03.06.
2004
04.04.
2002

23.01.
2006

25.09.
2006
23.01.
2007
17.12.
2007
16.12.
2008
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KRS
8
321018
KRS
9
337551
KRS
10
399238
KRS
11

Fundacja „IGNIS”
97-500 Radomsko
ul. Wypoczynkowa 4
Fundacja Medicine
97-500 Radomsko
ul. Kościuszki 6
Fundacja „Drobne Kroki”
97 – 500 Radomsko
ul. Mickiewicza 25
Fundacja „Promień Radości”
97 – 500 Radomsko
ul. Dobryszycka 17

407662
KRS
12
411674
KRS
13
395274
KRS
14
449362
KRS
15
499765
KRS
16
458245
KRS
17
523328
KRS
18
89294
KRS
19
556523
KRS
20
594936
KRS
21
633156

06.01.
2009

20.10.
2011

11.01.
2012

[posiada status organizacji pożytku publicznego]
Fundacja „Dlaczego Nie”
97-545 Gomunicach
ul. Leszka Czarnego 16
Fundacja „Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty
dla Każdego”
97-500 Radomsko
ul.Targowa 12c/24
Radomszczańska Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym
97-500 Radomsko
ul.Starowiejska 9/49
Fundacja „POLCYN”
97-524 Kobiele Wielkie
Łowicz 75 a
Fundacja Rozwoju Nowych Technologii „NOVUM”
97-360 Kamieńsk
ul. Konopnickiej 10
Fundacja „Międzynarodowy Instytut Rozwoju
Przedsiębiorczości”
97-360 Kamieńsk
ul. Ks. Bp. Stanisława Zdzitowieckiego 13
Fundacja Rozwoju Karate Tradycyjnego
97-570 Przedbórz
Stara Wieś 1
Fundacja EKOOSTOJA
97- 540 Gidle
Pławno, ul. Gidelska 16
Fundacja Aktywności Fizycznej
97-500 Radomsku
ul. Reymonta 62
Fundacja „Przyjazna Planeta”
97-500 Radomsko
ul. Wyszyńskiego 2/6

23.08.
2016
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KRS
22
653221
KRS
23
24

672122
KRS
683565

Fundacja „Stajnia Gowarzów”
97-540 Gidle
Gowarzów 62
Fundacja „SPORT ACADEMY”
97-500 Radomsko
Grzebień 51
Fundacja „Warto się uczyć”
97-570 Przedbórz
ul. Słoneczna 13
Fundacja foto POZYTYW

KRS
25
698564

26

KRS
695381

97-500 Radomsko

10.10.
2017

ul. Dembowskiego 20

Fundacja „Alter Med.”
Centrum Pomocy – Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, 97545 Gomunice,
Karkoszki 22
Fundacja “SOPHIA DZIECI DZIECIOM “

KRS
27
724665

KUŹNICA 5,
97-512 Kodrąb
“ Fundacja K.I. Łapki”

28

KRS

Kletnia, ul. Wschodnia 53,

729549

97-545 Gomunice

KRS

“ Fundacja OTWARTA SZKOŁA ”
ul. Piastowska 15/43,

29
740562

97-500 Radomsko

KRS

Fundacja ROGR – Radomszczańska Ochotnicza Grupa
Ratownicza

30

ul. Świętej Rozalii 36B /3 ,
757000

97-500 Radomsko
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Fundacja Instytut Radomsko Miasto Otwarte
KRS

ul. Bolesława Chrobrego 25,

31
759130

97-500 Radomsko

KRS

Fundacja KONICZYNKA – RADOMSKO
ul. Architektów 21 A,
97-500 Radomsko

32
768471
33

KRS
772581

34

KRS
748297

Fundacja SELFHELPED
ul. Szkolna 11a,
97-360 Kamieńsk
Fundacja „Centrum Pomocy Bliźniemu PROMETEUSZ ”
ul. Bugaj 3 A
97-500 Radomsko
Wykaz Stowarzyszeń Zwykłych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

„Aktywni Zawsze Razem”
97-561 Ładzice
Jedlno Pierwsze 107
Zespół Ludowy „Dziepółlanki”
97-500 Radomsko
Dziepółć 37a
Radomszczańskie Forum Samorządowo – Gospodarcze
97 – 500 Radomsko
ul. Budowlanych 29
Stowarzyszenie Pamięci Żołnierzy A.K.,K.W.P. , N.S.Z , „ Do końca Wierni”
97 – 500 Radomsko
ul. Przedborska 75
Stowarzyszenie „MIESZKAŃCY MÓWIĄ NIE„
97 – 500 Radomsko
ul. Piłsudskiego 150/154
„Czarny Radomsko”
97-500 Radomsko
ul. Joselewicza 3
Stowarzyszenie „Koło Działaczy Opozycji Antykomunistycznej w Radomsku”
97-500 Radomsko
ul. 11 Listopada 4\3
„Koło Gospodyń Wiejskich w Strzałkowie”
97-500 Radomsko
ul. Kopernika 69 a, Strzałków
Stowarzyszenie „PRO PARTIA”
97-500 Radomsko
ul. Kołłątaja 39
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10
11

12
13

14
15

16
17

18

Koło Gospodyń Wiejskich w Dziepółci
Dziepółć 97
„ODDZIAŁ BIAŁEGO”
97-500 Radomsko
ul. Joselewicza 3
Aktywne Społeczeństwo
97-500 Radomsko
ul. Mickiewicza 22a
„SNOOKER CLUB”
97-500 Radomsko,
ul. Krasickiego 2
„Przedborska Orkiestra Dęta”
97-570 Przedbórz,
ul. Rynek 15
Stowarzyszenie upowszechniania wiedzy o tradycji i historii drukarstwa
97-500 Radomsko,
ul. Mickiewicza 5/7
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Strzałków i Sołectwa Grzebień
97-500 Radomsko,
ul. Kopernika 59, Strzałków
„Nasze Nosalewice”
97-570 Przedbórz,
Nosalewice 8,
Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim „OMNIS
ARMA”
97-540 Gidle,
Graby 22

19

Wolna Wypoczynkowa
97-500 Radomsko
ul. Wypoczynkowa 22

20

„Radomszczańskie Porozumienie Społeczne”
97-500 Radomsko
ul. Sanicka 114

21

„W obronie Mieszkańców Przed Promieniowaniem PEM”
97-500 Radomsko
ul. Leszka Czarnego 11/2

22

„Przyjazne Dobryszyce”
97-505 Dobryszyce
ul. Jaśminowa 6
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23

Stowarzyszenie Weteranów „Solidarności” 1980 –1989
97-500 Radomsko
ul. Krańcowa 6

24

Klub Sportowy „Rozbiegajmy Radomsko”
97-500 Radomsko
ul. Św. Jadwigi Królowej 2/47

25

Radomszczański Uniwersytet III Wieku
97-500 Radomsko
ul. Wyszyńskiego 27/5

Uczniowskie Kluby Sportowe
1. A01 Uczniowski Klub Sportowy ,,Wiking” przy Publicznej Szkole Podstawowej
Nr 6 w Radomsku
97-500 Radomsko, ul. Św. Jadwigi Królowej 20
08 listopada 1999r. – Starostwo Powiatowe
2. A02 Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Przedborzu
97-570 Przedbórz, ul. Częstochowska 52
17 kwietnia 2000r. – Starostwo Powiatowe
3. A03 Harcerski Klub Żeglarski przy II Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku
97-500 Radomsku, ul. Bugaj 3
10 lipca 2000r. – Starostwo Powiatowe
4. A05 Międzyszkolny Klub Sportowy „Junak”
97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 4
14 kwietnia 2004r. – Starostwo Powiatowe
5. A06 Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” przy Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 10 w Radomsku
97-500 Radomsko, ul. Makuszyńskiego 25
12 listopada 2003r. – Starostwo Powiatowe
6. A13 Uczniowski Klub Sportowy „Kadet” przy Publicznym Gimnazjum
w Gomunicach 97-545 Gomunice, ul. Słowackiego 12
06 sierpnia 2001r. – Starostwo Powiatowe
7. A14 Uczniowski Klub Sportowy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
w Lgocie Wielkiej
97-565 Lgota Wielka, ul. Radomszczańska 60
(Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)
18 marzec 2004r. – Starostwo Powiatowe
8. A16 Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy ,,Radomsko”
97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 3
13 stycznia 2005r. – Starostwo Powiatowe
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9. A17 Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł” w Dobryszycach
97-505 Dobryszyce, ul. Leśna 1
29 kwietnia 2005r. – Starostwo Powiatowe
10. A18 Uczniowski Klub Sportowy „Watra”
97-540 Gidle, ul. Szkolna 7
05 kwietnia 2006r. – Starostwo Powiatowe
11. A19 Uczniowski Klub Sportowy „Drzewniak”
97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 22
07 grudnia 2006r. – Starostwo Powiatowe
12. A20 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
97-505 Dobryszyce, ul. Szkolna 4
23 kwietnia 2007r. – Starostwo Powiatowe
13. A21 Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”
97-500 Radomsko, ul. Piastowska 17
18 lutego 2009r. – Starostwo Powiatowe
14. A23 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Strzałków”
Radomsko, Strzałków ul. Kolumba 2
01 września 2009r. – Starostwo Powiatowe
15. A24 Uczniowski Klub Sportowy „Młode Wilki” Radomsko
97-500 Radomsko, ul. Reja 81
03 grudnia 2009r. – Starostwo Powiatowe
16. A25 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS-SZÓSTKA”
97-500 Radomsko, ul. Bł. Jadwigi Królowej 20.
02 lutego 2010r. – Starostwo Powiatowe
17. A26 Uczniowski Klub Sportowy „PREDATOR”
97-525 Wielgomłyny, ul. Krzętowska 29.
11 stycznia 2012r. – Starostwo Powiatowe
18. A27 Klub Sportowy „STAL”
97- 500 Radomsko, ul. Spokojna 24
19. A28 Uczniowski Klub Sportowy „RAP” Radomsko
97-500 Radomsko, ul. św. Jadwigi Królowej 16/14.
20. A29 Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy
97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 12/37
Dział B. Związki sportowe stowarzyszeń kultury fizycznej
1. B01 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Radomsku
97-500 Radomsko, ul. Bugaj 3.
21 czerwca 1999r. – Starostwo Powiatowe
Dział C. Inne stowarzyszenia kultury fizycznej nie prowadzące działalności
gospodarczej
2. C03 Ludowy Klub Sportowy „VIS” w Gidlach
97-540 Gidle, ul. Częstochowska 49
26 czerwca 003 r. - Starostwo Powiatowe
3. C04 Ludowy Zespół Sportowy „Błękitni” w Radomsku
97-500 Radomsko, ul. Kukuczki (boisko)
10 lipca 2003 r. – Starostwo Powiatowe
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4. C05 Miejski Klub Sportowy „Pilica” w Przedborzu
97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29
19 sierpnia 2003 r. – Starostwo Powiatowe
5. C06 Klub Wiejskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Ochocicach
97-360 Kamieńsk, Ochocice 90A
19 sierpnia 2003 r. – Starostwo Powiatowe
6. C07 Ludowy Klub Sportowy „Orion” Borowiecko
97-505 Dobryszyce, Borowiecko, ul. Wolności 28
10 sierpnia 2003 r. - Starostwo Powiatowe
7. C08 Radomszczański Klub Amazonek
97-500 Radomsko, Przedborska 33/44
8. C10 Stowarzyszenie Sportowe „RKS CZARNI RADOMSKO”
97-500 Radomsko, ul. Kilińskiego 53
30 czerwca 2004 r. - Starostwo Powiatowe
9. C11 Sportowy Klub Strzelectwa Myśliwskiego
97-500 Radomsko, ul. Przedborska 43/5
15 listopada 2004 r. - Starostwo Powiatowe
10. C12 Ludowy Klub Sportowy ,,ZRYW JEDLNO”
97-561 Ładzice, Jedlno Pierwsze 35
09 czerwca 2005 r. - Starostwo Powiatowe
11. C13 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,,GOMUNICE”
97-545 Gomunice, ul. Piłsudskiego 12
24 sierpnia 2005 r. - Starostwo Powiatowe
12. C16 Radomszczański Klub Karate Kyokushin
97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 15/30.
07 lutego 2006 r. - Starostwo Powiatowe
13. C17 Klub Karate Kyokushin ,,BUDO”
97-500 Radomsko, ul. Piastowska 18/14
10 lutego 2006 r. - Starostwo Powiatowe
14. C18 Gminny Klub Sportowy w Kamieńsku
97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50
16 stycznia 2007 r. - Starostwo Powiatowe
15. C19 Ludowy Klub Sportowy „Kietlin”
97-500 Radomsko, Kietlin, ul. Szkolna 14
19 stycznia 2007 r. - Starostwo Powiatowe.
16. C20 Klub Sportowy „RUCH 1951” w Chrzanowicach
97-545 Gomunice, Chrzanowice ul. Łuckiego 45
16 lutego 2007 r. - Starostwo Powiatowe
17. C21 Stowarzyszenie Sportowe RKS 1979 Radomsko
97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 23
11 lipca 2007 r. - Starostwo Powiatowe
18. C22 Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
13 grudnia 2007 r. - Starostwo Powiatowe
19. C23 Ludowy Klub Sportowy w Dobryszycach
97-505 Dobryszyce, ul. Szkolna 4
14 lutego 2008 r. - Starostwo Powiatowe
20. C24 Ludowy Klub Sportowy „ZAPAŁ” w Krzętowie
97-525 Wielgomłyny, Krzętów, ul. Dolna 78
04 marca 2008 r. - Starostwo Powiatowe
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21. C25 Ludowy Zespół Sportowy „PIAST” w Krzywanicach
97-565 Lgota Wielka, Krzywanice 46
28 lutego 2008 r. - Starostwo Powiatowe
22. C26 Zapaśniczy Klub Sportowy „RADOMSKO”
97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 3
13 marca 2008 r. - Starostwo Powiatowe
23. C27 Ludowy Klub Sportowy „POLONIA”
97-360 Kamieńsk, Gorzędów ul. Mickiewicza 3
21 sierpnia 2008 r. - Starostwo Powiatowe
24. C28 Ludowy Zespół Sportowy „ŚWIT” Kamieńsk
97-360 Kamieńsk, ul. Sportowa 3
12 listopada 2008 r. - Starostwo Powiatowe
25. C30 Ludowy Zespół Sportowy „VICTORIA” w Woźnikach
97-565 Lgota Wielka, Woźniki 60 (Świetlica Wiejska)
15 czerwca 2009 r. - Starostwo Powiatowe
26. C31 Bokserski Klub Sportowy „CHAMPION”
97-524 Kobiele Wielkie , ul. Reymonta 75.
16 czerwca 2011 r. - Starostwo Powiatowe
27. C32 Akademia Karate Kyokushin
97-500 Radomsko, ul. Reymonta 33/12
13 maj 2014r. – Starostwo Powiatowe
28. C33 Klub Sportowy „MAGIC” Stobiecko Szlacheckie
przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stobiecku Szlacheckim
97-561 Ładzice, Stobiecko Szlacheckie 24A
29. C34 Klub Sportowy „TYTANI RADOMSKO”
97-500 Radomsko, ul. Starowiejska 25/1
07 sierpnia 2014 r. - Starostwo Powiatowe
30. C35 Klub Sportowy „CHOK DEE”
97-500 Radomsko, Strzałków, ul. Broniewskiego 35t
12 września 2014 r. - Starostwo Powiatowe
31. C36 Ludowy Klub Sportowy „CEFOL GOMUNICE”
97-545 Gomunice, ul. Słowackiego 8/1
28 stycznia 2015 r. - Starostwo Powiatowe
32. C37 Radomszczańska Szkoła Boksu "NOKAUT"
97-500 Radomsko, ul. Prymasa Wyszyńskiego 23
13.02.2015r. - Starostwo Powiatowe
33. C38 Tenisowy Klub Sportowy Kamieńsk
97-360 Kamieńsk ul. Szkolna 4
20.03.2017r. - Starostwo Powiatowe
34. C39 Klub Karate RANDORI
97-500 Radomsko, ul. Reymonta 62
20.04.2017r. - Starostwo Powiatowe
35. C40 KOLARSKO - BIEGOWY KLUB SPORTOWY RADOMSKO
97-500 Radomsko, ul. Starowiejska 9/8.
36. C41 Klub Piłkarski Sporting Radomsko
97-500 Radomsko, ul Piłsudskiego 228-234

202

Stowarzyszenie sportowe wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
1. Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10-tka” w Radomsku
97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 34/28
2. Ludowy Klub Sportowy „WARTA-CARBO”
97-541 Pławno, ul. Częstochowska 8
3. Radomszczański Klub Sportowy „RADOMSKO”
97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 26
4. Jeździecki Klub Sportowy „BARDA-SZWADRON” – Jankowice w Jankowicach,
97-561 Ładzice, Jankowice 79
5. Ludowy Zespół Sportowy „START” w Lgocie Wielkiej
97-565 Lgota Wielka, ul. Szkolna 3
6. Klub Sportowy „Victoria" Żytno
ul. Krótka 4, 97 - 532 Żytno

XV.

Nieodpłatna pomoc prawna.

Poniżej tabela zawierająca zbiorczą informację o wykonaniu zadania polegającego
na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej za rok 2018 przedstawiona przez Wydział
Organizacyjny.

ZBIORCZA INFORMACJA
o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
sporządzona przez Starostę Radomszczańskiego
za rok 2018

Lp.

Rodzaj danych

Liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej.

I.

1.1

Liczba

ogólnie

1045

456
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1.2

w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez
organizacje pozarządowe

II.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których nieodpłatnej pomocy prawnej
udzielają adwokaci lub radcowie prawni.

1.

1.1

Formy udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy
społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa
w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

58

Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia
1.2

1.3

2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego

50

0

legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego,

0

1.4

o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach
działań poza granicami państwa

1.5

dokument stwierdzający tożsamość i nieukończenie 26 lat

106

1.6

dokument stwierdzający tożsamość i ukończenie 65 lat

359

1.7

pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz

2

edukacji prawnej
1.8

pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

5

1.9

dokument potwierdzający ciążę

9

2.

2.1

Dziedzina prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej.

prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów

38
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2.2

sprawa dotycząca rozwodu lub separacji

18

2.3

sprawa dotycząca alimentów

38

2.4

sprawa z zakresu prawa pracy

53

2.5

sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej

2.6

sprawa z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu

2
133

prawa rzeczowego i spadkowego
2.7

sprawa z zakresu prawa rzeczowego

70

2.8

sprawa z zakresu prawa spadkowego

91

2.9

sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej

51
2.10

sprawa z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa

20
podatkowego
2.11

sprawa z zakresu prawa karnego

63

2.12

sprawa z zakresu prawa podatkowego

10

2.13

inne

67

3.

3.1

Forma udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej.

poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie
prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub

502

o spoczywających na niej obowiązkach
3.2

wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu
prawnego

3.3

udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z wyłączeniem
pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu
sądowoadministracyjnym.

3.4

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub

231

31

10

ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego

205

lub rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowoadministracyjnym

Czas poświęcony na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

4.

4.1

poniżej 15 minut

4.2

od 15 minut do 30 minut

287

4.3

od 30 minut do 60 minut

155

4.4

powyżej 60 minut

96

51

5.

Dane zbiorcze dotyczące osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej.

5.1

wiek

5.1.1

poniżej 18 roku życia

5.1.2

18 - 26 lat

67

5.1.3

27 - 64 lata

82

5.1.4

65 lat i powyżej

2

228

płeć

5.2

5.2.1

kobieta

229

5.2.2

mężczyzna

150

wykształcenie

5.3

5.3.1

wyższe

33

206

5.3.2

policealne

5.3.3

średnie zawodowe

87

5.3.4

średnie ogólnokształcące

52

5.3.5

zasadnicze zawodowe

77

5.3.6

gimnazjalne

5.3.7

podstawowe ukończone

5.3.8

pozostałe

4

2
120
4

średni miesięczny dochód netto osoby korzystającej

5.4

z nieodpłatnej pomocy prawnej

5.4.1

bez dochodu

46

5.4.2

poniżej 800 zł

51

5.4.3

od 800 zł do 2599 zł

267

5.4.4

od 2600 zł do 3799 zł

14

5.4.5. 3800 zł i powyżej

1

liczba członków gospodarstwa domowego osoby korzystającej

5.5

z nieodpłatnej pomocy prawnej

5.5.1

osoba samotna

112

5.5.2

od 2 do 4

233

5.5.3

powyżej 4

34

Miejsce zamieszkania osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej

6.

6.1

wieś

6.2

miasto poniżej 10 000 mieszkańców

6.3

miasto od 10 000 – do 25 000 mieszkańców

127
6
17

207

6.4

miasto powyżej 25 000 – do 100 000 mieszkańców

6.5

miasto powyżej 100 000 mieszkańców

7.

228
1

Posiadanie przez osobę korzystającą z nieodpłatnej pomocy prawnej orzeczenia
o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

7.1

orzeczenie o niepełnosprawności

10

7.2

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

23

III.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez organizacje pozarządowe

1.

Formy udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

1.1

oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia
z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia,
o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

11

o pomocy społecznej
1.2

Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

1.3

79

zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji

0

wojennych i okresu powojennego
1.4

legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach

2

działań poza granicami państwa
1.5

dokument stwierdzający tożsamość i nieukończenie 26 lat

1.6

dokument stwierdzający tożsamość i ukończenie 65 lat

91
248
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1.7

pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy

7

z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej
1.8

pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji

10

prawnej
1.9

dokument potwierdzający ciążę

8

Dziedzina prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej

2.

2.1

prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów

34

2.2

sprawa dotycząca rozwodu, separacji

22

2.3

sprawa dotycząca alimentów

53

2.4

sprawa z zakresu prawa pracy

25

2.5

sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej

2.6

sprawa z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu

0
65

prawa rzeczowego i spadkowego
2.7

sprawa z zakresu prawa rzeczowego

74

2.8

sprawa z zakresu prawa spadkowego

105

2.9

sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki

52
zdrowotnej
2.10

sprawa z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa

17
podatkowego
2.11

sprawa z zakresu prawa karnego

2.12

sprawa z zakresu prawa podatkowego

2.13

inne

25
8
2

3.

Forma udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej
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3.1

poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie
prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub

395

o spoczywających na niej obowiązkach
3.2

wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu

188
prawnego
3.3

udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu

86

przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowoadministracyjnym
3.4

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub

2

ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego
lub rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowoadministracyjnym

4.

Czas poświęcony na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej

4.1

poniżej 15 minut

116

4.2

od 15 minut do 30 minut

161

4.3

od 30 minut do 60 minut

111

4.4

powyżej 60 minut

68

5.

Dane zbiorcze dotyczące osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej

5.1

wiek

5.1.1

poniżej 18 roku życia

1

210

5.1.2

18 - 26 lat

74

5.1.3

27 - 64 lata

94

5.1.4

65 lat i powyżej

231

płeć

5.2

5.2.1

kobieta

239

5.2.2

mężczyzna

161

wykształcenie

5.3

5.3.1

wyższe

5.3.2

policealne

11

5.3.3

średnie zawodowe

60

5.3.4

średnie ogólnokształcące

63

5.3.5

zasadnicze zawodowe

5.3.6

gimnazjalne

5.3.7

podstawowe ukończone

5.3.8

pozostałe

8

127
4

120
7

średni miesięczny dochód netto osoby korzystającej

5.4

z nieodpłatnej pomocy prawnej

5.4.1

bez dochodu

44

5.4.2

poniżej 800 zł

79

5.4.3

od 800 zł do 2599 zł

5.4.4

od 2600 zł do 3799 zł

5

5.4.5

3800 zł i powyżej

1

271

211

liczba członków gospodarstwa domowego osoby korzystającej

5.5

z nieodpłatnej pomocy prawnej

5.5.1

osoba samotna

5.5.2

od 2 do 4

237

5.5.3

powyżej

74

89

Miejsce zamieszkania osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej

6.

6.1

wieś

6.2

miasto poniżej 10 000 mieszkańców

6.3

miasto od 10 000 - do 25 000 mieszkańców

0

6.4

miasto powyżej 25 000 - do 100 000 mieszkańców

1

6.5

miasto powyżej 100 000 mieszkańców

3

7.

329
67

Posiadanie przez osobę korzystającą z nieodpłatnej pomocy prawnej orzeczenia
o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

7.1

orzeczenie o niepełnosprawności

7.2

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

IV.

4
13

Dane dotyczące liczby osób, które wyraziły zgodę na ujawnienie dotyczących ich
danych zbiorczych, oraz osób, które nie wyraziły zgody na ujawnienie dotyczących
ich danych zbiorczych

Liczba osób, które wyraziły zgodę na ujawnienie dotyczących ich
danych zbiorczych

779

Liczba osób, które nie wyraziły zgody na ujawnienie dotyczących ich

266
danych zbiorczych
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XVI.

Sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
za 2018 r.

Na każdą Sesję Rady Powiatu Radomszczańskiego Biuro Zarządu Powiatu, zobowiązane
jest do przygotowania sprawozdania z działalności prowadzonej przez Zarząd (nie dotyczy sesji
zwoływanych w trybie nadzwyczajnym). W roku 2018 zostało sporządzonych 9 takich
sprawozdań, z czego 8 z nich dotyczy działalności Zarządu Powiatu V Kadencji,
a 1 sprawozdanie Kadencji VI.
1. Sprawozdanie Nr 1/2018/V z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zostało
przyjęte na Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30 stycznia 2018r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 29 listopada 2017 roku do dnia 21 stycznia
2018 roku i obejmuje 19 posiedzeń Zarządu:

posiedzenie z dnia 29 listopada 2017 roku (protokół nr 272/2017/V)

posiedzenie z dnia 30 listopada 2017 roku (protokół nr 273/2017/V)

posiedzenie z dnia 5 grudnia 2017 roku (protokół nr 274/2017/V)

posiedzenie z dnia 6 grudnia 2017roku (protokół nr 275/2017/V)

posiedzenie z dnia 7 grudnia 2017 roku (protokół nr 276/2017/V)

posiedzenie z dnia 8 grudnia 2017 roku (protokół nr 277/2017/V)

posiedzenie z dnia 11 grudnia 2017 roku (protokół nr 278/2017/V)

posiedzenie z dnia 13 grudnia 2017 roku (protokół nr 279/2017/V)

posiedzenie z dnia 14 grudnia 2017 roku (protokół nr 280/2017/V)

posiedzenie z dnia 18 grudnia 2017 roku (protokół nr 281/2017/V)

posiedzenie z dnia 20 grudnia 2017 roku (protokół nr 282/2017/V)

posiedzenie z dnia 21 grudnia 2017 roku (protokół nr 283/2017/V)

posiedzenie z dnia 28 grudnia 2017 roku (protokół nr 284/2017/V)

posiedzenie z dnia 29 grudnia 2017 roku (protokół nr 285/2017/V)

posiedzenie z dnia 3 stycznia 2018 roku (protokół nr 286/2018/V)

posiedzenie z dnia 8 stycznia 2018 roku (protokół nr 287/2018/V)

posiedzenie z dnia 10 stycznia 2018 roku (protokół nr 288/2018/V)

posiedzenie z dnia 17 stycznia 2018 roku (protokół nr 289/2018/V)

posiedzenie z dnia 19 stycznia 2018 roku (protokół nr 290/2018/V)
2. Sprawozdanie Nr 2/2018/V z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zostało
przyjęte na Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 2 marca 2018r. Przedmiotowy
dokument dotyczy okresu od 22 stycznia 2018 roku do dnia 19 lutego 2018 roku i obejmuje
10 posiedzeń Zarządu:

posiedzenie z dnia 23 stycznia 2018 roku (protokół nr 291/2018/V)

posiedzenie z dnia 24 stycznia 2018 roku (protokół nr 292/2018/V)

posiedzenie z dnia 29 stycznia 2018 roku (protokół nr 293/2018/V)

posiedzenie z dnia 30 stycznia 2018 roku (protokół nr 294/2018/V)

posiedzenie z dnia 31 stycznia 2018 roku (protokół nr 295/2018/V)

posiedzenie z dnia 7 lutego 2018 roku (protokół nr 296/2018/V)

posiedzenie z dnia 9 lutego 2018 roku (protokół nr 297/2018/V)

posiedzenie z dnia 14 lutego 2018 roku (protokół nr 298/2018/V)

posiedzenie z dnia 16 lutego 2018 roku (protokół nr 299/2018/V)
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posiedzenie z dnia 19 lutego 2018 roku (protokół nr 300/2018/V)

3. Sprawozdanie Nr 3/2018/V z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zostało
przyjęte na Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26 marca 2018r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 20 lutego 2018 roku do dnia 13 marca 2018
roku i obejmuje 4 posiedzenia Zarządu:

posiedzenie z dnia 20 lutego 2018 roku (protokół nr 301/2018/V)

posiedzenie z dnia 27 lutego 2018 roku (protokół nr 302/2018/V)

posiedzenie z dnia 29 stycznia 2018 roku (protokół nr 303/2018/V)

posiedzenie z dnia 8 marca 2018 roku (protokół nr 304/2018/V)
4. Sprawozdanie Nr 4/2018/V z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zostało
przyjęte na Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26 kwietnia 2018r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 14 marca 2018 roku do dnia 10 kwietnia
2018 roku i obejmuje 9 posiedzeń Zarządu:

posiedzenie z dnia 14 marca 2018 roku (protokół nr 305/2018/V)

posiedzenie z dnia 16 marca 2018 roku (protokół nr 306/2018/V)

posiedzenie z dnia 21 marca 2018 roku (protokół nr 307/2018/V)

posiedzenie z dnia 28 marca 2018 roku (protokół nr 308/2018/V)

posiedzenie z dnia 29 marca 2018 roku (protokół nr 309/2018/V)

posiedzenie z dnia 30 marca 2018 roku (protokół nr 310/2018/V)

posiedzenie z dnia 4 kwietnia 2018 roku (protokół nr 311/2018/V)

posiedzenie z dnia 6 kwietnia 2018 roku (protokół nr 312/2018/V)

posiedzenie z dnia 9 kwietnia 2018 roku (protokół nr 313/2018/V)
5. Sprawozdanie Nr 5/2018/V z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zostało
przyjęte na Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 23 maja 2018r. Przedmiotowy
dokument dotyczy okresu od 11 kwietnia 2018 roku do dnia 8 maja 2018 roku i obejmuje
8 posiedzeń Zarządu:

posiedzenie z dnia 11 kwietnia 2018 roku (protokół nr 314/2018/V)

posiedzenie z dnia 18 kwietnia 2018 roku (protokół nr 315/2018/V)

posiedzenie z dnia 23 kwietnia 2018 roku (protokół nr 316/2018/V)

posiedzenie z dnia 25 kwietnia 2018 roku (protokół nr 317/2018/V)

posiedzenie z dnia 26 kwietnia 2018 roku (protokół nr 318/2018/V)

posiedzenie z dnia 27 kwietnia 2018 roku (protokół nr 319/2018/V)

posiedzenie z dnia 30 kwietnia 2018 roku (protokół nr 320/2018/V)

posiedzenie z dnia 2 maja 2018 roku (protokół nr 321/2018/V)
6. Sprawozdanie Nr 6/2018/V z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zostało
przyjęte na Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28 czerwca 2018r. Przedmiotowy
dokument dotyczy okresu od 9 maja 2018 roku do dnia 5 czerwca 2018 roku i obejmuje
8 posiedzeń Zarządu:

posiedzenie z dnia 9 maja 2018 roku (protokół nr 322/2018/V)

posiedzenie z dnia 15 maja 2018 roku (protokół nr 323/2018/V)

posiedzenie z dnia 16 maja 2018 roku (protokół nr 324/2018/V)

posiedzenie z dnia 22 maja 2018 roku (protokół nr 325/2018/V)

posiedzenie z dnia 23 maja 2018 roku (protokół nr 326/2018/V)

posiedzenie z dnia 25 maja 2018 roku (protokół nr 327/2018/V)

posiedzenie z dnia 28 maja 2018 roku (protokół nr 328/2018/V)

posiedzenie z dnia 30 maja 2018 roku (protokół nr 329/2018/V)
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7. Sprawozdanie Nr 7/2018/V z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zostało
przyjęte na Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25 września 2018r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 6 czerwca 2018 roku do dnia 4 września 2018
roku i obejmuje 20 posiedzeń Zarządu:

posiedzenie z dnia 6 czerwca 2018 roku (protokół nr 330/2018/V)

posiedzenie z dnia 12 czerwca 2018 roku (protokół nr 331/2018/V)

posiedzenie z dnia 14 czerwca 2018 roku (protokół nr 332/2018/V)

posiedzenie z dnia 20 czerwca 2018 roku (protokół nr 333/2018/V)

posiedzenie z dnia 22 czerwca 2018 roku (protokół nr 334/2018/V)

posiedzenie z dnia 27 czerwca 2018 roku (protokół nr 335/2018/V)

posiedzenie z dnia 28 czerwca 2018 roku (protokół nr 336/2018/V)

posiedzenie z dnia 6 lipca 2018 roku (protokół nr 337/2018/V)

posiedzenie z dnia 11 lipca 2018 roku (protokół nr 338/2018/V)

posiedzenie z dnia 18 lipca 2018 roku (protokół nr 339/2018/V)

posiedzenie z dnia 25 lipca 2018 roku (protokół nr 340/2018/V)

posiedzenie z dnia 31 lipca 2018 roku (protokół nr 341/2018/V)

posiedzenie z dnia 10 sierpnia 2018 roku (protokół nr 342/2018/V)

posiedzenie z dnia 14 sierpnia 2018 roku (protokół nr 343/2018/V)

posiedzenie z dnia 16 sierpnia 2018 roku (protokół nr 344/2018/V)

posiedzenie z dnia 22 sierpnia 2018 roku (protokół nr 345/2018/V)

posiedzenie z dnia 23 sierpnia 2018 roku (protokół nr 346/2018/V)

posiedzenie z dnia 29 sierpnia 2018 roku (protokół nr 347/2018/V)

posiedzenie z dnia 3 września 2018 roku (protokół nr 348/2018/V)

posiedzenie z dnia 4 września 2018 roku (protokół nr 349/2018/V)
8. Sprawozdanie Nr 8/2018/V z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zostało
przyjęte na Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 19 października 2018r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 5 września 2018 roku do dnia 25 września
2018 roku i obejmuje 9 posiedzeń Zarządu:

posiedzenie z dnia 5 września 2018 roku (protokół nr 350/2018/V)

posiedzenie z dnia 7 września 2018 roku (protokół nr 351/2018/V)

posiedzenie z dnia 10 września 2018 roku (protokół nr 352/2018/V)

posiedzenie z dnia 13 września 2018 roku (protokół nr 353/2018/V)

posiedzenie z dnia 17 września 2018 roku (protokół nr 354/2018/V)

posiedzenie z dnia 19 września 2018 roku (protokół nr 355/2018/V)

posiedzenie z dnia 20 września 2018 roku (protokół nr 356/2018/V)

posiedzenie z dnia 24 września 2018 roku (protokół nr 357/2018/V)

posiedzenie z dnia 25 września 2018 roku (protokół nr 358/2018/V)
9. Sprawozdanie Nr 1/2018/VI z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zostało
przyjęte na Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20 grudnia 2018r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 26 września 2018 roku do dnia 29 listopada
2018 roku i obejmuje 23 posiedzeń Zarządu:

posiedzenie z dnia 26 września 2018 roku (protokół nr 359/2018/V)

posiedzenie z dnia 28 września 2018 roku (protokół nr 360/2018/V)

posiedzenie z dnia 3 października 2018 roku (protokół nr 361/2018/V)

posiedzenie z dnia 5 października 2018 roku (protokół nr 362/2018/V)

posiedzenie z dnia 8 października 2018 roku (protokół nr 363/2018/V)

posiedzenie z dnia 10 października 2018 roku (protokół nr 364/2018/V)

215



















posiedzenie z dnia 15 października 2018 roku (protokół nr 365/2018/V)
posiedzenie z dnia 17 października 2018 roku (protokół nr 366/2018/V)
posiedzenie z dnia 18 października 2018 roku (protokół nr 367/2018/V)
posiedzenie z dnia 19 października 2018 roku (protokół nr 368/2018/V)
posiedzenie z dnia 24 października 2018 roku (protokół nr 369/2018/V)
posiedzenie z dnia 26 października 2018 roku (protokół nr 370/2018/V)
posiedzenie z dnia 29 października 2018 roku (protokół nr 371/2018/V)
posiedzenie z dnia 31 października 2018 roku (protokół nr 372/2018/V)
posiedzenie z dnia 7 listopada 2018 roku (protokół nr 373/2018/V)
posiedzenie z dnia 9 listopada 2018 roku (protokół nr 374/2018/V)
posiedzenie z dnia 14 listopada 2018 roku (protokół nr 375/2018/V)
posiedzenie z dnia 16 listopada 2018 roku (protokół nr 376/2018/V)
posiedzenie z dnia 19 listopada 2018 roku (protokół nr 377/2018/V)
posiedzenie z dnia 21 listopada 2018 roku (protokół nr 1/2018/VI)
posiedzenie z dnia 23 listopada 2018 roku (protokół nr 2/2018/VI)
posiedzenie z dnia 26 listopada 2018 roku (protokół nr 3/2018/VI)
posiedzenie z dnia 28 listopada 2018 roku (protokół nr 4/2018/VI)

W 2018 roku na w/w posiedzeniach podjęto 156
V Kadencji oraz 23 Uchwały Zarządu Powiatu VI Kadencji.

XVII.

Uchwał

Zarządu

Powiatu

Sprawozdania z realizacji Uchwał Rady Powiatu
Radomszczańskiego za 2018 r.

Na każdą Sesję Rady Powiatu Radomszczańskiego, oprócz sprawozdania z prac Zarządu, Biuro
Zarządu Powiatu, zobowiązane jest do przygotowania sprawozdania z realizacji uchwał Rady
Powiatu Radomszczańskiego (nie dotyczy sesji zwoływanych w trybie nadzwyczajnym).
W roku 2018 zostało sporządzonych 9 takich sprawozdań, z czego 8 z nich dotyczy działalności
Zarządu Powiatu V Kadencji, a 1 sprawozdanie Kadencji VI.
1. Sprawozdanie Nr 1/2018/V z wykonania uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30 stycznia 2018r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 5 grudnia 2017 roku do dnia 22 stycznia 2018
roku i obejmuje 9 Uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego podjętych na sesji w dniu
20 grudnia 2017 roku.
2. Sprawozdanie Nr 2/2018/V z wykonania uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 2 marca 2018r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 23 stycznia 2018 roku do dnia 20 lutego 2018
roku i obejmuje 11 Uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego podjętych na sesji w dniu
30 stycznia 2018 roku.
3. Sprawozdanie Nr 3/2018/V z wykonania uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26 marca 2018r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 20 lutego 2018 roku do dnia 16 marca 2018
roku i obejmuje 10 Uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego podjętych na sesji
w dniu 2 marca 2018 roku.
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4. Sprawozdanie Nr 4/2018/V z wykonania uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26 kwietnia 2018r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 17 marca 2018 roku do dnia 16 kwietnia 2018
roku i obejmuje 4 Uchwały Rady Powiatu Radomszczańskiego podjęte na sesji
w dniu 26 marca 2018 roku.
5. Sprawozdanie Nr 5/2018/V z wykonania uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 23 maja 2018r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 17 kwietnia 2018 roku do dnia 14 maja 2018
roku i obejmuje 4 Uchwały Rady Powiatu Radomszczańskiego podjęte na sesji
w dniu 26 kwietnia 2018 roku.
6. Sprawozdanie Nr 6/2018/V z wykonania uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28 czerwca 2018r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 15 maja 2018 roku do dnia 7 czerwca
2018 roku i obejmuje 8 Uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego podjętych na sesji
w dniu 23 maja 2018 roku.
7. Sprawozdanie Nr 7/2018/V z wykonania uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25 września 2018r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 8 czerwca 2018 roku do dnia 12 września
2018 roku i obejmuje 14 Uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego podjętych na sesji
w dniu 28 czerwca 2018 roku oraz 4 Uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego podjętych
na sesji w dniu 22 sierpnia 2018 roku.
8. Sprawozdanie Nr 8/2018/V z wykonania uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 19 października 2018r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 13 września 2018 roku do dnia 10
października 2018 roku i obejmuje 11 Uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego
podjętych na sesji w dniu 25 września 2018 roku.
9. Sprawozdanie Nr 1/2018/VI z wykonania uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20 grudnia 2018r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 11 października 2018 roku do dnia
4 grudnia 2018 roku i obejmuje 5 Uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego podjętych na
sesji w dniu 19 października 2018 roku, 9 Uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego
podjętych na sesji w dniu 20 listopada 2018 roku, 2 Uchwały
Rady Powiatu Radomszczańskiego podjęte na sesji w dniu 22 listopada 2018 roku
oraz 4 Uchwały Rady Powiatu Radomszczańskiego podjęte na sesji w dniu 30 listopada
2018 roku.

XVIII.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów na temat rozpatrzonych w 2018 r.
spraw, podejmowanych działań oraz efektów jakie te działania przynoszą.
Realizacja zadań rzecznika konsumentów.
18.1 Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
w zakresie ochrony interesów konsumentów.
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Podstawowym zadaniem Rzecznika Konsumentów jest bezpłatne poradnictwo
konsumenckie. W 2018 r. Rzecznik udzielił łącznie 1153 porad (porady osobiste,
telefoniczne). Każda zgłaszana sprawa analizowana była pod względem faktycznym
i prawnym. Konsumenci byli informowani o obowiązujących w ich sprawach przepisach.
Wskazywano także konkretne działania, które mogą podjąć, aby wyegzekwować przysługujące
im uprawnienia. Interesanci konsultowali z Rzecznikiem treść pism kierowanych
do przedsiębiorców. Należy nadmienić, że również wielu przedsiębiorców kontaktowało się
z Rzecznikiem w sprawach konsumenckich, w celu uzyskania informacji jakie mają obowiązki
wobec konsumentów i jakie regulują to przepisy. Największa ilość udzielonych porad
dotyczyła umów kupna-sprzedaży obuwia, telefonów komórkowych, sprzętu AGD i RTV,
samochodów, umów kupna sprzedaży zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa: głównie
sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług remontowobudowlanych usług motoryzacyjnych.
W celu pozytywnego załatwienia spraw konsumenckich, Rzecznik redagował pisma
dla konsumentów:
1) Sporządzono 5 Zawiadomień do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
W tym:

zawiadomienia dot. wprowadzenia w błąd co do podmiotu, z którym zawiera się
umowę sprzedaży energii elektrycznej.
 zawiadomienie dot. sfałszowania podpisu na umowie sprzedaży energii elektrycznej.
2) Wniosek do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie pozasądowego postępowania
w sprawie rozwiązania sporu z podmiotem rynku finansowego – dot. uszkodzenia
telewizora po oddaniu go do naprawy w ramach ww. pakietu ubezpieczeniowego.
3) Wniosek do Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi o wszczęcie
postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu (ADR) – usługi
telekomunikacyjne.
4) Sporządzono 8 wniosków do Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji
Energetyki o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu
konsumenckiego (dalej zwane Postępowanie ADR). W tym:
 5 wniosków: przedstawiciel Firmy wprowadził konsumenta w błąd co do strony, z którą
zawiera się umowę tj. poinformował, że reprezentuje dotychczasowego sprzedawcę
energii elektrycznej,
 1 wniosek: przedstawiciel Firmy wprowadził konsumenta w błąd co do strony, z którą
zawiera się umowę tj. poinformował, że reprezentuje dotychczasowego sprzedawcę energii
elektrycznej oraz paliwa gazowego,
 1 wniosek dotyczył uzyskania odszkodowania - w związku z awarią sieci energetycznej
- uszkodzeniu uległ sprzęt RTV,
 1 wniosek nieprawidłowe przedstawienie konsumentowi oferty dot. Sprzedaży energii
elektrycznej.
5) Wnioski o wszczęcie przez Inspekcję Handlową procedury pozasądowego rozwiązania
sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą (sporządzono
23 wniosków w tym: reklamacji obuwia 8, reklamacja komputerów 2, reklamacja usługi
hotelowej 2, reklamacja drzwi i ich montażu 2, reklamacja aparatów słuchowych
2, reklamacja telefonu, reklamacja usługi mechanika, reklamacja auta, reklamacja usługi
turystycznej, reklamacja kurtki, reklamacja kanapy, reklamacja usługi pokrycia dachu
papą.
6) Pozwy o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym (6 pozwów):
 w sprawie reklamacji pralki,
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w sprawie reklamacji usługi motoryzacyjnej,
w sprawie reklamacji drzwi (2 pozwy),
w sprawie reklamacji montażu okien,
w sprawie umowy najmu lokalu.
Ponadto Rzecznik redagował:
zgłoszenia reklamacyjne zakupionych towarów i usług,
odwołania od negatywnie rozpatrzonych reklamacji,
oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
i na odległość (największa ilość spraw dotyczyła umów sprzedaży energii
elektrycznej, umów kupna-sprzedaży zawieranych przez Internet lub poza lokalem
przedsiębiorstwa),
reklamacje usług telekomunikacyjnych (najczęściej brak prawidłowego świadczenia usługi
dostępu do Internetu),
odwołania od negatywnie rozpatrzonych reklamacji dot. umów o świadczenie usług
telekomunikacyjnych, w tym dostępu do Internetu oraz umów sprzedaży energii
elektrycznej,
wypowiedzenia, rozwiązania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, umów
sprzedaży energii elektrycznej.

Pomoc Rzecznika przy redagowaniu w/w. dokumentów przyczyniła się
do podniesienia świadomości konsumentów o przysługujących im prawach i tym samych
do pozytywnego w większości przypadków załatwienia zgłoszonych reklamacji lub innych
roszczeń (naprawy lub wymiany towarów na nowy lub inny, zwrot całości lub części gotówki).
Sporządzanie dla konsumentów odwołań od negatywnie rozpatrzonych reklamacji skutkuje tym,
że bardzo często reklamacja ostatecznie zostaje pozytywnie załatwiona bez potrzeby interwencji
rzecznika konsumentów. W odwołaniach przytaczane są przepisy prawa, które znajdują
zastosowanie dla danego przypadku. Redagowanie pism – oświadczeń o odstąpieniu od umów
kupna-sprzedaży zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa skutkowało tym, iż zawarte umowy
były uznawane za nieobowiązujące i nie rodziły po stronie konsumenta żadnych zobowiązań
finansowych. Nadmienić należy, że konsumenci bardzo często zbyt pochopnie zawierają umowy
poza lokalem przedsiębiorstwa i niestety po upływie ustawowego terminu (tj. 14 dni) chcą
od takich umów odstąpić, co na gruncie obowiązującego prawa, bez zgody przedsiębiorcy
jest niemożliwe. Niestety dużym problem jest zawieranie przez konsumentów umów
bez uprzedniego ich przeczytania.
Porady udzielone konsumentom
Wykaz spraw

Ogółem

I. Usługi,w tym:
ubezpieczeniowa
finansowa (inne niż ubezpieczeniowa
remontowo-budowlana

514
22
35
31

dostawy energii, gazu, ciepła, wody, wywóz nieczystości
telekomunikacja (telefony, TV)
turystyczno-hotelarska
deweloperska, pośrednictwo nieruchomości
motoryzacja
pralnicza

110
153
8
8
21
10
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pocztowa
przewozowa
edukacyjna/kulturalna/rekreacyjno-sportowa
medyczna
inne
II. Umowy sprzedaży, w tym:
obuwie i odzież
wyposażenie mieszkania
sprzęt RTV i AGD (sprzęt telekomunikacyjny, komputery)
motoryzacja
artykuły spożywcze
artykuły chemiczne i kosmetyki
produkty związane z opieka zdrowotną
zabawki
inne
Informacje ogólne
Niekonsumenckie
Razem

20
10
5
10
55
594
165
48
199
37
28
9
16
11
97
30
15
1153

18.2 Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów
konsumentów.
Do zadań Rzecznika Konsumentów należy występowanie do przedsiębiorców
w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. W roku 2018 do Rzecznika
Konsumentów wpłynęło na piśmie 61 wniosków o podjęcie interwencji w sprawach
konsumenckich (w roku 2017 r. - 52 wnioski):
 26 spraw zostało załatwionych w sposób zgodny z żądaniem konsumenta lub w sposób
zgodny z Wystąpieniem Rzecznika,
 w 22 przypadkach przedsiębiorcy nie wyrazili zgody na załatwienie sprawy zgodnie
z żądaniem konsumentów,
Ponadto zakończono 3 sprawy, które zostały wszczęte w 2017 r.
Pisemne wystąpienia Rzecznika do przedsiębiorców zawierały wezwania
do udzielenia wyjaśnień w sprawach zgłoszonych przez konsumentów, wezwania
do dobrowolnego spełnienia roszczeń wcześniej kierowanych przez samych konsumentów,
które były połączone z interpretacją obowiązujących przepisów prawa i postanowień zawartych
umów. W odpowiedzi na pisma rzecznika, przedsiębiorcy w większości przypadków
przedstawiali swoje stanowisko w sprawie, udzielali dodatkowych wyjaśnień oraz informacji
o sposobie załatwienia reklamacji. Wystąpienia Rzecznika były związane najczęściej
z nieuznaną reklamacją zgłoszoną w ramach rękojmi. W wyniku interwencji reklamacje
najczęściej zostały załatwione poprzez zwrot pieniędzy, naprawę lub wymianę towaru na nowy.

Interwencje (pisemne) Rzecznika do przedsiębiorców, które przyczyniły się
do załatwienia sprawy w sposób zgodny z żądaniem konsumenta lub w sposób zgodny
z Wystąpieniem Rzecznika.
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L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Znak sprawy

Przedmiot sprawy

Reklamacja obuwia
Reklamacja obuwia
Reklamacja obuwia
Reklamacja obuwia
Reklamacja przekładni kierowniczej
Sprawa dostępu do toalety w markecie
Reklamacja smartfona
Reklamacja obuwia
Reklamacja obuwia
Reklamacja kurtki
Reklamacja usługi transportowej - opóźniony lot
Reklamacja usługi transportowej - opóźniony lot i uszkodzony
bagaż
13.
PK.732.23.2018 Reklamacja telefonu
14.
PK.732.27.2018 Umowa kupna-sprzedaży zawarta poza lokalem
Przedsiębiorstwa (na pokazie)
15.
PK.732.28.2018 Reklamacja usługi transportowej - opóźniony lot
16.
PK.732.29.2018 Reklamacja usługi transportowej - opóźniony lot i uszkodzony
bagaż
17.
PK.732.34.2018 Reklamacja odzieży
18.
PK.732.35.2018 Reklamacja obuwia
19.
PK.732.36.2018 Reklamacja obuwia
20.
PK.732.38.2018 Reklamacja piłki do gry
21.
PK.732.39.2018 Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zegarka
22.
PK.732.41.2018 Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej poza lokalem
Przedsiębiorstwa (na pokazie)
23.
PK.732.45.2018 Reklamacja obuwia
24.
PK.732.46.2018 Reklamacja obuwia
25.
PK.732.52.2018 Reklamacja telefonu
26.
PK.732.61.2018 Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość
– zakup wzmacniacza słuchu
Interwencje (pisemne) Rzecznika do przedsiębiorców, które zostały negatywnie
rozpatrzone przez Przedsiębiorcę.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PK.732.1.2018
PK.732.2.2018
PK.732.3.2018
PK.732.5.2018
PK.732.8.2018
PK.732.10.2018
PK.732.11.2018
PK.732.13.2018
PK.732.15.2018
PK.732.16.2018
PK.732.21.2018
PK.732.22.2018

Znak sprawy
PK.732.4.2018
PK.732.6.2018
PK.732.9.2018
PK.732.14.2018
PK.732.17.2018
PK.732.18.2018
PK.732.19.2018
PK.732.24.2018
PK.732.25.2018
PK.732.26.2018
PK.732.30.2018

Przedmiot sprawy
Reklamacja obuwia
Reklamacja obuwia
Reklamacja usługi hotelowej
Reklamacja obuwia
Reklamacja obuwia
Reklamacja obuwia
Reklamacja smartfona
Reklamacja pralki
Reklamacja obuwia
Reklamacja pralki
Reklamacja obuwia
221

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

PK.732.31.2018
PK.732.32.2018
PK.732.33.2018
PK.732.40.2018
PK.732.42.2018
PK.732.43.2018
PK.732.48.2018
PK.732.49.2018
PK.732.50.2018
PK.732.53.2018
PK.732.58.2018

Reklamacja obuwia
Reklamacja obuwia
Reklamacja obuwia
Reklamacja smartfona
Reklamacja obuwia
Reklamacja obuwia
Reklamacja kurtki
Reklamacja telefonu
Reklamacja usługi turystycznej
Reklamacja usługi turystycznej
Reklamacja obuwia

W sytuacji, gdy pomimo interwencji Rzecznika przedsiębiorca odmawiał
pozytywnego załatwienia reklamacji, Rzecznik proponował konsumentowi pomoc przy
sporządzeniu wniosku o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu
cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą, wniosku o rozstrzygnięcie sporu
przed sądem polubownym lub przy wypełnieniu formularzy pism procesowych
w postępowaniu cywilnym. Część konsumentów skorzystała z pomocy zaoferowanej przez
Rzecznika i dzięku temu w wielu przypadkach sprawy konsumenckie zostały zakończone
pozytywnie.
Sprawy zgłoszone rzecznikowi - rozstrzygnięte w inny sposób.
L.p.
Znak sprawy
Przedmiot sprawy
1.
2.

PK.732.7.2018
PK.732.12.2018

3.

PK.732.20.2018

4.

PK.732.37.2018

5.

PK.732.44.2018

6.

PK.732.47.2018

7.

PK.732.54.2018

8.

PK.732.55.2018

Reklamacja usługi turystycznej. Awizo Wystąpienia rzecznika
Reklamacja okien. W wyniku interwencji Rzecznika
Przedsiebiorca zobowiązał się do Pozytywnego załatwienia
reklamacji. Przedsiębiorca nie wywiązał się ze swojego
zobowiązania.
Reklamacja drzwi. W wyniku interwencji Rzecznika
Przedsiebiorca zobowiązał się do Pozytywnego załatwienia
reklamacji. Przedsiębiorca nie wywiązał się ze swojego
zobowiązania.
Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży odzieży. Konsumentka
wycofała sprawę.
Reklamacja laptopa. Przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na
Wystąpienie rzecznika.
Reklamacja obuwia – W wyniku interwencji Rzecznika Firma
wyraziłą zgodę na ponowne rozpatrzenie reklamacji
(podtrzymała decyzję o odrzuceniu reklamacji)
Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej poza lokalem
Przedsiębiorstwa (na pokazie) – W odpowiedzi na Wystąpienie
Rzecznika, Firma zobowiązała się wyjaśnić sprawę nie
dokonania zwrotu pieniędzy konsumentowi.
Reklamacja wykonanej wylewki –posadzki – awizo
Wystąpienia
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Spis spraw wszczętych w 2017 r. – zakończone w 2018 r.
L.p. Znak sprawy
Przedmiot sprawy
Sposób zakończenia sprawy
1.
2.
3.

PK.732.43.2017 Reklamacja drzwi
PK.732.53.2017 Reklamacja obuwia
PK.732.54.2017 Reklamacja obuwia

Zwrot gotówki
Zwrot pieniędzy
Negatywnie

Sprawy niezakończone w 2018 r. - kontynuacja w 2019 r.
L.p. Znak sprawy
Przedmiot sprawy
1.
2.
3.
4.
5.

PK.732.51.2018
PK.732.56.2018
PK.732.57.2018
PK.732.59.2018
PK.732.60.2018

Reklamacja telefonu
Reklamacja krajalnicy
Reklamacja sukienki
Reklamacja obuwia
Reklamacja rolet okiennych

Interwencje Rzecznika mają bezpośredni wpływ na zachowania przedsiębiorców.
W większości przypadków przyczyniają się do pozytywnego dla konsumenta załatwienia
reklamacji, zapoznają przedsiębiorców z ich powinnościami wobec konsumentów
i uświadamiają konieczność przestrzegania obowiązującego prawa.
18.3 Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami
konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów.
Rzecznik Konsumentów współpracował z Urzędem Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Europejskim Centrum Konsumenckim, Inspekcją Handlową, Rzecznikiem
Finansowym, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Urzędem Regulacji Energetyki,
Rzecznikiem Finansowym, Biurem Rzecznika Praw Pacjenta, pozarządowymi organizacjami
konsumenckimi – Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich i Federacją Konsumentów oraz
innymi rzecznikami konsumentów. Wzorem lat ubiegłych współpraca ta polegała na wzajemnej
wymianie poglądów, ustalaniu jednolitej interpretacji przepisów prawnych, sygnalizowaniu
praktyk rynkowych naruszających prawa i interesy konsumentów.
W celu uzyskania opinii mającej na celu podważenie decyzji sprzedawcy
o odrzuceniu reklamacji, Rzecznik kontaktował się z rzeczoznawcami z listy Inspekcji
Handlowej. W części spraw, które dotyczyły problemów konsumenta z operatorami
telekomunikacyjnymi, albo dostawcą usług Internetowych, Rzecznik współpracował
z Urzędem Komunikacji Elektronicznej.
Kontakt z w/w instytucjami pozwalał na wykorzystanie ich wieloletniego doświadczenia
w załatwieniu spraw konsumenckich, praktycznej wiedzy oraz uzyskania specjalistycznych
opinii. Efekt współpracy to m.in. szybsze i pozytywne dla konsumenta załatwienie sprawy.
Rzecznik sporządził:
1. Zgłoszenie do Delegatury UOKiK w Łodzi, w którym poinformował
o nieprawidłowościach zgłoszonych przez konsumentów, które miały miejsce podczas
sprzedaży poza lokalem Przedsiębiorstwa. Konsumenci informowali Rzecznika, że nie
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otrzymali od Przedsiębiorcy wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz,
że wydany towar miał stanowić wygraną.
2. Zgłoszenie do Delegatury UOKiK w Łodzi o praktyce stosowanej na stacji paliw
1 Radomsku - cena zakupu paliwa (benzyna PB95) jest wyższa w przypadku zapłaty przy
użyciu karty. W przypadku zapłaty gotówką opłata na paragonie
jest niższa
o 4 grosze. Nad pistoletami od dystrybutora tankowania paliwa jest informacja, iż dany
pilot dotyczy sytuacji zapłaty kartą, a drugi do zapłaty gotówką. Przed wjazdem
na stację i na stacji podana jest cena paliwa z oznaczeniem gotówka oraz cena paliwa
wyższa o 4 grosze
bez podania informacji, że dotyczy sytuacji zapłaty
za pośrednictwem karty.
3. Wystąpienie do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
w Piotrkowie Tryb. o przeprowadzenie czynności kontrolnych w punktach sprzedaży
Przedsiębiorcy – dotyczy ustalenia prawidłowości podanej wagi chleba (zdaniem
konsumenta waga była zaniżona). Wynik kontroli – potwierdzono nieprawidłowości.
4. Wystąpienie do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
w Piotrkowie Tryb. o przeprowadzenie czynności kontrolnych mających na celu
sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania automyjni. Konsument poinformował
Rzecznika o braku możliwości skutecznego umycia auta – brak płynów w dozownikach.
Wynik kontroli – nie potwierdzono nieprawidłowości.
5. Wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku
o przeprowadzenie czynności kontrolnych dot. oznakowania prywatnego parkingu oraz
funkcjonowania obsługi parkingu (w związku ze zgłoszeniem dokonanym przez
konsumenta).
18.4 Działania o charakterze edukacyjno - informacyjnym.
W 2018 r. Rzecznik Konsumentów podejmował następujące działania edukacyjne:
1. Pogadanki edukacyjne:
18.06.2018 r. I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku trzy klasy I.
20.06.2018 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - jedna godzina
lekcyjna.
05.11.2018 r. II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - 2 godziny
lekcyjne, dwie klasy pierwsze.
14-15.11.2018 r. - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku.
14.11.2018 r. dwie godziny lekcyjne, klasy IB, III B,C,D, IVB,
15.11.2018 r. jedna godzina lekcyjna, klasa IV A.
Tematyka
pogadanek:
instytucja
rękojmi
i
gwarancji,
umowy zawierane
w lokalu przedsiębiorstwa, umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa, umowy
zawierane
na odległość, umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, sprzedaży energii elektrycznej
i gazu, usługi turystyczne.
2.
Wywiady dla Telewizji NTL - tematyka wywiadów:

instytucja rękojmi i gwarancji,

zawieranie na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa umów o świadczenie usług

telekomunikacyjnych, sprzedaży energii elektrycznej i gazu, świadczenia usługi
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dostępu do Internetu,
prawa konsumentów w przypadku reklamacji (ogólne zasady),
wyprzedaże, przeceny towarów,
umowy kupna-sprzedaży zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość,
oznakowanie cenowe towarów,
usługi turystyczne,
upadłość Centrum Energetycznego S.A. (sprzedawca energii elektrycznej i gazu).
3. Wywiady dla lokalnych gazet, w których Rzecznik na bieżąco informował o aktualnych
problemach dotyczących głównie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa
oraz na odległość - w szczególności umów sprzedaży energii elektrycznej.
4. Pogadanka edukacyjna przeprowadzona w dniu 27.06.2018 r. w Komendzie
Powiatowej Policji w Radomsku. Tematyka pogadanki dotyczyła nieuczciwych
praktyk stosowanych na rynku usług i towarów dedykowanych najczęściej osobom
starszym.

Ponadto na serwisie społecznościowym facebook Powiatu Radomszczańskiego
zamieszczane były porady konsumenckie. Klienci Centrum Energetycznego S.A. zostali
poinformowani o ogłoszeniu upadłości Przedsiębiorcy. Dzięki przekazanej informacji mogli
w wyznaczonym terminie zgłosić swoje wierzytelności do Syndyka Masy Upadłości
(wynikające z nadpłaty rachunków za energię elektryczną i gaz). Rzecznik Konsumentów
udzielał konsumentom porad, które umożliwiły terminowe i prawidłowe zgłoszenie
ww. wierzytelności. Celem prowadzonej przez Rzecznika Konsumentów edukacji
konsumenckiej jest podniesienie poziomu świadomości konsumentów. Nabyta przez słuchaczy
w trakcie pogadanek wiedza chroni konsumenta przed działaniem nieuczciwego
przedsiębiorcy, podnosi świadomość konsumenta o przysługujących mu prawach
np. w przypadku wystąpienia wady towaru, reklamacji w ramach rękojmi za wady fizyczne
i prawne rzeczy, reklamacji w ramach gwarancji, nieprawidłowo wykonanej usługi,
niezrealizowanego przez przedsiębiorcę zamówienia, reklamacji usługi turystycznej,
reklamacji usługi telekomunikacyjnej itp.
Wyemitowane w Telewizji NTL wywiady stanowiły istotny element edukacji
konsumenckiej. W trakcie wywiadów Rzecznik informował konsumentów o nieuczciwych
praktykach stosowanych przez przedsiębiorców, które miały miejsce na terenie Powiatu
Radomszczańskiego.
W siedzibie Starostwa, Rzecznik Konsumentów udostępniał mieszkańcom
powiatu materiały informacyjne wydane staraniem Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów Polskich,
Urzędu Regulacji Energetyki oraz Europejskiego Centrum Konsumenckiego.
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