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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, poz. 1571) 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 obowiązującymi 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 2019 roku do dnia 31 grudnia
2019 roku (Raport zawiera również informacje nawiązujące do danych z roku 2018).
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I.
INFORMACJE OGÓLNE
O POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM

Powiat Radomszczański zajmuje korzystne położenie w centralnej Polsce,
w południowej części województwa łódzkiego. Dostępność komunikacyjna sprawia,
że nasz Powiat to doskonałe miejsce wypoczynku. Są tu nie tylko piękne krajobrazy,
ale i miejscowości z bogatą i ciekawą historią.
Liczba mieszkańców 113.315, powierzchnia 1.443 km², gęstość zaludnienia
79 osób/km².
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.

4

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 1443 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.
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II.

EDUKACJA

SZKOŁY PUBLICZNE
Powiat Radomszczański jest organem prowadzącym
ponadpodstawowych oraz trzech placówek oświatowych.

dla

siedmiu

szkół

W roku szkolnym 2018/2019 funkcjonowało w szkołach 156 oddziałów. Uczęszczało
do nich 3 702 uczniów. Największym zainteresowaniem uczniów w roku szkolnym
2018/2019 cieszyły się kierunki ogólnokształcące oraz kierunki techniczne specjalistyczne
m.in.: informatyczne, elektroniczne, elektryczne i logistyczne.
Od września 2019r. w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonują 182 oddziały.
Uczęszczają do nich 4 531 uczniów. Zwiększona liczba oddziałów jest spowodowana
tzw. podwójnym rocznikiem. Naukę rozpoczęli zarówno absolwenci szkół podstawowych
jak i gimnazjów. Zmiany w szkolnictwie nastąpiły: USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 Prawo
Oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.).

Zestawienie szkół i placówek oświatowych
(wg stanu na dzień 30.09.2018r. i 30.09.2019r.)

Nazwa szkoły/placówki

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Typ szkoły

Liczba etatów
pracowników
administracji
i obsługi

Liczba
nauczycieli

Liczba etatów
nauczycieli

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

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

505

625

16

20

10,50

10,00

44

53

37,33

45,64

II Liceum Ogólnokształcące
im. K.K. Baczyńskiego
w Radomsku ul. Bugaj 3

481

581

17

20

11,00

11,00

44

46

39,59

42,15

Zespół Szkół
Ponadpodstawowych
nr 1 im. S. Staszica
w Radomsku
ul. Brzeźnicka 20
w skład którego wchodzą:
- III LO
- Technikum MechanicznoBudowlane
- Branżowa Szkoła
I stopnia nr 4.

589

761

21

26

13,20

13,20

72

75

65,09

67,63
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Zespół Szkół Drzewnych
i Ochrony Środowiska
w Radomsku
ul. Brzeźnicka 22
w skład którego wchodzą:
- Technikum Drzewne
i Ochrony Środowiska
- Branżowa Szkoła
I stopnia nr 3.
- Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych
- Centrum Kształcenia
Praktycznego

530

722

19

27

15,70

16,70

58

72

52,88

64,16

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

534

669

20

23

12,20

12,20

59

62

57,07

58,07

Zespół Szkół ElektrycznoElektronicznych
im. prof. dr inż. Janusza
Groszkowskiego
w Radomsku
ul. Narutowicza 12
w skład którego wchodzą:
- Technikum ElektrycznoElektroniczne,
- Szkoła Branżowa
I stopnia nr 1.
- Szkoła Policealna
dla Dorosłych nr 2.

770

816

27

27

16,45

17,45

74

80

70,73

70,23

Zespół Szkół
Ponadpodstawowych
w Przedborzu
ul. Piotrkowska 1
w skład którego wchodzą:
- LO
- Szkoła Policealna
dla Dorosłych
- Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

162

232

6

9

5,50

5,75

19

21

10,12

15,78

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im. ks. J.
Twardowskiego w Radomsku
ul. Piastowska 12
w skład którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa
Specjalna
- Branżowa Szkoła Specjalna
I stopnia
- Szkoła Specjalna
Przysposobienia do Pracy
- Internat

131

125

30

30

28,00

28,50

76

80

74,61

77,73
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RAZEM

3702

4531

156

182

112,55

114,8

446

489

407,42

441,39

Zespół Placówek OświatowoWychowawczych
w Radomsku
ul. Piastowska 21
w skład którego wchodzą:
- Bursa Szkolna nr 1.
- Szkolne Schronisko
Młodzieżowe

50

70

-

-

13,00

12,75

7

8

6,67

8,00

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna
w Radomsku
ul. Piastowska 21

-

-

-

-

5,00

5,00

29

30

28,50

28,50

OGÓŁEM

-

-

-

-

130,55

132,55

482

527

442,59

477,89

SZKOŁY NIEPUBLICZNE
Wykaz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, które funkcjonowały
w roku szkolnym 2018/2019, które dotował Powiat Radomszczański:
1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” – forma kształcenia – zaoczna.
2. Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” – forma kształcenia – zaoczna.
3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „SOKRATES” – forma kształcenia – zaoczna.
4. Szkoła Policealna dla Dorosłych „SOKRATES” – forma kształcenia – zaoczna.
5. Policealna Szkoła Medyczna „Żak” – forma kształcenia – stacjonarna.
6. Policealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak” – forma kształcenia – zaoczna.
7. Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Kształcenia Zawodowego w Przedborzu Oddział
Terenowy – forma kształcenia – stacjonarna.
8. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Zawodowego
w Przedborzu – Oddział Terenowy – forma kształcenia – stacjonarna.
Placówki prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które były dotowane przez
Powiat Radomszczański w roku szkolnym 2018/2019r.:
1. Przedsiębiorstwo Wydawniczo – Dydaktyczne „APEX” Centrum Logopedyczne
w Radomsku.
 Starosta Radomszczański Decyzją Nr 2/2019 z dnia 21 maja 2019 roku, znak:
EKI.4330.11.2019 wykreślił Przedsiębiorstwo Wydawniczo – Dydaktyczne „APEX”
Centrum Logopedyczne w Radomsku z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
2. Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dziecka” w Radomsku.
Podstawy prawne dotowania ww. szkół /placówek w roku szkolnym 2018/2019:
Z dniem 01 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2017r. poz. 2203 z późn. zm.). Podstawę prawną udzielania dotacji
szkołom/placówkom prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu
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terytorialnego oraz przez osoby fizyczne stanowią przepisy art. 26, 28 i 29 ustawy z dnia
27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203).
W przypadku szkół wymienionych w pkt 1-6 i pkt 8 mają zastosowanie przepisy
art. 26 ust. 2 powołanej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj.:
 niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50%
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został
zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie
oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół
organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia
w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
Uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych potwierdza się na tych
zajęciach ich własnoręcznymi, czytelnymi podpisami na listach obecności. Z kolei za miesiące
wakacyjne – lipiec, sierpień, zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych, dotacja przysługuje na każdego ucznia, który w czerwcu spełnił warunek
uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
W przypadku szkoły wymienionej w pkt 7 mają zastosowanie przepisy art. 26 ust. 1
powołanej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj.:
 niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej
kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej
dla jednostki samorządu terytorialnego.
W przypadku Przedsiębiorstwa Wydawniczo –Dydaktycznego „APEX” mają zastosowanie
przepisy art. 29 ust 1 powołanej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj.:
 niepubliczne placówki, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu
w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części
oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.
Odnośnie Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
„Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka” w Radomsku mają zastosowanie przepisy
art. 28 ust. 1 powołanej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj.:
 prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
oraz osoby fizyczne publiczne placówki, otrzymują na każdego wychowanka dotację
z budżetu powiatu w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla placówek
publicznych danego rodzaju, nie niższej niż kwota przewidziana na takiego
wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.
Ponadto stosownie do art. 26 ust. 5 niepubliczne licea dla dorosłych oraz szkoły policealne
niebędące szkołami specjalnymi otrzymują, na każdego ucznia, niebędącego uczniem
niepełnosprawnym, który uzyskał świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości
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równej przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki
samorządu terytorialnego pod warunkiem, że organ prowadzący tę szkołę przedstawi
zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwo dojrzałości
lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym
uczeń ukończył tę szkołę. Zaświadczenie wydaje niezwłocznie okręgowa komisja
egzaminacyjna na wniosek organu prowadzącego szkołę. Dotacja taka wypłacana
jest jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę
ww. zaświadczenia.
Zgodnie z art. 33 powołanej wyżej ustawy dotacje są przekazywane pod warunkiem, że:
1. 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,
2. szkoła lub placówka przekaże dane do systemu informacji oświatowej według stanu
na dzień 30 września roku bazowego,
3. organ prowadzący szkołę, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył
odpowiednio liceum ogólnokształcące dla dorosłych, branżową szkołę II stopnia
lub szkołę policealną, przekaże:
a) zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia odpowiednio świadectwa dojrzałości,
certyfikatu kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie,
w zakresie której kształcenie było prowadzone w branżowej szkole II stopnia
lub dyplomu zawodowego, wydane niezwłocznie przez okręgową komisję
egzaminacyjną na wniosek organu prowadzącego tę szkołę,
b) kopię świadectwa ukończenia szkoły przez ucznia tej szkoły poświadczoną
za zgodność z oryginałem przez dyrektora tej szkoły.
Dotacje o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2, art. 28-29 są przekazywane na rachunek
bankowy szkoły lub placówki w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca,
z tym, ze część za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia
20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego. Stosownie z art. 34 ust. 2 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych dotacje są przekazywane na każde dziecko objęte
wczesnym wspomaganiem rozwoju będące w danym miesiącu roku budżetowego odpowiednio
dzieckiem objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju.
Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 roku jest aktem
prawnym, w którym ujęto wszystkie dotychczasowe przepisy regulujące finansowanie oświaty.
Obowiązująca uchwała w roku szkolnym 2018/2019 – Uchwała Nr XLIII/300/2018
Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji – opublikowana została w dniu 17 maja
2018r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego poz. 2745.
W roku szkolnym 2018/2019 wypłacona została dotacja jednorazowa na ucznia, który uzyskał:
1. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla:
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 Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Radomsku w kwocie –
15 027,06 zł,
 Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak” w Radomsku w kwocie –
21 404,63 zł,
 Szkoły Policealnej dla Dorosłych „SOKRATES” w Radomsku w kwocie –
20 815,48 zł.
2. Świadectwo dojrzałości dla:
 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „SOKRATES” w kwocie – 2 761 65 zł,
 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”
w Radomsku w kwocie – 1 907,38 zł.
Zestawienie dotyczące kwot dotacji przekazanych w roku szkolnym 2018/2019
dla poszczególnych szkół/placówek

Lp.

1.

2.

3.

4.

Szkoły/placówki
niepubliczne
o uprawnieniach szkół
publicznych

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych (zaoczna)

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych (stacjonarna)

Szkoła Policealna
dla Dorosłych (zaoczna)

Szkoła Policealna
dla Dorosłych (stacjonarna)

Nazwa szkół/placówek
niepublicznych

Liczba
uczniów
średniomiesięcznie

Kwota dotacji
przekazana
w roku
szkolnym
2018/2019

Kwota dotacji
jednorazowej
przekazana
w roku
szkolnym
2018/2019

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych Centrum
Nauki i Biznesu ŻAK

206

173 255,84

1 907,38

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych
SOKRATES

120

110 125,40

2 761,65

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych Centrum
Kształcenia Zawodowego
w Przedborzu

27

45 360,41

X

Policealna Szkoła Centrum
Nauki
i Biznesu ŻAK

280

340 642,04

15 027,06

Szkoła Policealna
dla Dorosłych
SOKRATES

97

194 420,37

20 815,48

Policealna Szkoła Opieki
Medycznej ŻAK

91

321 671,85

21 404,63

Policealna Szkoła
Medyczna ŻAK

34

177 630,42

X

11

Branżowa Szkoła
Zawodowa (młodzież)

Branżowa Szkoła
I Stopnia Centrum
Kształceni Zawodowego w
Przedborzu

28

186 789,15

X

6.

Placówka niepubliczna

Przedsiębiorstwo
Wydawniczo-Dydaktyczne
APEX Centrum
Logopedyczne

48

74 983,68

X

7.

Placówka publiczna
prowadzona przez osoby
prawne niebędące
jednostkami samorządu
terytorialnego oraz osoby
fizyczne

Publiczna Specjalistyczna
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Wczesnego
Wspomagania Rozwoju
Dziecka w Radomsku

72

231 020,89

X

1003

1 855 900,05

61 916,20

5.

RAZEM:

Zestawienie dotyczące kwot dotacji przekazanych w roku szkolnym 2018/2019
dla poszczególnych typów szkół/placówek

Lp.

Szkoły/placówki niepubliczne
o uprawnieniach szkół publicznych

Liczba
szkół/placówek
niepublicznych

ŁĄCZNA kwota
dotacji przekazana
w roku szkolnym
2018/2019

1.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczna)

2

288 050,27

2.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (stacjonarna)

1

45 360,41

3.

Szkoła Policealna dla Dorosłych (zaoczna)

3

913 981,43

4.

Szkoła Policealna dla Dorosłych (stacjonarna)

1

177 630,42

5.

Branżowa Szkoła Zawodowa (młodzież)

1

186 789,15

6.

Przedsiębiorstwo Wydawniczo – Dydaktyczne
APEX Centrum Logopedyczne

1

74 983,68

7.

Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna „Wczesnego Wspomagania Rozwoju”
w Radomsku

1

231 020,89
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1 917 816,25

RAZEM

Kwota dotacji jaka została przekazana z budżetu Powiatu Radomszczańskiego w roku
szkolnym 2018/2019 – 1 917 816,25 zł.
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SZKOLNICTWO SPECJALNE
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radomsku to placówka przeznaczona
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu. Praca z dziećmi
oparta jest na zasadach oligofrenopedagogiki i ma ona charakter rewalidacyjny i profilaktyczny.
Metody i formy pracy dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów
oraz wychowanków placówki.
W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomsku, wchodzą:
 Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 W strukturach Ośrodka funkcjonują również cztery grupy rewalidacyjno –
wychowawcze rekomendowane wychowankom z niepełnosprawnością w stopniu
głębokim.
 Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe. Uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności poprzez
praktyczną naukę zawodu u wybranego pracodawcy, przedmioty zawodowe natomiast
realizowane są w formie kursów.
 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów niepełnosprawnych
intelektualnie w stopniu: umiarkowanym, znacznym, z występującymi przy tym
sprzężeniami, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością ruchową,
słabowidzeniem, słabosłyszeniem.
 Internat dysponujący 30 miejscami dla uczniów niepełnosprawnych w różnym stopniu
uczęszczających do szkół mieszczących się w strukturach placówki. W roku szkolnym
2018/2019 z tej formy opieki i wychowania skorzystało łącznie 22 uczniów.

WYNIKI MATUR
Absolwenci liceów ogólnokształcących i techników – zgodnie z zasadami
przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015r. –
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 605 absolwentów, co stanowi 87%
wszystkich absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu. Po przeprowadzeniu w sierpniu
egzaminu poprawkowego odsetek sukcesów wzrósł do 95%.
Ogólny wynik egzaminu maturalnego w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych
przez Powiat Radomszczański jest wyższy od wyniku zdawalności w woj. łódzkim (88%)
oraz średniej krajowej (87,5%).
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Absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w maju i sierpniu 2019r.
Liczba zdających, którzy przystąpili
do wszystkich egzaminów obowiązkowych

693

100%

657

95%

36

5%

w tym:
Liczba osób, które zdały
egzamin maturalny
Liczba osób, które nie zdały
egzaminu maturalnego

Zdawalność egzaminu maturalnego w 2019r. w różnych typach szkół

Typ szkoły

Liczba
absolwentów,
którzy
przystąpili
do egzaminu
maturalnego

Liczba osób,
które zdały
egzamin
maturalny

Procent osób,
które zdały
egzamin
maturalny

Zdawalność %
w woj. łódzkim

Zdawalność %
w kraju

Liczba osób, które
nie zdały egzaminu
maturalnego

Licea ogólnokształcące

383

374

98%

91%

91%

9

Technika

310

283

91%

82%

81%

27
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Wyniki egzaminu maturalnego w poszczególnych szkołach ponadpodstawowych

Nazwa szkoły

Ogółem liczba
uczniów, którzy
ukończyli
szkołę w roku
szkolnym
2018/2019

Liczba
tegorocznych
absolwentów,
przystępujących
do egzaminu
maturalnego

1

2

3

I Liceum
Ogólnokształcące
w Radomsku

152

II Liceum
Ogólnokształcące
w Radomsku

181

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

Absolwenci,
który nie zdali
egzaminu
maturalnego
poprawkowego

4

5

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

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

6

7

liczba

%

liczba

%

151

151

100%

0

0%

0

181

178

100%

0

0%

Łącznie liczba
absolwentów,
którzy
nie zdali
egzaminu
maturalnego
w 2019r.
(kol. 5, 6, 7)
8
liczba

%

0

0

0%

2

1

3

2%

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Radomsku
III Liceum
Ogólnokształcące

60

51

45

88%

4

8%

2

0

6

12%

Technikum
MechanicznoBudowlane

49

32

31

97%

0

0%

1

0

1

3%
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Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
Technikum Drzewne
i Ochrony Środowiska

42

23

15

65%

1

4%

6

1

8

35%

3

2

13

8%

Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Radomsku
Technikum
Elektryczno-Elektroniczne

179

171

158

92%

8

5%

Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku
Technikum

132

84

79

94%

3

3,5%

2

0

5

6%

RAZEM

795

693

657

95%

16

2%

16

4

36

5%

Porównanie zdawalności egzaminu maturalnego w poprzednich latach szkolnych

Rok szkolny

Liczba absolwentów
przystępujących
do egzaminu maturalnego

Liczba absolwentów,
którzy zdali egzamin

Procent zdawalności
egzaminu

2018/2019

693

657

95%

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%
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SUKCESY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych w roku szkolnym 2018/2019

Nazwa OLIMPIADY

Osiągnięty najwyższy wynik/i uczniów

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
III Olimpiada Wiedzy o Filmie
i Komunikacji Społecznej

Laureat

XLV Olimpiada Historyczna

Udział w etapie wojewódzkim

LX Olimpiada Wiedzy o Polsce
i Świecie Współczesnym

Udział w etapie centralnym

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Udział w etapie wojewódzkim

Olimpiada Przedsiębiorczości

Udział w etapie okręgowym

Olimpiada Statystyczna

Udział w etapie okręgowym

XXIX Olimpiada Teologii Katolickiej

Udział w etapie diecezjalnym

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Finalistka eliminacji centralnych

Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH
2018/2019 (matematyka)

Laureat, indeks AGH
Finalista

Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy indeks AGH

Finalista etapu centralnego

Ogólnopolska Olimpiada: Losy Żołnierza
i oręża polskiego

Laureat etapu centralnego

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Finalistka etapu centralnego

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODGIMNAZJALNYCH NR 1
Olimpiada Wiedzy o Mediach

Etap okręgowy,
3 uczniów w pierwszej dziesiątce

ZESPÓŁ SKÓŁ ELEKTRYCZNO – ELEKTRYCZNYCH
Olimpiada wiedzy o mediach

Etap krajowy, laureat, 4 miejsce w Polsce

Olimpiada Solidarności „Dwie dekady historii”

Etap wojewódzki, laureat, VIII miejsce
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ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
Olimpiada Statystyczna

Etap wojewódzki, udział

Olimpiada Przedsiębiorczości

Etap wojewódzki, udział

Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych

Etap wojewódzki, udział

Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania

Etap wojewódzki, udział

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Etap okręgowy, udział
Osiągnięty najwyższy wynik/i uczniów*

Nazwa KONKURSU

*/z uwagi na obszerność materiału
w zestawieniu nie ujęto osiągnięć na etapie
szkolnym, rejonowym/

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Finalista – II miejsce

XXV Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Etap wojewódzki – II miejsce

Ogólnopolski Konkurs na Recenzje
na 100-lecie Niepodległości Polski

Etap ogólnopolski – I miejsce

XV Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny
„z poprawną polszczyzną na co dzień”

Wyróżnienie

40 Jubileuszowe Ogólnopolskie Spotkania z Poezją
M. Konopnickiej

Wyróżnienie

XXV Ogólnopolski jubileuszowy konkurs na pracę
„Fizyka a ekologia”

Wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko-Planeta”

Etap ogólnopolski - wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs „Moja wiedza o AIDS”

Etap ogólnopolski - wyróżnienie

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
im. ks. J. Popiełuszki

II miejsce, III miejsce

Wojewódzki Konkurs Literacki w Łodzi
„Komu zawdzięczamy niepodległość”

I miejsce

Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny

IV miejsce

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Mat@ndo

II miejsce w kategorii Liceum

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

Wyróżnienie
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Międzynarodowy Konkurs na esej zorganizowany
przez Trust for Sustainable Living

Finalistka

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze
Miniprzedsiębiorstwo Produkcik 2019

Finaliści

Ogólnopolski Konkurs Przedsiębiorczy
na Rynku Finansowym

IV miejsce w finale

IV Turniej Chemiczny Uniwersytetu Humanistyczno –
Przyrodniczego Jana Długosza w Częstochowie

III miejsce, V miejsce, VI miejsce

LV Ogólnopolski Konkurs Chemiczny
im. prof. Antoniego Swiniarskiego organizowany
przez Wydział Chemii UMK w Toruniu

Finaliści

V edycja Konkursu chemicznego Trzech Wydziałów
Politechniki Łódzkiej

Finalista

Ogólnopolski Konkurs EKO-PLANETA

Wyróżnienie

Konkurs „T’as du talent” w ramach imprezy Tkalnia
francuskiego Festiwal Piosenki Francuskiej

Etap wojewódzki – I miejsce

Konkurs Recytacji Wierszy i Pieśni
o Tematyce Patriotycznej

Etap wojewódzki – I miejsce, III miejsce

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Etap diecezjalny – II miejsce

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
Ogólnopolski konkurs języka angielskiego
„English High Flier”

Etap ogólnopolski
7 miejsce w woj. łódzkim

ZESPÓŁ SZKÓŁ DZRZEWNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA
Turniej ogólnopolski klas mundurowych

Etap ogólnopolski – I miejsce w kategorii
pierwsza pomoc

Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy

Etap wojewódzki – I miejsce
Etap ogólnopolski – wyróżnienie

Poznaj swoje prawa w pracy

Etap regionalny – II miejsce

Sprawny w zawodzie kucharz

Etap wojewódzki – III miejsce

Konkurs Recytatorski Poezji i Pieśni Patriotycznej

Etap wojewódzki – III miejsce,
wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Tęcza

Etap ogólnopolski – wyróżnienie

Wojewódzki Konkurs Filmów Przyrodniczych
Eko Kadr

Etap wojewódzki – III miejsce
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Ogólnopolski Konkurs Geoplaneta

Etap ogólnopolski – wyróżnienie

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNYCH
Ogólnopolski konkurs polonistyczny „Fraszka”

Etap krajowy – udział

Ogólnopolski konkurs wiedzy o Kanadzie
„Discover Canada 2019”

Etap krajowy – kwalifikacje do II etapu

XVII Ogólnopolski Turniej reportażu
im. Wandy Dybalskiej

Etap krajowy – laureatka

Ogólnopolski konkurs historyczny
o Irenie Sendlerowej „Nie jestem żadną bohaterką”

Etap krajowy – finaliści

Ogólnopolski konkurs poezji i pieśni patriotycznej
dla szkół ponadgimnazjalnych Województwa
Łódzkiego w kat. Recytacja poezji

Etap wojewódzki – wyróżnienie

Wojewódzki konkurs reklamowy „Reklamator”

Etap wojewódzki – wyróżnienie,
I, II, III miejsce

Wojewódzki konkurs
„Żołnierze wyklęci obudźcie Polskę”

Etap wojewódzki – wyróżnienie,
IV miejsce

Konkurs historyczny „Póki nie jest za późno”

Etap wojewódzki – I miejsce

Wojewódzki konkurs na najlepszą aplikację
edukacyjną lub stronę internetową
„Rozjechane przepisy”

Etap wojewódzki – I miejsce

Wojewódzki konkurs plastyczny BHP

Etap wojewódzki – wyróżnienie

XV edycja Turniej szkół ponadgimnazjalnych
w honorowym krwiodawstwie „Młoda krew ratuje
życie” kat. „Największa oddana ilość krwi w czasie”

Etap wojewódzki – I miejsce

ZESPÓŁ SZKŁ EKONOMICZNYCH
Siódmy Łódzki Konkurs Wiedzy o Podatkach

Etap wojewódzki – zakwalifikowanych
4 osoby

Ogólnopolski Konkurs pt.: „Jak Dzień
Przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje
zawodowe”

Etap ogólnopolski – udział 3 osób

Międzyszkolny Konkurs z Zasad Rachunkowości
organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych
w Częstochowie

Etap wojewódzki – udział 3 osób

VII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny
„Kultura Bezpieczeństwa”

Wyróżnienie – 1 osoba
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Konkurs Wiedzy o BHP

Etap wojewódzki – wyróżnienie 2 osoby

Konkurs historyczny
„Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę”

Etap okręgowy – zakwalifikowały się
3 osoby

XX Zawody Matematyczne Euklides

Etap okręgowy – udział

Konkurs Geograficzny „Palcem po mapie”

Etap regionalny – III miejsce

Konkurs Regionalny Wiedzy o Hotelarstwie

Etap regionalny
I miejsce – uzyskanie tytułu „Mistrz
hotelarstwa regionu łódzkiego”

Konkurs „Zaprojektuj elewację”

Etap wojewódzki – wyróżnienie

Konkurs Banku Credit Agricole
na projekt karty płatniczej

Etap regionalny – wyróżnienie 1 ucznia

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY
Wojewódzki konkurs BHP „Bezpiecznie od startu”

I miejsce

„Przedświąteczna Krzątanina”
– konkurs matematyczny

II miejsce (drużynowo)
Osiągnięty najwyższy wynik/i uczniów*

Nazwa ZAWODÓW SPORTOWYCH

*/z uwagi na obszerność materiału
w zestawieniu nie ujęto osiągnięć na etapie
szkolnym, rejonowym/

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Indywidualne Biegi Przełajowe

XXIV m-ce ind. – etap wojewódzki

Liga lekkoatletyczna

VII m-ce drużynowo dziew. – finał
wojewódzki

Sztafetowe Biegi Przełajowe

V m-ce drużynowo dziew. – finał
wojewódzki

Mistrzostwa Powiatu Radomszczańskiego w Pływaniu

IV m-ce drużynowo dziew. – półfinał
wojewódzki

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Mistrzostwa Województwa Łódzkiego
w Lidze Lekkoatletycznej Dziewcząt

Półfinał, II miejsce, III miejsce

Rzut oszczepem – indywidualnie

II miejsce

Bieg na 100 m

V miejsce
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNYCH
XXVI Międzynarodowy festiwal unihokeja dzieci
i młodzieży o „Puchar Bałtyku

Etap centralny

Liga Lekkoatletyczna

½ finał, etap wojewódzki, I miejsce
etap wojewódzki, VII m-ce w finale

Sztafetowe biegi przełajowe

½ finał, etap wojewódzki, VI m-ce

Tenis stołowy chłopców

½ finał, etap wojewódzki, V m-ce

Pływanie

½ finał, etap wojewódzki, I m-ce

Piłka koszykowa chłopców

½ finał, etap wojewódzki, II m-ce

Piłka koszykowa dziewcząt

½ finał, etap wojewódzki, III m-ce

Piłka nożna halowa

Finał, etap wojewódzki, I m-ce

Piłka siatkowa chłopców

Finał, etap wojewódzki, IV m-ce

Piłka siatkowa dziewcząt

Finał, etap wojewódzki, IV m-ce

Tenis stołowy chłopców

Finał, etap wojewódzki, III m-ce

Piłka nożna chłopców

½ finał, etap wojewódzki, III m-ce

ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA
Zawody o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji

Etap wojewódzki, III miejsce

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
Unihokej dziewcząt

Etap wojewódzki, II miejsce

Liga lekkoatletyczna chłopców

Etap wojewódzki, X miejsce

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
Wojewódzkie Indywidualne Biegi Przełajowe

IV miejsce

Tenis stołowy

½ finał, etap wojewódzki, VI m-ce

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZYCH
Mistrzostwa Regionu Piotrkowskiego Szkół
Specjalnych w tenisie stołowym

Indywidualnie: I miejsce, II miejsce,
V miejsce,
Grupowo: III miejsce
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WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICZNYMI PARTNERAMI
Współpraca ze szkołami i innymi podmiotami z zagranicy w roku szkolnym 2018/2019
SZKOŁA PARTNERSKA

WYMIANA MŁODZIEŻY

SZKOŁA
Nazwa szkoły

I Liceum
Ogólnokształcące
w Radomsku

II Liceum
Ogólnokształcące
w Radomsku

Zespół Szkół
ElektrycznoElektronicznych
w Radomsku

HANS-SACHS
GYMNASIUM

Liceum
<R. Bonghi>

Elektronikschule
Tettnang

Kraj/region/miasto

Niemcy
Norymberga
(Bawaria)

Włochy
Lucera

Niemcy
Badania
Wirttembergia

Okres pobytu

Miejsce

01-05.10.2018r.
(Polska)

Przyjazd delegacji
9 uczniów,
2 opiekunów

07-07.12.2018r.
(Niemcy)

Wyjazd 9 uczniów,
2 opiekunów

18-25 marca
Polska
8-15 kwietnia
Włochy

Delegacja
17 uczniów
2 opiekunów

Efekty współpracy
- 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,
- efektywność w komunikowaniu się w języku francuskim,
który był językiem wymiany oraz w języku angielskim,
- poznanie kultury, tradycji kraju partnerskiego,
- łamanie stereotypów,
- nawiązywanie kontaktu ze szkołą w Lucera;
- kontynuowanie współpracy i przyjaźni,

31.03-14.04.
2019r.
Polska

Przyjazd delegacji
12 uczniów
2 opiekunów

Realizacja projektu Polsko-niemieckie laboratorium
robotyki ROBOMAKER

08-20.10.2018r.
Niemcy

Wyjazd delegacji
20 uczniów
2 opiekunów

Realizacja projektu „Mobilność uczniów szkół zawodowych
i kadry” pt.: Staż zawodowy w Niemczech – szansa dla
informatyków z „Elektryka” w ramach programu Erasmus+
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sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe,
Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”

Zespół Szkół
Ekonomicznych
w Radomsku

Zespół Szkół
Drzewnych
i Ochrony Środowiska
w Radomsku

Firma CELEI

Hiszpania
Granada

14-27.10. 2018r.
Hiszpania

Pobyt grupy
polskiej 16 uczniów
2 opiekunów

Firma TRAINING
VISION

Wielka Brytania
Portsmouth

17-30.03.2019r.
Wielka Brytania

Pobyt grupy
polskiej 17 uczniów
2 opiekunów

CAMPUS
LA SALLE SAINT
CHRISTOPHE

Francja
Tuluza

12-25.05.2019r.
Francja

Pobyt grupy
polskiej 16 uczniów
2 opiekunów

04-22.03.2019r.

Przyjazd delegacji
11 uczniów
1 opiekun
1 tłumacz

KAPOSVÁRI SZC
LAMPING Jozef
Műsaki
Szakogimnaziuma és
Szakkőzépiskolàja

Węgry

- zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu
działalności przedsiębiorstw handlowych, hoteli, restauracji,
firm poligraficznych, fotograficznych,
- wzbogacenie znajomości języka obcego.
- dostosowanie procesu kształcenia do aktualnego
zapotrzebowania na rynku pracy,
- uzyskanie dokumentu Europass Mobility,
- zacieśnienie współpracy między instytucjami partnerskimi,
- poznanie kultury kraju i regionu stażu,

Wymiana dobrych praktyk (metod i sposobów pracy),
zapoznanie z różnymi rozwiązaniami stosowanymi
w szkołach partnerskich, wspólne spotkania, pogłębianie
umiejętności językowych
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OBIEKTY KULTURALNE
1. Powiatowa Biblioteka Publiczna
Obowiązek prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej nakłada na powiat art. 19 ust. 3
ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 574, 1669
z późn. zm.), 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.
2. Kino za Rogiem w Radomsku
W grudniu 2014r. 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.
W Kinie za Rogiem w 2019r. odbyło się 436 projekcji filmowych dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z Radomska i Powiatu Radomszczańskiego. Z oferty korzystały również
dzieci przedszkolne, młodzież szkół podstawowych, gimnazjaliści oraz mieszkańcy powiatu.
Projekcjom filmów odbywających się w ramach Powiatowego Klubu Filmowego w sobotnie
wieczory filmowe towarzyszyły wykłady, odczyty, rozmowy oraz dyskusje na temat
oglądanych obrazów filmowych i ich twórców: między innymi z Panem Grzegorzem
Molewskim twórcą Telewizji Kino Polska i Kino RP.
W 2019 roku kino zostało wyróżnione czterokrotnie w ogólnopolskim rankingu
za najlepsze wyniki kin sieci Kina za Rogiem.
Zorganizowano warsztaty filmowe i teatralne dla 43 osób. Odbyły się także pokazy scen
aktorskich i wokalnych, prezentacje filmów fabularnych, dokumentalnych i muzycznych.
Z tej formy działalności skorzystało 365 osób.

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM
2018/2019
Wykaz projektów realizowanych przez szkoły ponadpodstawowe
w roku szkolnym 2018/2019
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Program ERASMUS+
Akcja 2 – Współpraca na rzecz
innowacji i wymiany dobrych
praktyk
II LO

Program ERASMUS+
Akcja 1 – Mobilność edukacyjna
ZSE-E

Europejski Fundusz Społeczny –
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020
ZSE
Europejski Fundusz Społeczny –
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020
ZSE-E
Europejski Fundusz Społeczny –
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020
ZSDiOŚ

Program ERASMUS+
ZSP nr 1

Program ERASMUS+
ZSE

Europejski Fundusz Społeczny –
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020
ZSDiOŚ

„Współpraca na rzecz innowacji
i wymiany dobrych praktyk.
Partnerstwa strategiczne
dla edukacji szkolnej.
Akcja 2 (KA 201)”
realizator projektu:
II Liceum Ogólnokształcące
w Radomsku
„Staż zawodowy
w Niemczech – szansa
dla informatyków z Elektryka”
realizator projektu:
Zespół Szkół ElektrycznoElektronicznych w Radomsku
„Program rozwoju Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Radomsku”
realizator projektu:
Zespół Szkół Ekonomicznych
w Radomsku
„Podnoszenie kompetencji
uczniów ZSEE w Radomsku”
realizator projektu:
Zespół Szkół ElektrycznoElektronicznych w Radomsku
„Drzewniak stawia
na kwalifikacje”
realizator projektu:
Zespół Szkół Drzewnych
i Ochrony Środowiska
w Radomsku
„Mobile applications to ease
learning for students”
realizator projektu:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
nr 1 w Radomsku
„Mobilność poszerza horyzonty”
realizator projektu:
Zespół Szkół Ekonomicznych
w Radomsku
„Drzewniak stawia
na kompetentnych uczniów”
realizator projektu:
Zespół Szkół Drzewnych
i Ochrony Środowiska
w Radomsku

Wartość projektu:
44 600,00 EURO
Projekt realizowany w latach:
2016 – 2019

Wartość projektu:
68 324,00 EURO
Projekt realizowany w latach:
2017 – 2018

Wartość projektu:
1 263 691,80 zł
Projekt realizowany w latach:
2018 – 2020
Wartość projektu:
1 260 364,56 zł
Projekt realizowany w latach:
2018 – 2019

Wartość projektu:
1 470 246,00 zł
Projekt realizowany w latach:
2018 – 2019
Wartość projektu:
23 390,00 EURO
Projekt realizowany w latach:
2017 – 2019
Całkowita wartość projektu:
190 000 EURO
Projekt realizowany w latach:
2018 – 2020
Wartość projektu:
1 027 042,50 zł
Projekt realizowany w latach:
2018 – 2020
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III.

ZDROWIE I POLITYKA SPOŁECZNA

Szpital powiatowy w Radomsku.

1. Efektywne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych w szczególności uzyskanie
dofinansowania projektu pn.: „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń
zdrowotnych poprzez wdrożenie e-usług w Radomsku”, projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
oś priorytetowa - VII Infrastruktura dla usług społecznych. Całkowita wartość projektu
4.253.189,11 zł z czego współfinansowanie z funduszy unijnych 2.790.279,87 zł.
2. Realizacja zadania zakup „Trybów Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym (TOPSOR) wraz z systemem segregacji medycznej i kardiomonitorami
dla potrzeb 232 szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz ich personelu” realizowany
w ramach Projektu pn.: „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
(TOPSOR)”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz zgodnie z podpisaną umową
nr 253/1)N/2019 z dnia 26.06.2019 roku o partnerstwie realizacji projektu.
3. Realizacja projektu unijnego pn. „Zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych
poprzez modernizację oraz doposażenie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Szpitala
Powiatowego w Radomsku” w ramach Osi priorytetowej VII - Infrastruktura dla usług
społecznych, Działania V 11.2 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wartość całkowita projektu: 1.265.350,00 PLN.
4. Realizacja projektu w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu
Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020. Głównym celem projektu
jest doposażenie jednostek ochrony zdrowia w sprzęt i aparaturę medyczną
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a tym samym zwiększenie dostępu do nowoczesnych terapii, opieki w zakresie
chorób sercowo-naczyniowych. Szpital zakupił aparat USG w ramach zadania
wyposażenia / doposażenia w aparatury do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń
domózgowych typu Duplex oddziałów udarowych/ neurologicznych. Całkowita
wartość projektu 344.294,00 zł z czego współfinansowanie z funduszy Ministerstwa
Zdrowia 257.400,77 zł.
5. Pozyskanie sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego
w ramach współpracy z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pozyskano
min. lampy do fototerapii, „ciepłe gniazdka”, inkubator zamknięty, inkubator
transportowy pulsoksymetry, lokalizator naczyń, aparat USG.
6. Rozpoczęcie realizacji kontraktu z zakresu ratownictwa medycznego na terenie Powiatu
Radomszczańskiego i Pajęczańskiego od 1 kwietnia 2019 roku. Rozwój nowych usług
medycznych.
7. Zwiększenie realizacji usług obejmujących świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. Utworzenie fili Zakładu PielęgnacyjnoOpiekuńczego w budynku SP ZOZ w Przedborzu przy ulicy Częstochowskiej 25.
8. Podjęcie działań zmierzających do rozwoju nowych usług medycznych w zakresie
urologii – stworzenie pododdziału urologicznego w ramach oddziału chirurgii ogólnej
Szpitala Powiatowego w Radomsku.
9. Podjęcie działań zmierzających do rozwoju nowych usług medycznych w zakresie
kardiologii – rozpoczęcie wykonywania zabiegów wszczepiania rozruszników serca
w ramach Pracowni Elektrofizjologii.
10. Zakup ambulansu medycznego dla potrzeb ZRM oraz transportu sanitarnego
we współpracy z Urzędem Miasta Radomsko. Koszt zakupu ponad 380 tyś. zł z czego
200 tyś. zł pochodziło z dotacji Urzędu Miasta Radomsko.
11. Zakończenie działań organizacyjnych zmierzających w kierunku spełniania standardów
akredytacyjnych przez Szpital Powiatowy w Radomsku. Uzyskanie certyfikatu
akredytacyjnego w ramach projektu „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów
jakości i bezpieczeństwa opieki część: „Program Akredytacji Szpitali".
12. Zintensyfikowanie działań projakościowych w szczególności utrzymanie przez Szpital
Powiatowy w Radomsku Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie:




jakości - PN-EN ISO 9001:2015,
środowiska - PN-EN ISO 14001:2015,
bezpieczeństwa informacji- ISO/IEC 27001:2013.

Szpital Powiatowy w Radomsku uzyskał 1 miejsce w rankingu „Liderzy Zarządzania”.

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku.
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku w 2019 roku dokonał
montażu systemu klimatyzacji w budynku przychodni przy ul. Armii Krajowej
(kwota: 131.302,50 zł), wykonano również prace remontowe pracowni USG, poradni
kardiologicznej oraz gabinetu prób wysiłkowych w siedzibie SP ZOZO Pro Familia
przy ul. Armii Krajowej 34 (kwota: 30.467,10zł).
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Ponadto na skutek likwidacji poradni lekarza POZ w Szpitalu Powiatowym
w Radomsku, do SP ZOZ PRO FAMILIA wpłynęło nieco ponad 900 nowych
deklaracji do lekarza i pielęgniarki POZ w naszym Zakładzie. Dokonano również remontu
części obiektu przy ul. Przedborskiej 39/41, poprzez remont schodów i podjazdu dla osób
niepełnosprawnych, zapewniając tym samym właściwe i bezpieczne dojście i dojazd do naszej
przychodni.

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 2l 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.
W 2019 roku placówka dysponowała budżetem w wysokości 2.763.216,00 zł
w tym dochodami (odpłatność mieszkańców, rodzin i gmin kierujących do placówki)
w wysokości 2.171.439,00 zł, dotacją wojewódzką w wysokości 154.042,00 zł oraz środkami
własnymi Powiatu w wysokości 437.735,00 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca obowiązujący w 2019 roku wynosił 3.250,00 zł i obejmował całodobową opiekę,
pielęgnację i wyżywienie zgodnie z zaleceniami lekarskimi, zakwaterowanie w pokojach jedno
i dwuosobowych z węzłem sanitarnym, aneksem kuchennym i balkonami, zaopatrzenie
w lekarstwa i materiały opatrunkowe, usługi psychologiczne, duszpasterskie, terapeutyczne,
socjalne, rehabilitacyjne i kulturowo – oświatowe, a także opiekę lekarza POZ oraz organizację
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wizyt wraz z transportem do lekarzy specjalistów. Na 60 miejsc statutowych w Domu Pomocy
Społecznej w Radomsku przebywały 74 osoby. Średni wiek mieszkańców to 78 lat.
Na rzecz mieszkańców pracę świadczyło średnio ok. 40 pracowników miesięcznie, w tym
3 niepełnosprawnych.
W 2019 roku uzupełniono niezbędny i wymieniono zużyty sprzęt na salach
terapeutycznych i kuchni oraz meble w pokojach mieszkańców, a łóżka osób leżących
wyposażono w maty ewakuacyjne. Usprawniono także współpracę zakupionego w 2018 roku
agregatu prądotwórczego z windą osobową poprzez montaż stabilizatora napięcia.
Poza tym zakpiono 2 urządzenia rehabilitacyjne w celu zorganizowania
w br. zewnętrznej siłowni dla seniora.

Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach.

Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach decyzją Wojewody Łódzkiego
Nr PS.II.9013/19/2010 z dnia 04.01.2011r, posiada zezwolenie na stałe prowadzenie
działalności.
1. Budżet DPS na 2019r. plan - dział 852 – 5.935.746,00zł,
dział 900 – 1.000,00zł.
Wykonanie na dzień 3l.12.2019r. dział 852 – 5.909.017,16zł,
dział 900 – 1000,00zł.
2. Według stanu na dzień 31.12.2019r. w Domu przebywało 136 mieszkańców
tj. 70 mieszkańców na tzw. starych zasadach tzn. przyjętych na podstawie decyzji
wydanych przed 01.01.2004r. oraz 66 mieszkańców na nowych zasadach
tzn. przyjętych na podstawie decyzji wydanych po 01.0l.2004r. Dom przeznaczony
jest dla 136 mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Koszt utrzymania mieszkańca
ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w DPS Radziechowice
w roku 2019 wynosił 3.550,02 zł.
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3. Na dzień 31.12.2019r. w DPS Radziechowice zatrudnionych było 85 pracowników
na podstawie umowy o pracę, 3 osoby na podstawie umowy zlecenia. W skład Zespołu
Terapeutyczno-Opiekuńczego wchodzi 68 osób, natomiast administracja i obsługa
to 17 osób.
4. W roku 2019 przeprowadzono kilka działań mających na celu polepszenie jakości życia
mieszkańców Domu i poprawę warunków mieszkalnych:
Na potrzeby mieszkańców zakupiono odzież i obuwie,
Zakupiono 24 tapczany i łóżko rehabilitacyjne,
Poszerzono i wymieniono drzwi (29 szt.) na górnej kondygnacji działu II,
Pomalowane zostały pokoje mieszkalne (16), świetlica i korytarz na górnej kondygnacji
działu II wraz z wymianą kasetonów sufitowych, oświetlenia sufitowego i nawierzchni
podłogowej,
5) Wyremontowano korytarz administracji i ganek przy budynku admin.-mieszkalnym,
6) Poszerzono i wymieniono drzwi wejściowe do budynku administracyjno-mieszkalnego wraz
z remontem schodów,
7) Zdemontowano starą wiatę na rowery (utylizacja azbestu) i wybrukowano miejsca
postojowe dla rowerów,
8) Wyrównano i utwardzono miejsca postojowe dla samochodów pracowników DPS,
9) Pomalowano pracownię plastyczną oraz wyposażono ją w meble pozyskane ze Starostwa
Powiatowego w Radomsku,
10) Pomalowano i doposażono Kaplicę Domu,
11) Przeprowadzona została inwestycja pn.: ,,Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej
w Radziechowicach” – część I – remont łazienek, zrealizowana przy udziale środków
PFRON oraz część II – odwodnienie budynków DPS,
12) Wyposażono kuchnię Domu w piec konwekcyjno-parowy.
1)
2)
3)
4)

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „KAMIL” w Strzałkowie.
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Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „KAMIL” w Strzałkowie jest jednostką
organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej o charakterze instytucjonalnym
zapewniająca swoim wychowankom całodobową opiekę, a także realizacje planu pracy
z rodziną lub gdy jest to niemożliwe dążenie do przysposobienia dziecka. Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza „KAMIL” w Strzałkowie jest placówką typu socjalizacyjnego
dla 14 wychowanków.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „KAMIL” w Strzałkowie uzyskała statut
zgodnie z Uchwałą Nr X/71/2019 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.09.2019r.
Działalność statutową Placówka rozpoczęła z dniem uprawomocnienia się decyzji Wojewody
Łódzkiego nr ZRPS-I.9423.6.2019 z dnia 23.10.2019r., tj. dnia 25.10.2019r. Oficjalne otwarcie
z udziałem władz Powiatu Radomszczańskiego oraz przedstawicieli Rady Powiatu
Radomszczańskiego i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się 04.11.2019r.

PO-W „KAMIL” w Strzałkowie zatrudnia siedmiu wychowawców, psychologa
oraz pracownika socjalnego. W dniu 05.11.2019 roku Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
„KAMIL” w Strzałkowie przyjęła pierwszych sześcioro podopiecznych. W dniu 12.11.2019 r.
w placówce zamieszkało kolejnych troje podopiecznych, a w dniu 22.12.2019 r. – dwoje.
Pierwsze dwa miesiące działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „KAMIL”
w Strzałkowie to był głównie czas adaptacji nowych wychowanków oraz okres
wypracowywania wspólnego stylu pracy zespołu pedagogicznego placówki. Przeprowadzono
wiele rozmów indywidualnych z wychowankami. Systematycznie odbywały się spotkania
w grupach i podgrupach, które miały na celu integrację oraz adaptacje wychowanków
w nowym miejscu oraz sytuacji. W pracy pedagogicznej wykorzystywano elementy
bajkoterapii, arteterapii. Odbywały się zajęcia kulinarne, zajęcia ruchowe, oraz wielokrotnie
wykorzystywano różnorodne gry, puzzle do spędzania czasu z dziećmi. Przeprowadzono
pogadankę dotyczącą bezpieczeństwa – prawidłowego zachowania się podczas pożaru.
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Zapoczątkowano cykl zajęć z zakresu przedsiębiorczości, dotyczących racjonalnego
planowania wydatków, oszczędzania oraz cykl pogadanek i warsztatów dotyczących segregacji
odpadów.
Wychowankowie Placówki „KAMIL” wzięli udział w konkursie organizowanym
przez Wojewódzki Urząd Pracy, np.: „Fantastyczna firma” gdzie zajęli II miejsce.
Zostało stworzone logo Placówki, które jest efektem wspólnej pracy wszystkich
podopiecznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku jest jednostką organizacyjną
Powiatu Radomszczańskiego, realizującą zadania Powiatu w zakresie pomocy społecznej
pieczy zastępczej.
1. System Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Radomszczańskiego.
W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. na terenie Powiatu Radomszczańskiego
funkcjonowało 157 rodzin zastępczych (licząc narastająco). W rodzinnych formach pieczy
zastępczej umieszczonych było 262 dzieci (narastająco).
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2. 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 internetowej tut. Centrum (ulotka do pobrania),
współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, promocję rodzicielstwa zastępczego. Z okazji
Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w dniu 18.05.2019r. 18 dzieci i 9 rodzin zastępczych
uczestniczyło w Zjeździe Rodzin Zastępczych w Sieradzu zorganizowanym przez Regionalne
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
Dnia 10 maja 2019 roku odbyła się inauguracja Wojewódzkich Obchodów Dania Rodziny
zorganizowana przez Urząd Wojewódzki w Łódzkim Domu Kultury. Jedna z rodzin
zastępczych zawodowych otrzymała wyróżnienie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Radomsku w dniu 27.01.2019r. w godz. 10.00-14.00 w Powiatowej Hali Sportowej
w Radomsku zorganizowało Rodzinny Bal Przebierańców. W balu uczestniczyło 150 osób,
w tym 94 dzieci, 56 osób dorosłych.
W dniu 23 marca 2019 roku odbył się Rodzinny Piknik Militarny zorganizowany wspólnie
z rodzinami zastępczymi w Muzeum Techniki Wojskowej w Zabrzu. W Pikniku uczestniczyło
49 osób, w tym 29 dzieci. W lutym jedna z rodzin zastępczych spokrewnionych została
zgłoszona do programu „Nasz Nowy Dom”. W dniu 27.02.2019r. w e-mailu, skierowanym
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku poproszono o zarekomendowanie
rodziny do nowej edycji programu „Nasz Nowy Dom”. Udział w programie umożliwia remont
mieszkań i domów będących w złym stanie technicznym. Pomoc kierowana jest do rodzin
bez ognisk patologii, przemocy i nałogów. Uczestnictwo w programie nie wymaga własnego
wkładu finansowego. W związku z powyższym pracownik socjalny zaproponował udział
w programie, na co rodzina wyraziła zgodę. Zgłoszenie do udziału w programie zostało
przesłane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 05.03.2019 r. Tutejsze Centrum
we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Radomsku oraz Gminą przygotowało
pozwolenia i dokumenty niezbędne do rozpoczęcia prac remontowych. Rodzina nie posiadała
przyłącza kanalizacyjnego, które było warunkiem koniecznym aby móc sprawnie wykonać
remont. Działania należało wykonać przed przyjazdem ekipy budowlanej, gdyż przyłącze
znajdowało się poza budynkiem mieszkalnym i nie obejmowało remontu. Opiniowana nie była
w stanie pokryć kosztów związanych z przyłączem do sieci kanalizacyjnej. W związku
z powyższym tut. Centrum przyznało rodzinie jednorazową pomoc pieniężną w związku
z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość
sprawowanej opieki zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia
09.06.2011r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1111 z późn. zm.). Przyznana pomoc w kwocie 1.525,20 zł
wystarczyła na pokrycie w całości rachunku wystawionego przez firmę, która dokonała
przyłącza kanalizacyjnego. Prace remontowe odbyły się w dniach 25.03.2019r. – 30.03.2019r.
Program został wyemitowany 23.05.2019r.
Natomiast rodzina zawodowa została zgłoszona do VIII Edycji Nagrody Jana
Rodowicza „Anody”. Za całokształt dokonań oraz godną naśladowania postawę życiową
otrzymała nominację i została zaproszona na uroczystość zorganizowana w Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Rodziny zastępcze z terenu Powiatu Radomszczańskiego brały udział w Pikniku Rodzin
Zastępczych pn.: „Pomaluj Nasz Świat”, zorganizowanym w sobotę 15.06.2019r.
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przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku. Impreza odbyła się po raz drugi
w Starej Wsi koło Przedborza w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „DOJO” na terenie
Przedborskiego Parku Krajobrazowego. W Pikniku brało udział 173 uczestników.
Z okazji Dnia Św. Mikołaja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku
we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Publiczną Szkołą Podstawową Nr 3
w Radomsku zorganizowało uroczystość podczas, której 42 dzieci, przebywających
w rodzinach zastępczych otrzymało paczki. Ponadto 14 dzieci z rodzin zastępczych
uczestniczyło wraz z opiekunami w spotkaniu ze Świętym Mikołajem w Malutkie Fun Park.


SZKOLENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku organizuje szkolenia dla kandydatów
na rodziny zastępcze/prowadzących rodzinne domy dziecka. Kandydaci są szkoleni
w oparciu o Program „RODZINA” Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych
„PRO FAMILIA” w Krakowie w zakresie rodzinnej opieki zastępczej, zatwierdzony decyzją
Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
są szkolone przez PCPR na miejscu w Radomsku, bez konieczności dojeżdżania na szkolenia
do okolicznych miast. Wstępnie zakwalifikowano 18 osób do szkolenia dla kandydatów
na rodziny zastępcze niezawodowe oraz 3 osoby do szkolenia na rodziny zastępcze
zawodowe / rodzinne domy dziecka. W tym zakresie dokonano analizy sytuacji osobistej,
rodzinnej i majątkowej. Systematycznie przeprowadzano diagnozę psychologiczno pedagogiczną kandydatów i rodziców zastępczych pod kątem posiadania predyspozycji
i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Szkolenie dla kandydatów na rodziny
zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe / prowadzących rodzinny dom dziecka
rozpoczęło się w dniu 12.10.2019r. Liczba osób rozpoczynających szkolenie ogółem 22,
w tym na niezawodowe 18 osób, zawodowe 4 osoby.
Rodziny zastępcze zawodowe uczestniczyły w trzech spotkaniach grupy wsparcia.
Tematyka spotkań dotyczyła bieżących spraw związanych z rodzicielstwem zastępczym. Grupa
wsparcia jest prowadzona przez psychologa i pedagoga PCPR. Spotkania grupy wsparcia
odbyły się w dniach 06.02.2019r., 24.09.2019r., 22.10.2019r., 19.11.2019r., 14.12.2019r.
Rodziny zawodowe uczestniczyły również w spotkaniu Wigilijnym.
Ponadto dniu 18 lutego 2019r. zorganizowano nieodpłatne zajęcia z logorobotyki
i matematyki dla dzieci w wieku 4-5 lat, 6-7 lat, 8-9 lat. Ogółem z zajęć skorzystało 63 dzieci.
Dzieci wraz z rodzicami zastępczymi miały możliwość skorzystania z wyjazdu na basen
do Kleszczowa w dniu 24 maja 2019r. (23 dzieci i 14 osób dorosłych), w dniu 29.12.2019r.
(12 dzieci i 1 osoba dorosła).


WSPARCIE SPECJALISTYCZNE:

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. W ww. okresie udzielono 684 porady dla rodziców zastępczych, rodziców
biologicznych i dzieci. Zapewniono również porady prawne osobom sprawującym rodzinną
pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
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DZIAŁANIA W ZAKRESIE NADZORU
SPRAWOWANEJ OPIEKI ZASTEPCZEJ:

NAD

PRAWIDŁOWOŚCIĄ

Działania w zakresie nadzoru nad prawidłowością sprawowanej opieki zastępczej
realizowane były przez wizyty w środowisku rodzinnym, monitoring, indywidualne rozmowy
z opiekunami i dziećmi. W tym zakresie prowadzony jest na bieżąco przez pracowników
socjalnych, koordynatorów 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. W dwóch
przypadkach złożono do Sądu Rejonowego w Radomsku wniosek o rozwiązanie rodziny
zastępczej z powodu zauważonych nieprawidłowości. Dokonano 473 posiedzenia ds. oceny
sytuacji dziecka i 41 ocen rodzin zastępczych, wszystkie oceny były pozytywne. Zgłoszono
do Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego 11 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną.
Do przysposobienia zostało zakwalifikowane 1 dziecko. Ponadto przeprowadzono kontrolę
rodzin zastępczych, której dokonał zespół pracowników PCPR.
3. Wsparcie dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.
W 2019r. pod opieką PCPR pozostawało 108 osób usamodzielnianych. Oprócz pomocy
finansowej i rzeczowej usamodzielniani mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego,
pedagogicznego i prawnego PCPR.
4. 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.
Pierwsze mieszkanie znajduje się w lokalu Nr 1 na pierwszym piętrze w budynku Zespołu
Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku przy ul. Piastowskiej 21, o całkowitej
powierzchni użytkowej 46,15 m². Mieszkanie składa się z 3 pokoi mieszkalnych, kuchni,
przedpokoju, łazienki wraz z WC. W Mieszkaniu Usamodzielnienia może zamieszkiwać
jednocześnie nie więcej niż czterech użytkowników, w tym jedno małoletnie dziecko.
Mieszkanie Usamodzielnienia wyposażone jest w instalację wodną, kanalizacyjną i elektryczną
oraz w niezbędne meble i sprzęt gospodarstwa domowego. W roku 2019r. w mieszkaniu
zamieszkiwały 2 wychowanki rodzinnej pieczy zastępczej. Ww. nie ponoszą odpłatności
za pobyt z uwagi na trudną sytuację materialną. Drugie mieszkanie znajduje się w bloku
mieszkalnym przy ul. Reymonta 36/3 w Radomsku. Składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki.
Wyposażone jest w niezbędne meble i sprzęt gospodarstwa domowego. Przeznaczone
jest dla trójki wychowanków. W roku 2019r. w mieszkaniu zamieszkiwała 1 wychowanka
rodzinnej pieczy zastępczej.
5. Świadczenia dla rodzin zastępczych oraz usamodzielniających się wychowanków
pieczy zastępczej.
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Świadczenia udzielone rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie
Powiatu Radomszczańskiego w 2019r.
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej
i niezawodowej.
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej
o charakterze pogotowia rodzinnego.
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej.
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej
specjalistycznej.
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinnym domu dziecka.
Świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych
wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego
dziecka.
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej pomocowej.
Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego
w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

9.

Świadczenie jednorazowe związane ze zdarzeniem losowym.

10.

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci.

12.

Świadczenie na pokrycie kosztów związanych
z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego.
Dodatek wychowawczy (500+).

13.

Świadczenie Dobry Start (300+)

11.

R A Z E M:

KWOTA
1.953.740,09

94.878,58
197.226,56
30.312,00
113.769,93
36.500,00
22.823,58
59.945,35
5.925,20
0,00
6.000,00
1.139.089,11
54.900,00
3.715.110,40

Świadczenia udzielone w ramach usamodzielniania wychowankom
rodzinnej pieczy zastępczej w 2019r.
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.

Pomoc na kontynuowanie nauki
Pomoc na usamodzielnienie
Pomoc na zagospodarowanie
R A Z E M:

Kwota
(zł)
354.943,23
66.927,00
18.924,00
440.794,23
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Wydatki na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pomocowych,
pomocy domowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w 2019r.
Wynagrodzenia
bezosobowe
(zł)
434.589,74

Pochodne od wynagrodzeń
bezosobowych
(ZUS, FP)
(zł)
77.551,19

Wydatki ogółem
(zł)
512.140,93

Świadczenia udzielone w ramach usamodzielniania wychowankom
instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2019r.
Lp.
1.
2.
3.

Wyszczególnienie
Pomoc na kontynuowanie nauki
Pomoc na usamodzielnienie
Pomoc na zagospodarowanie
R A Z E M:

Kwota
(zł)
77.901,87
24.287,00
4.731,00
106.919.87

6. Program 500+, Świadczenie „DOBRY START”
W kwietniu 2016r. został uruchomiony program „Rodzina 500 plus”, dzięki któremu
również dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci dodatku
wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie. Przysługuje on na każde dziecko w wieku
do ukończenia 18 roku życia umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka
oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. W okresie od 01.01.2019r.
do 31.12.2019r. wypłacono świadczeń w ww. zakresie na łączną kwotę – 1.139.089,11 zł.
W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wypłacono świadczeń w ww. zakresie
na rzecz 11 dzieci przebywających w POW „KAMIL” funkcjonującej na terenie Powiatu
Radomszczańskiego, na łączną kwotę – 9.350,37 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 rozpoczynający się rok szkolny dla dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci
niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wypłacono świadczenia w ww. zakresie na łączna
kwotę – 54.900,00 zł.
7. Porozumienia w sprawie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów.
W 2019r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem naszego Powiatu
przebywało 72 dzieci, przy czym w okresie sprawozdawczym umieszczono w placówkach
7 dzieci, a wybyło z placówek 8 dzieci, tj. 5 przeszło na usamodzielnienie, a 3 powróciło
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do rodziców biologicznych. Na ich utrzymanie Powiat Radomszczański wydatkował kwotę
3.602.968,53 zł.
8. Porozumienia w sprawie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach
zastępczych na terenie Powiatu Radomszczańskiego.
W 2019r. na terenie Powiatu Radomszczańskiego w 7 rodzinach zastępczych
umieszczonych było 6 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów. Powiaty te refundowały
koszty związane z umieszczeniem ich dzieci. Z tego tytułu dochody Powiatu
Radomszczańskiego w 2019r. stanowiły kwotę – 66.356,00zł.
9. Porozumienia w sprawie dzieci z terenu Powiatu Radomszczańskiego umieszczonych
w rodzinach zastępczych poza naszym terenem.
W 2019r. w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w Polsce przebywało
59 dzieci z terenu naszego Powiatu, tj.: tut. powiat refundował koszty pomocy dla rodzin
zastępczych tych dzieci na podstawie zawartych porozumień. W 2019r. wydatkowano
na ten cel 876.305,91 zł.
10. 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. Zadania te są realizowane
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Plan finansowy środków PFRON dla Powiatu Radomszczańskiego na realizację zadań
w ramach rehabilitacji społecznej w 2019 r. stanowił kwotę – 706.100,18 zł, w tym zakresie:
 przyjęto 1.411 wniosków na łączną kwotę – 1.777.094,57 zł,
 wypłacono dofinansowanie do 1.186 wniosków na kwotę – 705.988,18 zł.
Realizowano dofinansowania w n/w zakresie:
 Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych.
 Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób
niepełnosprawnych.
 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów.
 Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych.
 Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom
i organizacjom pozarządowym.
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Ponadto realizowano:
 Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radomsku:
1. Środki PFRON – 542.880,00 zł.
2. Środki własne Powiatu Radomszczańskiego – 74.470,00 zł
 Dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkanki Powiatu Radomszczańskiego
uczestniczki Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie Powiatu
Piotrkowskiego: środki własne Powiatu Radomszczańskiego – 2.010,69 zł.
 Środki PFRON przekazane w ramach zawartej umowy na realizację pilotażowego
programu „Aktywny Samorząd” – 487.236,56 zł, w tym:
 przyjęto 138 wniosków na łączną kwotę – 568.497,83 zł,
 przyznano dofinansowanie do 128 wniosków na kwotę – 442.260,314 zł,
 wypłacono dofinansowanie do 70 wniosków na kwotę – 224.069,06 zł.
11. Działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. do Zespołu wpłynęło 3.509 wniosków
mieszkańców Powiatu o wydanie orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność, z czego:
 3232 wniosków dotyczyło osób powyżej 16 roku życia,
 277 wniosków dotyczyło dzieci i młodzieży do 16 roku życia.
W powyższym okresie wydano 3.504 orzeczenia, w tym:
1) 3.233 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia, z czego:






372 orzeczenia o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności,
1.707 orzeczeń o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
1.113 orzeczeń o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności,
25 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
16 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności,

2) 271 orzeczeń osobom do 16 roku życia, z czego:




35 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
234 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
2 orzeczenia o odmowie wydania orzeczenia.

Ponadto Zespół wydał 630 legitymacji osób niepełnosprawnych, w tym 599 legitymacji
dla osób powyżej 16 roku życia i 31 legitymacji dla osób do 16 roku życia oraz 570 kart
parkingowych.
12. 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:
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Całkowity koszt
realizacji zadania
(zł)

Kwota dotacji
(zł)

Środki własne powiatu
(zł)

154.037,54

75.256,00

78.781,54

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku realizuje projekt
pn.: „Szansa na lepszą przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałanie IX.1.1
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwom lub wykluczeniem
społecznym.
Okres realizacji projektu: 01.01.2019r. - 30.11.2020r.
Całkowity koszt
realizacji projektu
(zł)

Kwota dotacji
(zł)

Środki własne powiatu
(zł)

1.066.416,00

906.466,00

159.950,00

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 18 – 64 lata, z obszaru
województwa łódzkiego, zamieszkałych na terenie Powiatu Radomszczańskiego,
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej
lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj.:
 18 usamodzielniających się wychowanków,
 30 osób z niepełnosprawnością.
13. Wypoczynek dzieci z rodzin zastępczych.
W 2019 roku powiat otrzymał 58 skierowań na kolonie letnie w terminie 12.08.2019 r. 25.08.2019 r. w miejscowości Korbielów. Na kolonie pojechały dzieci z rodzin zastępczych
oraz dzieci z rodzin ubogich skierowane przez OPS z terenu powiatu. Ponadto troje dzieci
wychowujących się w rodzinach zastępczych uczestniczyło w koloniach zorganizowanych
przez ZHP w miejscowości Stryszawa w terminie od 16.07.2019r. – 23.07.2019r.
14. Utworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „KAMIL” w Strzałkowie.
W roku 2019 podjęto działania w kierunku uruchomienia pierwszej placówki opiekuńczo wychowawczej na terenie Powiatu Radomszczańskiego.
W dniu 26 czerwca 2019r. podjęto Uchwałę NR X/71/2019 Rady Powiatu
Radomszczańskiego w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Placówki OpiekuńczoWychowawczej „KAMIL” w Strzałkowie jako placówki socjalizacyjnej dla 14 dzieci zgodnie
z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka będzie mieścić się
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w domu jednorodzinnym w Strzałkowie, gdzie do niedawna działał Rodzinny Dom Dziecka
Przed jej otwarciem niezbędne było przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych.
Wnętrza zostały na nowo pomalowane.
Decyzją Wojewody Łódzkiego nr ZRPS-I.9423.6.2019 z dnia 23 października 2019r.
Powiat otrzymał zezwolenie na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „KAMIL”
w Strzałkowie na czas nieokreślony.
W 2019r. zaplanowano środki na funkcjonowanie ww. Placówki w wysokości 272.717zł
oraz koszty wyposażenia i remontu w kwocie 99.550 zł tj. łącznie 372.267 zł.
15. Referat ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Radomsku.
Powiat Radomszczański wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn.: „Przebudowa budynku
Starostwa Powiatowego w Radomsku polegająca na wykonaniu wewnętrznej windy osobowej
przystosowanej dla osób niepełnosprawnych”. Projekt realizowany jest w ramach ,,Programu
wyrównywanie różnic między regionami III” w obszarze B. Powiat Radomszczański otrzymał
dofinansowanie na w/w projekt. Winda jest w trakcie realizacji.
Powiat Radomszczański wystąpił z wnioskiem o przyznanie środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pilotażowego programu
„Rehabilitacja 25 plus”. Powiat Radomszczański otrzymał dofinansowanie na realizację
ww. projektu, który realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Radomsku.
Referat do Spraw Zdrowia i Polityki Społecznej w 2019r.:




wydał 12 decyzji administracyjnych dotyczących wydania pozwolenia na sprowadzenie
zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa.
przekazanie dotacji celowej z budżetu Wojewody Łódzkiego dla obywatela Ukrainy
zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.
Udział w tworzeniu Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej „KAMIL” w Strzałkowie,
która decyzją Wojewody Łódzkiego nr ZRPS-I.9423.6.2019 rozpoczęła działalność
23 października 2019r.
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IV.

WSPÓŁPRACA I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH
W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE

Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i środowiskami lokalnymi
jest jednym z elementów efektywnego kierowania Powiatem. Podstawowymi efektami
takiej współpracy powinno być umacnianie w społecznej świadomości odpowiedzialności
za siebie i swoje otoczenie, budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację
społeczności lokalnych oraz wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki
dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb. Aktywna działalność organizacji
pozarządowych jest czynnikiem scalającym i aktywizującym społeczność lokalną.
Program Współpracy Powiatu Radomszczańskiego z organizacjami pozarządowymi
na 2019 rok zakładał skuteczną realizację zadań publicznych przy zaangażowaniu sił, wiedzy,
doświadczenia i potencjału tkwiącego w społeczności lokalnej, celem dalszego rozwoju
Powiatu Radomszczańskiego. Niniejszy Program powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie
zarówno pracowników Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz powiatowych jednostek
organizacyjnych, jak również organizacji pozarządowych.
Zlecanie zadań publicznych w 2019 r. regulowały następujące dokumenty:
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688, poz. 1570, poz. 2020).
2. Uchwała Nr XLVIII/340/2018 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia
19 października 2018r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy
Powiatu Radomszczańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2019r.”
Zadania realizowane w 2019 roku zostały w trakcie ich realizacji skontrolowane
na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i decyzji Zarządu Powiatu
Radomszczańskiego o przeprowadzeniu kontroli realizacji zadań publicznych realizowanych
przez organizacje pozarządowe w 2019 roku. Wszystkie organizacje złożyły sprawozdania
końcowe, które zostały sprawdzone i przyjęte przez Zarząd Powiatu Radomszczańskiego.

Zadania realizowane w ramach Rocznego Programu Współpracy
Powiatu Radomszczańskiego z organizacjami pozarządowymi
w 2019 r.
Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
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Rekreacja – aktywne formy spędzania wolnego czasu na terenie
Powiatu Radomszczańskiego: ” Drugi kurs samoobrony dla kobiet ” Klub Karate RANDORI”
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację ww. zadania zleciło Klubowi Karate
RANDORI z siedzibą w Radomsku umową nr 08/2019 zawartą w dniu 29 maja 2019r.
w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 2.500 złotych. Całość zadania
została wyceniona przez Klub Karate RANDORI z siedzibą w Radomsku w sprawozdaniu
końcowym na kwotę 2.897,97 zł. Kwota dofinansowania stanowiła 90 % całkowitych kosztów
jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale czasowym
od 29 maja do 31 grudnia 2019r. Zadanie wykonano i sprawozdanie końcowe złożono
w dniu 30 stycznia 2020 r.
W ramach realizacji zadania został zorganizowany kurs samoobrony karate dla kobiet
z terenu Powiatu Radomszczańskiego w Hali Sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej
Nr 6. Uczestnicy zajęć zapoznali się praktycznie z podstawami karate sportowego. Działania
objęte ofertą przyczyniły się do wzrostu wiedzy odnośnie teorii i praktyki i zachowania się
w obszarze karate tradycyjnego oraz technik samoobrony. W efekcie, przyczyniło się
to do upowszechniania i popularyzacji tego sportu oraz wzrostu zainteresowania tą dyscypliną
sportu wśród dorosłych.

Rekreacja – aktywne formy spędzania wolnego czasu na terenie
Powiatu Radomszczańskiego – Zdrowy Senior IV
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację ww. zadania zleciło Fundacji „Aktywne
Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla Każdego” z siedzibą w Radomsku umową
nr 11/2019 zawartą w dniu 29 maja 2019r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 2.500 złotych. Całość zadania
została wyceniona przez Fundację „Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty
dla Każdego” w sprawozdaniu końcowym na kwotę 3.304,24zł. Kwota dofinansowania
stanowiła 60 % całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale czasowym
od 29 maja do 15 grudnia 2019r. Zadanie wykonano i sprawozdanie końcowe złożono
w dniu 15 stycznia 2020r.
W ramach realizacji zadania została zorganizowana impreza sportowo – rekreacyjna
w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym nr 7 w Radomsku, dała ona szansę na poprawę kondycji
fizycznej seniorów oraz integrację różnych środowisk. Olimpiada Zdrowy Senior dała szansę
na aktywne uczestnictwo w celu utrzymania spławności fizycznej.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu –
współzawodnictwo sportowe: „VI HARCcup”
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację ww. zadania zleciło Związkowi Harcerstwa
Polskiego Hufiec Radomsko umową nr 5/2019 zawartą w dniu 14 maja 2019r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 2.000 złotych. Całość zadania została
wyceniona przez ZHP Hufiec Radomsko w sprawozdaniu końcowym na kwotę 4.000,00zł.
Kwota dofinansowania stanowiła 50% całkowitych kosztów jego wykonania. Zgodnie
z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale czasowym
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od 14 maja do 31 grudnia 2019r. Zadanie wykonano i sprawozdanie końcowe złożono
w dniu 30 stycznia 2019r.
W ramach realizacji zadania w miesiącu październiku odbył się mini turniej piłki nożnej
HARCcup dla dzieci i młodzieży z Powiatu Radomszczańskiego w Hali Sportowej
przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6. Został opracowany plan i zakres działań
oraz regulamin imprezy. W lipcu była promocja w postaci ulotek i plakatów. Impreza miała
na celu popularyzację i zachcenie do uprawiania sportu oraz stworzenie pozytywnego
wizerunku harcerza jako osoby aktywnej i rozwijającej umiejętności w różnych dyscyplinach
sportowych.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – współzawodnictwo
sportowe: „Trzecie Dni Otwarte Klubu Karate RANDORI”
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację ww. zadania zleciło Klubowi Karate
RANDORI z siedzibą w Radomsku umową nr 09/2019 zawartą w dniu 29 maja 2019r.
w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 1.000 złotych. Całość zadania została
wyceniona przez Klub Karate RANDORI z siedzibą w Radomsku w sprawozdaniu końcowym
na kwotę 1.120,64 zł. Kwota dofinansowania stanowiła 90% całkowitych kosztów jego
wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale czasowym
od 29 maja do 31 grudnia 2019r. Zadanie wykonano i sprawozdanie końcowe złożono
w dniu 30 stycznia 2020r. W ramach realizacji zadania zostało zorganizowane spotkanie trening karate dla młodzieży szkolnej z terenu Powiatu Radomszczańskiego w Hali Sportowej
przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6. Uczestnicy zajęć zapoznali się praktycznie
z podstawami karate sportowego. Działania objęte ofertą przyczyniły się do wzrostu wiedzy
odnośnie teorii i praktyki i zachowania się w obszarze karate tradycyjnego. W efekcie,
przyczyniło się to do upowszechniania i popularyzacji tego sportu oraz wzrostu
zainteresowania tą dyscypliną sportu wśród młodzieży szkolnej

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – współzawodnictwo
sportowe „V Mistrzostwa Powiatu Radomszczańskiego w Crossfit”
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację ww. zadania zleciło Klubowi Sportowemu
TYTANI Radomsko w Radomsku umową nr 03/2019 zawartą w dniu 14 maja 2019r.
w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 2.000 złotych. Całość zadania została
wyceniona przez Klub Sportowy TYTANI Radomsko w Radomsku w sprawozdaniu
końcowym na kwotę 2.250,00 zł. Kwota dofinansowania stanowiła 80% całkowitych kosztów
jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale czasowym
od 01 maja do 31 sierpnia 2019 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie końcowe złożono
w dniu 30 września 2019 r.
W ramach realizacji zadania zostały zorganizowane już „V Mistrzostwa Powiatu
Radomszczańskiego w Crossfit”. W trakcie realizowania zadania została przygotowana
sala i wyposażenie do przeprowadzenia zawodów w Hali Powiatowej w Radomsku. Zadanie
miało na celu zachęcenie młodzieży do nowej dyscypliny sportowej CROSSFIT a co za tym
idzie budowania świadomości prozdrowotnej w obszarze nawyków żywieniowych i ruchowych
oraz rozwijanie zdrowej rywalizacji.
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Realizacja zadań w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci
i młodzieży zamieszkałej na terenie Powiatu Radomszczańskiego:
Wyjazdowe formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu
Powiatu Radomszczańskiego
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację ww. zadania zleciło Związkowi Harcerstwa
Polskiego Hufiec Radomsko umową nr 4/2019 zawartą w dniu 14 maja 2019r.
w Radomsku. Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 8.000 złotych. Całość
zadania została wyceniona przez ZHP Hufiec Radomsko w sprawozdaniu końcowym
na kwotę 20.140,00 zł. Kwota dofinansowania stanowiła 40 % całkowitych kosztów
jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale czasowym
od 14 maja do 31 sierpnia 2019r. Zadanie wykonano i sprawozdanie końcowe złożono
w dniu 27 września 2019r.
W ramach realizacji zadania odbył się wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży
w Wilczu i Lucieniu w formie obozów i kolonii. Wypoczynek został zorganizowany zarówno
dla młodych mieszkańców Powiatu zrzeszonych i nie zrzeszonych w ZHP oraz dla 15 osób
pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, kryterium zawarte w treści
ogłoszenia konkursu. Każdy obóz miał swój program, który zawierał różnorodne formy zabaw,
warsztatów i imprez integracyjnych. Do sprawozdania została dołączona lista uczestników osób
pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i życiowej- 22 osoby. Organizacja
letniego wypoczynku przyczyniła się do zorganizowania większej grupie młodych osób
wypoczynku a co za tym idzie poznania siebie w różnych nowych sytuacjach i poznania swoich
możliwości.

Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji:
Wspieranie niskonakładowych, niekomercyjnych, nie przeznaczonych
do sprzedaży wydawnictw i publikacji tematycznie związanych
z Powiatem Radomszczańskim – publikacja szesnastego tomu
„Zeszytów Radomszczańskich”
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację ww. zadania zleciło Polskiemu
Towarzystwu Historycznemu Oddział w Radomsku umową nr 7/2019 zawartą w dniu 29 maja
2019r. w Radomsku. Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 1.500 złotych. Całość
zadania została wyceniona przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział
w Radomsku w sprawozdaniu końcowym na kwotę 6.295,80 zł. Kwota dofinansowania
stanowiła 24 % całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale czasowym
od 29 maja do 30 października 2019r. Zadanie wykonano i sprawozdanie końcowe złożono
w dniu 07 listopada 2019r.
W ramach realizacji zadania wydrukowano w łącznej ilości 350 egzemplarzy Zeszytów
Radomszczańskich tom XVI, który ma objętość 350 stron. Książka zawiera referaty i recenzje
oraz liczne fotografie z opisem. Opublikowanie w/w zeszytów spowoduje zainteresowanie
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nie tylko starszych mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego, ale także młode pokolenie
dotrze do wiedzy historycznej na temat dziejów powiatu.

Wspieranie niskonakładowych, niekomercyjnych, nie przeznaczonych
do sprzedaży wydawnictw i publikacji tematycznie związanych
z Powiatem Radomszczańskim – Radomszczańskie Perły Powiatu
– szlakiem naszych przodków cz.2.
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację ww. zadania zleciło Fundacji „Aktywne
Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla Każdego” z siedzibą w Radomsku umową
nr 13/2019 zawartą w dniu 29 maja 2019r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 500 złotych. Całość zadania została
wyceniona przez Fundację „Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty
dla Każdego” w sprawozdaniu końcowym na kwotę 1.061,64 zł. Kwota dofinansowania
stanowiła 50% całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale czasowym
od 29 maja do 15 grudnia 2019r. Zadanie wykonano i sprawozdanie końcowe złożono w dniu
15 stycznia 2020r.
W ramach realizacji zadania została wydana publikacja Radomszczańskie Perły Powiatu
– szlakiem naszych przodków cz. 2, pokazująca piękno powiatu, jego walory
i bogactwo naturalne.

Wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych na terenie
Powiatu Radomszczańskiego:
Wydanie tomiku poezji „W Powiecie Radomszczańskim”
w ramach warsztatów poetyckich
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację ww. zadania zleciło Stowarzyszeniu
Literackiemu „PONAD” w Radomsku umową nr 1/2019 zawartą w dniu 14 maja 2019r.
w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 1.500 złotych. Całość zadania została
wyceniona przez Stowarzyszenie Literackie „PONAD” w Radomsku w sprawozdaniu
końcowym na kwotę 1.759,57 zł. Kwota dofinansowania stanowiła 86 % całkowitych kosztów
jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale czasowym
od 14 maja do 31 października 2019 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie końcowe złożono
w dniu 30 października 2019 r.
W ramach realizacji zadania wydrukowano w łącznej ilości 200 egzemplarzy tomików
poezji, który ma objętość 36 stron. Tomik zawiera wiersze poetów nie tylko z terenu Powiatu
Radomszczańskiego, opublikowanie w/w pozycji spowoduje zainteresowanie nie tylko
starszych mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego, ale także młode pokolenie będzie miało
szansę na obcowanie z literaturą, wzbogaci język i pozna tajniki pisania wierszy.

Wystawa i pokaz dynamiczny pojazdów militarnych podczas
Powiatowego Dnia Dziecka w 2019r.
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Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację ww. zadania zleciło Stowarzyszeniu
Sympatyków Pojazdów Militarnych ROTA umową nr 02/2019 zawartą w dniu 14 maja 2019r.
w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 2.000 złotych. Całość zadania została
wyceniona przez Stowarzyszenie Sympatyków Pojazdów Militarnych ROTA w sprawozdaniu
końcowym na kwotę 2.241,84 zł. Kwota dofinansowania stanowiła 89 % całkowitych kosztów
jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale czasowym
od 14 maja 2019r. do 31 lipca 2019r. Zadanie wykonano i sprawozdanie końcowe złożono
w dniu 01 lipca 2019 r.
W ramach realizacji zadania odbył się pokaz pojazdów i sprzętu militarnego, prezentacja
strojów mundurowych, przejażdżki pojazdami wojskowymi. Wystawa i pokaz tego typu
pojazdów dała szansę na zapoznanie się z historią oraz kulturą związaną z polską armią.
Impreza miała formę pikniku i była dostępna dla wszystkich mieszkańców powiatu zwłaszcza
tych najmłodszych i nie tylko.

XXXIV Ogólnopolski Harcerski Festiwal Artystyczny – OPAL 2019
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację ww. zadania zleciło Związkowi Harcerstwa
Polskiego Hufiec Radomsko umową nr 6/2019 zawartą w dniu 22 maja 2019r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 3.000 złotych. Całość zadania została
wyceniona
przez
ZHP
Hufiec
Radomsko
w
sprawozdaniu
końcowym
na kwotę 4.860,00 zł. Kwota dofinansowania stanowiła 60 % całkowitych kosztów jego
wykonania. Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 22 maja do 31 grudnia 2019 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie końcowe
złożono w dniu 30 stycznia 2020r.
W ramach realizacji zadania odbył się festiwal XXXIV OPAL 2019, który miał
na celu ukształtowanie świadomości kulturalnej i artystycznej dzieci i młodzieży tej zrzeszonej
i niezrzeszonej w ZHP oraz promocję młodych talentów. W ramach festiwalu odbyły się
warsztaty doskonalące, wystawa prac plastycznych i fotograficznych oraz koncert finałowy
w MDK Radomsko. Organizacja festiwalu przyczyniła się do promocji powiatu
oraz uwrażliwiono uczestników na kulturę i sztukę w oparciu o nowoczesne metody
wychowawcze i artystyczne.

„Prezentacja działalności Zespołów Ludowych z okolic Radomska”
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację ww. zadania zleciło Stowarzyszeniu Zespół
Ludowy „Dziepółlanki” z siedzibą w Dziepółci, umową nr 15/2019 zawartą w dniu
5 czerwca 2019r.w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 2.000 złotych. Całość zadania została
wyceniona przez Zespół Ludowy „Dziepółlanki” w sprawozdaniu końcowym na kwotę
2.181,52 zł. Kwota dofinansowania stanowiła 90 % całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale czasowym
od 1 lipca do 25 września 2019 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 18 października 2019r.
W ramach realizacji zadania zorganizowano przegląd Zespołów Ludowych, które miały
na celu podniesienie walorów kulturowych, analizę nowych interpretacji utworów dla nowych
i stałych członków zespołów.
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„Spotkanie z Typografią” – II Warsztaty Typograficzne
Młodzieży Ponadgimnazjalnej
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację ww. zadania zleciło Stowarzyszeniu
Upowszechniania Wiedzy o Tradycji i Historii Drukarstwa w Radomsku, z siedzibą
w Radomsku umową nr 10/2019 zawartą w dniu 25 maja 2019r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 1.800 złotych. Całość zadania została
wyceniona przez stowarzyszenie w sprawozdaniu końcowym na kwotę 2.003,57 zł. Kwota
dofinansowania stanowiła 90% całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale czasowym
od 25 maja do 31 grudnia 2019 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie końcowe złożono w dniu
31 grudnia 2019 r.
W ramach realizacji zadania został zorganizowany cykl warsztatów drukarskich
na których młodzież uczyła się typografii – metody druku. Z warsztatów skorzystało 40 osób
w wieku szkolnym – podzielonym na grupy. Warsztaty wzbudzały duże zainteresowanie wśród
młodzieży szkół średnich.

Festiwal Twórczości dla Każdego
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację ww. zadania zleciło Fundacji „Aktywne
Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla Każdego” z siedzibą w Radomsku umową
nr 12/2019 zawartą w dniu 29 maja 2019r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 1.000 złotych. Całość zadania została
wyceniona przez Fundację „Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty
dla Każdego” w sprawozdaniu końcowym na kwotę 1.602,85 zł. Kwota dofinansowania
stanowiła 65 % całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale czasowym
od 29 maja do 15 grudnia 2019 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie końcowe złożono
w dniu 15 stycznia 2020r.
W ramach realizacji zadania został zorganizowany Festiwal Twórczości dla Każdego.
Zadanie miało na celu zgłębić rozwój artystyczny seniora jako mieszkańca Powiatu
oraz promocja stylu życia. Finałem projektu był: II Festiwal Twórczości dla Każdego
zorganizowany - 20.XII.2019r.

Zaskakuj mnie tańcem i śpiewem – warsztaty
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację ww. zadania zleciło Radomszczańskiemu
Uniwersytetowi Trzeciego Wieku z siedzibą w Radomsku umową nr 14/2019 zawartą
w dniu 29 maja 2019r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 700 złotych. Całość zadania została
wyceniona przez Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku w sprawozdaniu końcowym
na kwotę 1.108,24 zł. Kwota dofinansowania stanowiła 70% całkowitych kosztów
jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale czasowym
od 29 maja do 15 grudnia 2019r. Zadanie wykonano i sprawozdanie końcowe złożono
w dniu 15 stycznia 2020r.
W ramach realizacji zadania zostały zorganizowane warsztaty senioralne, które dały szansę
na integrację młodego pokolenia i seniorów oraz integrację różnych środowisk. Warsztaty
49

z dziedziny teatru, fotografii, muzyki i rękodzieła artystycznego pokazały szansę na aktywne
uczestnictwo Seniora w jesieni życia.

„Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej ” – w ramach procedury
uproszczonej
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację ww. zadania zleciło Stowarzyszeniu
„ZIEMIA RADOMSZCZAŃSKA” z siedzibą w Radomsku, umową nr 16/2019 zawartą
w dniu 29 sierpnia 2019r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 1.500 złotych. Całość zadania została
wyceniona przez Stowarzyszenie „ZIEMIA RADOMSZCZAŃSKA” z siedzibą w Radomsku
w sprawozdaniu końcowym na kwotę 2.000,00 zł. Kwota dofinansowania stanowiła 90%
całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale czasowym
od 29 sierpnia do 28 września 2019r. Zadanie wykonano i sprawozdanie końcowe złożono
w dniu 25 października 2019r.
W ramach realizacji zadania odbył się Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej
w dniu 8 września 2019r. na Ewinie. Przegląd miał na celu rozbudzić ambicje młodych
ludzi – Polaków do wolnej Polski.

Koncert na Święto Niepodległości
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację ww. zadania zleciło Stowarzyszeniu
Orkiestra Dęta Expresja, umową nr 17/2019 zawartą w dniu 19 września 2019r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 3.000 złotych. Całość zadania została
wyceniona przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Expresja w sprawozdaniu końcowym
na kwotę 3.346,01 zł. Kwota dofinansowania stanowiła 80% całkowitych kosztów jego
wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale czasowym
od 19 września 2019r. do 11 listopada 2019r. Zadanie wykonano i sprawozdanie końcowe
złożono w dniu 11 grudnia 2019r.
W ramach realizacji zadania odbył się koncert na Święto Niepodległości
w dniu 11 listopada 2019r. w miejscowości Maluszyn, który miał na celu ukształtowanie
świadomości kulturalnej, artystycznej i patriotycznej oraz promocję młodych talentów.
Organizacja koncertu przyczyniła się do popularyzacji i patriotycznego wychowania młodzieży
i dorosłych.

XI Spotkania chóralne – 15-lecie chóru Cantabile
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację ww. zadania zleciło Stowarzyszeniu Muzyki
Chóralnej CANTABILE z siedzibą w Radomsku umową nr 18/2019 zawartą
w dniu 15 października 2019r.w Radomsku.
Na finansowanie zadania przeznaczono sumę 1.500 złotych. Całość zadania
została wyceniona przez Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej CANTABILE w sprawozdaniu
końcowym na kwotę 1.500 zł. Kwota dofinansowania stanowiła 100% całkowitych kosztów
jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale czasowym
od 15 października do 15 grudnia 2019 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie końcowe
złożono w dniu 15 stycznia 2020 r. W ramach realizacji zadania zorganizowano
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w dniu 26 października 2019r. koncert w Miejskim Domu Kultury w Radomsku w ramach
jubileuszu chóru – 15 lat na scenie. Uroczystość była ważnym wydarzeniem artystycznym,
pokazała dotychczasowy dorobek Cantabile. Wstęp na to wydarzenie był bezpłatny
dla wszystkich mieszkańców powiatu.

Wspieranie działań na rzecz współpracy z kombatantami.
Realizacja zadań następuje na podstawie bieżących potrzeb środowisk kombatanckich.
W 2019 roku Powiat aktywnie współpracował ze środowiskami kombatanckimi, czego
dowodem był udział w uroczystościach i spotkaniach:
 wyjazd na rocznicową uroczystość Bitwa pod Ewiną, w dniu 08.09.2019r. (zapewnienie
środka transportu),
 uroczystość 73. rocznicy zamordowania żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego,
która odbyła się w Bąkowej Górze, w dniu 11.05.2019r. (zapewnienie środka transportu),
 uroczystość rocznicowa utworzenia Dywizji Piechoty w Częstochowie, która odbyła się
w dniu 15.06.2019r. (zapewnienie środka transportu).

Działania organizowane przez Wydział Organizacyjny
z trzecim sektorem publicznym.
Kolejne spotkanie w ramach cyklu spotkań z organizacjami pozarządowymi
organizowanymi przez Wydział Organizacyjny w 2019 r. odbyło się 17 września 2019r.,
na którym przedstawiony został projekt Rocznego Programu Współpracy Powiatu
Radomszczańskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020, celem konsultacji
w/w aktu w dniach 05 – 19 września 2019r.
W 2019r. odbyły się 3 posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zostało
podjętych szereg działań w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi,
ale na szczególną uwagę zasługuje kontynuowana przez Starostwo Powiatowe
kampania informacyjno – promocyjna 1 % pod hasłem : „Zostaw procent w swym powiecie,
niech nie błąka się po świecie” – to hasło kampanii informacyjnej zachęcającej
mieszkańców powiatu do przekazania 1% podatku dochodowego organizacjom
pożytku publicznego działającym na terenie Powiatu Radomszczańskiego.
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku w dniu 25 października
2019r. zakończyła swoją działalność i kadencyjność na lata 2016-2019. Zgodnie
z art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz. U. 2019r. poz. 37) utworzenie gminnej/powiatowej rady działalności pożytku
publicznego poprzez ogłoszenie naboru na kolejną jej kadencję, wymaga złożenia wniosku
co najmniej 5 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3
cytowanej ustawy, prowadzących działalność na terenie danej gminy/powiatu.
W związku z powyższym wyłonienie członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Radomsku nie było możliwe, ze względu na brak wniosków 5 organizacji
pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy,
prowadzących działalność na terenie Powiatu Radomszczańskiego.
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku zakończyła swoją
działalność na terenie Powiatu Radomszczańskiego.

V Dzień Organizacji Pozarządowych – 08.09.2019r.
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V Powiatowy Dzień Organizacji Pozarządowych odbył się w niedzielę 8 września 2019 r.
na terenie Zagrody Tatarskiej w Radomsku w godz. 14 – 18. Impreza odbywała się
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2019. Starostwo Powiatowe w Radomsku również
uczestniczyło w tym wydarzeniu. V Powiatowy Dzień Organizacji Pozarządowych
to już cykliczna impreza w Powiecie Radomszczańskim organizowana po raz kolejny,
na której przedstawiciele III sektora mogli się spotkać i zaprezentować realizowane
przez siebie działania, a także pozyskać nowych członków i wolontariuszy. Celem imprezy
była prezentacja potencjału i dorobku organizacji pozarządowych, promowanie
ich różnorodności oraz integracja środowiska III sektora Powiatu Radomszczańskiego
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2019.
Podejmowane w 2019r. działania i realizowane zadania były efektywne oraz w wielu
przypadkach innowacyjne. W znacznym stopniu przyczyniły się do nawiązania pozytywnej
współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a lokalnym samorządem. Wzrosła
aktywność organizacji pozarządowych, czego dowodem były liczne inicjatywy mające
na celu poprawę jakości życia mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego oraz integracji
środowisk lokalnych. Wzrosła również liczba rejestrowanych organizacji pozarządowych,
obecnie liczba stowarzyszeń zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym wynosi 255 w tym:
stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS – 120 organizacji, fundacji – 36, kluby sportowe – 67,
stowarzyszenia zwykłe – 35.

Prowadzenie w Powiecie Radomszczańskim nieodpłatnej pomocy prawnej
w 2019 roku w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Radomszczańskim w 2019r.
polegało na powierzeniu realizacji zadań w następujących punktach:
1) Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach: Kobiele Wielkie
i Wielgomłyny, Kamieńsk i Ładzice, Przedbórz i Gidle.
Podmiot wyłoniony do realizacji zadania: Fundacja Studencka „Młodzi - Młodym”,
42-202 Częstochowa ul. Bór 116 – kwota: 190.080,00 zł., w tym kwota 180.180,00 zł
na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz kwota 9.900 zł na zadania
z zakresu edukacji prawnej.
Liczba udzielonych porad nieodpłatnej pomocy prawnej – 1.188 porad,
Łączna liczba udzielonych porad nieodpłatnej pomocy prawnej z 3 punktów prowadzonych
przez organizacje pozarządowe – 388 porad z 1188 ogółem.
W ramach zadań z zakresu edukacji prawnej odbyły się:
1. Spotkania edukacyjne dla dzieci / młodzieży (II Liceum Ogólnokształcące),
2. Spotkania edukacyjne dla Seniorów,
3. Wydanie i rozpowszechnienie broszury informacyjnej dotyczącej zagadnień prawnych.

Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych objętych Programem
Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok – zadanie
nadzorowane przez PCPR w Radomsku.
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1. Realizacja zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanego
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zgodnie z Uchwałą Nr 80/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 17 lipca
2019 r., na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) i art. 36 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1172 z późn. zm.) art. 13 ust. 1-3 art. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r.
poz. 688 z późn. zm.), oraz § 2 pkt 2, § 4, § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu,
które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r. poz. 926) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1945) w związku z Uchwałą Nr XLVIII/340/2018 Rady Powiatu
Radomszczańskiego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu
współpracy Powiatu Radomszczańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,
w dniu 17 lipca 2019r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku.
Rodzaje zadań objętych konkursem:
1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie
informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu
rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.
3. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób
niepełnosprawnych.
W ramach konkursu w zadaniu nr 1 wpłynęła jedna oferta Stowarzyszenia Rodziców
i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „KONICZYNKA”, w zadaniu nr 2 i nr 3 nie wpłynęła
żadna oferta.
Wysokość środków publicznych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r. wynosiło 39.985,00 zł
(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych).
W oparciu o propozycję Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert w otwartym
konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych w 2019 roku, Zarząd Powiatu Radomszczańskiego po rozpatrzeniu ofert
złożonych w związku z Uchwałą Nr 80/2019/VI z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych w 2019 r., dokonał wyboru następujących ofert:
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1. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „KONICZYNKA”,
na wsparcie realizacji zadania „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
w różnych typach placówek” wraz z udzieleniem dofinansowania na jego realizację
w wysokości: 39 985,00 zł,
W dniu 29 sierpnia 2019 r. została zawarta umowa o realizację zadań.
1. Umowa nr 01/2019 zawarta ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Osób
Niepełnosprawnych „Koniczynka” z siedzibą w Radomsku na realizację zadania
pod tytułem „Działamy na umysł i ciało, aby dużo dobrego się działo” na kwotę
39.985,00 zł. Całość zadania zgodnie ze sprawozdaniem końcowym została oszacowana
na kwotę 45.285,00 zł. Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania określono
w terminie 1 września – 15 grudnia 2019 r. Zadanie wykonano i złożono sprawozdanie
końcowe w dniu 9 stycznia 2020 r.
W ramach realizacji zadania została przeprowadzona hydroterapia dla 20 dzieci,
pod okiem 2 wykwalifikowanych rehabilitantów. Rehabilitacja hydroterapią poprawiła
u uczestniczących w niej dzieciach metabolizm organizmu, pracę serca i układu krążenia
oraz odciążenie układu ruchu, zwiększenie odporności, redukcję stresu, likwidację
podrażnień bólowych, obniżenie napięcia mięśniowego oraz ułatwienie nauki
poruszania się.
W ramach realizacji zadania 26 dzieci z terenu powiatu wzięło udział w zajęciach
z hipoterapii. Rehabilitacja poprzez hipoterapię podniosła poziom samodzielności dzieci
biorących w niej udział. Zajęcia hipoterapeutyczne służyły poprawie funkcjonowania
w sferach: emocjonalnej, poznawczej, społecznej i fizycznej. Hipoterapia jest
wieloprofilową formą rehabilitacji, dzięki której oddziałuje się na wiele sfer
jednocześnie: sensoryczną, psychiczną, ruchową czy też społeczną.
Współpraca samorządu z organizacjami opiera się na zasadach: pomocniczości,
suwerenności, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Te zasady oraz wspólny cel – rozwój wspólnoty, stanowią swoisty fundament sukcesu
współpracy z ngo.
Poniższa tabela przedstawia zrealizowany harmonogram terminów kontroli
i sprawozdań z realizacji zadań publicznych w 2019 roku.

Rodzaj zadania

Rekreacja – aktywne
formy spędzania wolnego
czasu na terenie Powiatu
Radomszczańskiego

Termin i miejsce
realizacji zadania

29.05.19r.– 31.12.19r.
Radomsko

Organizacja
realizująca zadanie

Klub Karate RANDORI
Umowa nr 08/2019
Kwota dotacji: 2.500zł.

Termin kontroli
sprawozdania
końcowego
Data kontroli :
05.IX. 2019r.
Przyjęcie przez Zarząd:
09.X.2019r.
Sprawozdanie końcowe
30.I.2020r.
Przyjęcie przez Zarząd:
19.II.2020r.
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Impreza rekreacyjna
z okazji Dnia Dziecka

Wspieranie
niskonakładowych,
niekomercyjnych,
nie przeznaczonych
do sprzedaży wydawnictw
i publikacji tematycznie
związanych z Powiatem
Radomszczańskim
Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych na terenie
Powiatu
Radomszczańskiego

Wyjazdowe formy
wypoczynku dla dzieci
i młodzieży z terenu
Powiatu
Radomszczańskiego

Współzawodnictwo
sportowe dzieci
i młodzieży z terenu
Powiatu
Radomszczańskiego

Rekreacja – aktywne
formy spędzania wolnego
czasu na terenie Powiatu
Radomszczańskiego

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych na terenie
Powiatu
Radomszczańskiego

14.05.19r.- 31.07.19r.
Powiat Radomszczański

29.05.19r.-31.10.19r.

Stowarzyszenie
Sympatyków Pojazdów
Militarnych „ROTA”
Umowa nr 02/2019
Kwota dotacji: 2.000zł.

Polskie Towarzystwo
Historyczne w Radomsku

Radomsko

Umowa nr 07/2019
Kwota dotacji: 1.500zł.

25.05.19r.- 31.12.19r.

ZHP Hufiec Radomsko
Umowa nr 06/2019
Kwota dotacji: 3.000zł.

Radomsko

14.05.19r.- 31.08.19r

ZHP Hufiec Radomsko

Powiat Radomszczański

Umowa nr 04/2019
Kwota dotacji: 8.000zł.

15.05.19r. – 31.12.19r

ZHP Hufiec Radomsko

Powiat Radomszczański

Umowa nr 05/2019
Kwota dotacji: 2.000zł.

29.05.19r. – 15.12.19r
Powiat Radomszczański

14.05.19r.- 30.12.19r.
Radomsko

Fundacja „ Aktywne
Centrum Edukacji
Uniwersytet Otwarty
dla Każdego
Umowa nr 11/2019
Kwota dotacji:
2.500zł.

Data kontroli :
13.VI. 2019r.
Przyjęcie przez Zarząd:
24.VII.2019r.
Sprawozdanie końcowe
01.VII. 2019r.
Przyjęcie przez Zarząd:
09.X.2019r.
Data kontroli :
27.IX. 2019r.
Przyjęcie przez Zarząd:
09.X.2019r.
Sprawozdanie końcowe
07.11.2019r.
Przyjęcie przez Zarząd:
21.11.2019r.
Data kontroli :
03.XII.2019r.
Przyjęcie przez Zarząd:
11.XII.2019r.
Sprawozdanie końcowe
30.I.2020r.
Przyjęcie przez Zarząd:
19.II.2020r.
Data kontroli :
15.VII. 2019r.
Przyjęcie przez Zarząd:
24.VII.2019r.
Sprawozdanie końcowe
27.IX. 2019r.
Przyjęcie przez Zarząd:
09.X.2019r.
Data kontroli :
04.X. 2019r.
Przyjęcie przez Zarząd:
09.X.2019r.
Sprawozdanie końcowe
30.I.2020r.
Przyjęcie przez Zarząd:
19.II.2020r.
Data kontroli :
20.IX. 2019r.
Przyjęcie przez Zarząd:
09.X.2019r.
Sprawozdanie końcowe
15.I.2020r.
Przyjęcie przez Zarząd:
19.II.2020r.

.Data kontroli :
Stowarzyszenie Literackie
15.VII. 2019r.
PONAD
Przyjęcie przez Zarząd:
24.VII.2019r.
Umowa nr 01/2019
Sprawozdanie końcowe
Kwota dotacji:
30.X.2019r.
1.500zł.
Przyjęcie przez Zarząd:
21.XI.2019r.
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Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych na terenie
Powiatu
Radomszczańskiego

Współzawodnictwo
sportowe dzieci
i młodzieży z terenu
Powiatu
Radomszczańskiego

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych na terenie
Powiatu
Radomszczańskiego
Wspieranie
niskonakładowych,
niekomercyjnych,
nie przeznaczonych
do sprzedaży wydawnictw
i publikacji tematycznie
związanych z Powiatem
Radomszczańskim
Współzawodnictwo
sportowe dzieci
i młodzieży z terenu
Powiatu
Radomszczańskiego

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych na terenie
Powiatu
Radomszczańskiego

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych na terenie
Powiatu
Radomszczańskiego

01.07.19r.- 25.09.19r.
Radomsko

29.05.19r.- 31.12.19r.
Radomsko

29.05.19r.- 15.12.19r.
Radomsko

29.05.19r.-15.12.19r.
Radomsko

01.05.19r.-31.08.19r.
Radomsko

29.05.19-15.12.2019r.
Radomsko

01.09.19-31.12.2019r.
Radomsko

Data kontroli :
08.VIII. 2019r.
Zespól Ludowy
Przyjęcie przez Zarząd:
Dziepółlanki
09.X.2019r.
Sprawozdanie końcowe
Umowa nr 15/2019
18.X.2019r.
Kwota dotacji: 2.000zł.
Przyjęcie przez Zarząd:
11.XII.2019r.
Data kontroli :
30.VIII.2019r.
Klub Karate RANDORI Przyjęcie przez Zarząd:
09.X.2019r.
Umowa nr 09/2019
Sprawozdanie końcowe
Kwota dotacji: 1.000zł.
30.I.2020r.
Przyjęcie przez Zarząd:
19.II.2020r.
Data kontroli :
Radomszczański
27.IX. 2019r.
Uniwersytet III Wieku
Przyjęcie przez Zarząd:
21.XI.2019r.
Umowa nr 14/2019
Sprawozdanie końcowe
Kwota dotacji:
15.I.2020r.
700zł.
Przyjęcie przez Zarząd:
19.II.2020r.
Fundacja „ Aktywne
Data kontroli :
Centrum Edukacji
20.XI.2019r.
Uniwersytet Otwarty
Przyjęcie przez Zarząd:
dla Każdego
11.XII.2019r.
Sprawozdanie końcowe
Umowa nr 13/2019
15.I.2020r.
Kwota dotacji:
Przyjęcie przez Zarząd:
500zł
19.II.2020r.
.Data kontroli :
27.VI. 2019r.
Klub Sportowy TYTANI
Przyjęcie przez Zarząd:
Radomsko
24.VII.2019r.
Sprawozdanie końcowe
Umowa nr 03/2019
30.IX. 2019r.
Kwota dotacji: 2.000zł.
Przyjęcie przez Zarząd:
09.X.2019r.
Fundacja „ Aktywne
Data kontroli :
Centrum Edukacji
15.X. 2019r.
Uniwersytet Otwarty
Przyjęcie przez Zarząd:
dla Każdego
21.XI.2019r.
Sprawozdanie końcowe
Umowa nr 12/2019
15.I.2020r.
Kwota dotacji:
Przyjęcie przez Zarząd:
1.000zł
19.II.2020r.
Stowarzyszenie
.Data kontroli :
Upowszechniania Wiedzy
22.X. 2019r.
o Tradycji i Historii
Przyjęcie przez Zarząd:
Drukarstwa
21.XI.2019r.
w Radomsku
Sprawozdanie końcowe
31.XII.2019r.
Umowa nr 10/2019
Przyjęcie przez Zarząd:
Kwota dotacji: 1.800zł.
19.II.2020r.
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Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych na terenie
Powiatu
Radomszczańskiego

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych na terenie
Powiatu
Radomszczańskiego

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych na terenie
Powiatu
Radomszczańskiego

29.08.19-28.09.2019r.
Radomsko

19.09.19-11.11.2019r.
Radomsko

15.10.19-15.12.2019r.
Radomsko

Zadanie w ramach
procedury uproszczonej

Stowarzyszenie
„Ziemia
Radomszczańska”
Umowa nr 16/2019
Kwota dotacji: 1.500zł.

Sprawozdanie końcowe
25.X.2019r.
Przyjęcie przez Zarząd:
21.XI.2019r.
Zadanie w ramach
procedury uproszczonej

„Stowarzyszenie
Orkiestra Dęta
EXPRESJA”
Umowa nr 17/2019
Kwota dotacji: 3.000zł.

„Stowarzyszenie Muzyki
Chóralnej CANTABILE”
Umowa nr 18/2019
Kwota dotacji: 1.500zł.

Sprawozdanie końcowe
11.XII.2019r.
Przyjęcie przez Zarząd:
19.II.2020r.
Zadanie w ramach
procedury uproszczonej
Sprawozdanie końcowe
15. I.2020r.
Przyjęcie przez Zarząd:
19.II.2020r.

Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019r.

Rodzaj zadania

Termin i miejsce
Organizacja
realizacji zadania realizująca zadanie

Powierzenie
prowadzenia w Powiecie
Radomszczańskim
nieodpłatnej pomocy
prawnej w 2019 roku
01.01.2019 r. –
w punktach nieodpłatnej
31.12.2019 r.
pomocy prawnej prowadzenie punktów
Przedbórz i Gidle,
nieodpłatnej pomocy
Kobiele Wielkie
prawnej w
i Wielgomłyny,
Kamieńsk i Ładzice.
miejscowościach:
Przedbórz i Gidle,
Kobiele Wielkie
i Wielgomłyny,
Kamieńsk i Ładzice.

Fundacja Studencka
„Młodzi - Młodym” ,
z siedzibą w
Częstochowie,
42-202 Częstochowa
ul. Bór 116.

Umowa nr 18/2018
z dnia 14.12.2018 r.
Kwota dotacji:
190.080,00 zł,
w tym kwota:
180.180,00 zł
na zadania zakresu
nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz kwota:
9.900 zł na zadania
z zakresu edukacji
prawnej.

Termin kontroli
sprawozdania
końcowego

Data kontroli :
15.02.2019 r. – Gidle,
18.02.2019 r. – Kamieńsk,
20.02.2020 r. – Przedbórz,
Kobiele Wielkie,
Wielgomłyny,
14.02.2020 r. – Ładzice.
Sprawozdanie końcowe
03.02.2020 r.
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Tabela przedstawiająca zadania publiczne w 2019 roku, podmiot, który otrzymał dotację wraz
z kwotą przyznaną i rozliczoną w ramach dotacji

Numer Numer
zakresu zadania

Rodzaj zadania

Ilość organizacji
pozarządowych,
które otrzymały
dotację

Nazwa organizacji
pozarządowych,
które wybrane
zostały do realizacji
zadania

Kwota
przyznana
i rozliczona
w ramach
dotacji

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ Rozdział 92695 § 2360
plan : 10.000 zł.
wykonanie: 10.000 zł.
100 %

I.
1.

Współzawodnictwo
sportowe

1

ZHP Hufiec
RADOMSKO

2.

Współzawodnictwo
sportowe

1

KS
TYTANI
Radomsko

3.

Współzawodnictwo
sportowe

1

Klub Karate
RANDORI

4.

Rekreacja – aktywne
formy spędzania
wolnego czasu

1

Klub Karate
RANDORI

2.500 zł

1

Fundacja
Aktywne Centrum
Edukacji –
„Uniwersytet
Otwarty
dla Każdego”

2.500 zł.

5.

Rekreacja – aktywne
formy spędzania
wolnego czasu

2.000 zł

2.000 zł

1.000 zł.

KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO Rozdział 85412 § 2360
plan : 8.000 zł.
wykonanie:8.000 zł.
100%

II.

1.

Wyjazdowe formy
wypoczynku dla dzieci
i młodzieży

1

ZHP Hufiec
RADOMSKO

8.000 zł.

UPOWSZECHNIANIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY
I TRADYCJI Rozdział 92195 § 2360
plan : 21.000 zł.
wykonanie: 20.000 zł.
zostało 1.000 zł.

III.

1.

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych
na terenie Powiatu
Radomszczańskiego

2.

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych
na terenie Powiatu
Radomszczańskiego

1

Fundacja
Aktywne Centrum
Edukacji –
„Uniwersytet
Otwarty
dla Każdego”

1.000 zł.

1

Stowarzyszenie
Zespół Ludowy
„ Dziepółlanki”

2.000 zł.
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3.

4.

5.

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych
na terenie Powiatu
Radomszczańskiego
Wspieranie
niskonakładowych,
niekomercyjnych,
nie przeznaczonych
do sprzedaży
wydawnictw
i publikacji tematycznie
związanych
z Powiatem
Radomszczańskim
Wspieranie
niskonakładowych,
niekomercyjnych,
nie przeznaczonych
do sprzedaży
wydawnictw
i publikacji tematycznie
związanych
z Powiatem
Radomszczańskim

6.

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych
na terenie Powiatu
Radomszczańskiego

7.

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych
na terenie Powiatu
Radomszczańskiego

8.

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych
na terenie Powiatu
Radomszczańskiego

9.

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych
na terenie Powiatu
Radomszczańskiego

1

ZHP Hufiec
RADOMSKO

3.000 zł.

1

Polskie
Towarzystwo
Historyczne
Oddział
w Radomsku

1.500 zł.

1

Fundacja
Aktywne Centrum
Edukacji –
„Uniwersytet
Otwarty
dla Każdego”

500 zł.

1

Stowarzyszenie
Upowszechniania
Wiedzy o Tradycji
i Historii
Drukarstwa w
Radomsku

1.800 zł.

1

Stowarzyszenie
Pojazdów
Militarnych
ROTA

2.000 zł.

1

Stowarzyszenie
Literackie
PONAD

1.500 zł.

1

Radomszczański
Uniwersytet III
Wieku

700 zł.
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Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych
na terenie Powiatu
Radomszczańskiego

1

Stowarzyszenie
„Ziemia
Radomszczańska”
w ramach art.19a

1.500 zł.

11

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych
na terenie Powiatu
Radomszczańskiego

1

„Stowarzyszenie
Orkiestra Dęta
EXPRESJA”
w ramach art.19a

3.000 zł.

12

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych
na terenie Powiatu
Radomszczańskiego

1

„Stowarzyszenie
Muzyki Chóralnej
CANTABILE”

1.500 zł.

10

IV.

NAGRODY Rozdział 92695 § 4190
plan : 5.000 zł.
wykonanie: 5.000 zł.
100%
1. Zakup pucharów i nagród rzeczowych w dziedzinie sportu.

V.

Organizacja V Powiatowego Dnia Organizacji Pozarządowych
plan : 5.000 zł.
wykonanie: 3.000,00 zł.
zostało: 2.000 zł.
Kwota - 3.000 zł – środki wydatkowane przez Wydział Organizacyjny
za występ zespołu ludowego.

VI.

KOMBATANCI Rozdział 75020 § 4300 § 4430
plan : 3.000 zł.
wykonanie: 1.362,66 zł.
zostało: 1.637,34 zł

Podsumowanie:
Plan

52.000,00 zł.
a) Wysokość dotacji: 39.000 tyś,
b) Nagrody w dziedzinie sportu:
5.000,00zł,
c) Współpraca ze środowiskami
kombatanckimi: 3.000,00 zł.,
d) V Powiatowy Dzień
Organizacji Pozarządowych –
5.000 zł.

Wykonanie

47.362,66 zł.
a) Wysokość kwot udzielonych
dotacji: 38.000 tyś,
b) Nagrody w dziedzinie sportu:
5.000,00zł,
c) Współpraca ze środowiskami
kombatanckimi: 1.362,66 zł.,
d) V Powiatowy Dzień
Organizacji Pozarządowych 3.000 zł.

Zostało
4.637,34
Kwoty niewykorzystane :
a) 1.000,00 zł Wspieranie
organizacji wydarzeń
kulturalnych i artystycznych
na terenie Powiatu
Radomszczańskiego,
b) Nagrody w dziedzinie sportu: 0 zł,
c) 1.637,34 zł - Współpraca
ze środowiskami kombatanckimi,
d) 2.000,00 zł. - Dzień Organizacji
Pozarządowych.
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Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Radomszczańskim.
Plan

Zostało

Wykonanie 100%
190.080,00 zł.

190.080,00 zł.

w tym kwota: 180.180,00 zł
na zadania zakresu
nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz kwota: 9.900 zł na
zadania z zakresu edukacji
prawnej.

0

Zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Plan

Wykonanie

Zostało

40. 000,00 zł.

39.985,00 zł.

15 zł.

WSKAŹNIKI OCENY REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZCJAMI POZARZĄDOWYMI W 2019 ROKU.
1.

Liczba ofert złożonych w otwartych
konkursach ofert

18 ofert
18 umów:
15 umów w ramach otwartych konkursów,
3 umowy w ramach art.19a ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019r.poz. 37 )

2.

Liczba zawartych umów na realizację
zadań publicznych

3.

Liczba umów zerwanych lub
unieważnionych

0

4.

Adresaci realizowanych zadań
publicznych

Dzieci, młodzież , seniorzy
oraz mieszkańcy
Powiatu Radomszczańskiego

5.

6.

Liczba organizacji pozarządowych
podejmujących zadania publiczne
w oparciu o dotacje
Liczba osób zaangażowanych
w realizację zadań publicznych,
w tym wolontariuszy

13 organizacji
około 120 osób

7.

Wysokość kwot udzielonych dotacji

38.000 tyś.

8.

Wielkość wkładu własnego organizacji
pozarządowych w realizację zadań
publicznych, w tym wkład pracy
społecznej

10 % każda z organizacji
pozarządowych
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9.

Liczba projektów aktów prawa
miejscowego stanowionych przez Radę,
konsultowanych z organizacjami
pozarządowymi

10.

Liczba wspólnie realizowanych zadań

1
Roczny Program Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi
na 2019r.
18 wspólnie realizowanych zadań
w ramach wsparcia samorządu
powiatowego ,
0 wspólnych ofert realizowanych
przez ngo.

Należy wziąć pod uwagę jeszcze 1 umowę realizowaną przez Stowarzyszenia
Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „KONICZYNKA”, a nadzorowaną
przez PCPR.

V.

PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA
LOKALNEGO RYNKU PRACY –
POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMSKU

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku na koniec grudnia 2019r. zarejestrowanych
było 2.332 osób. Na przestrzeni 12 miesięcy tzn. od 01.01.2019r. nastąpił znaczny spadek
bezrobocia rejestrowanego w Powiecie Radomszczańskim. Bezrobocie zmniejszyło się w tym
okresie o 515 osób. Odnotowany spadek liczby bezrobotnych przełożył się również na spadek
stopy bezrobocia, która odpowiednio w powiecie wyniosła w styczniu 2019r. – 6,3%, natomiast
w grudniu 2019r. – 5,3%. Do zmniejszenia ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych
w PUP w Radomsku przyczyniły się działania Urzędu mające na celu aktywizację
bezrobotnych, tworzenie nowych miejsc pracy, wsparcie poprzez subsydiowanie zatrudnienia,
promowanie zachowań przedsiębiorczych oraz współpraca z instytucjami i partnerami rynku
pracy.
W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku dysponował środkami finansowymi
na aktywizację osób bezrobotnych w wysokości 7.070.600,00 zł w tym:
 na realizację programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy
w Powiecie Radomszczańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, kwotą 1.932.335,00 zł (RPO);
 na realizację programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w Powiecie Radomszczańskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja,
Rozwój 2014 – 2020, kwotą 2.654.711,00 zł (POWER);
 na podstawowe usługi i instrumenty rynku pracy finansowane w ramach limitu środków
przyznanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, kwotą
2.273.854,00 zł (Algorytm);
 pozyskano dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
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 na realizację programu staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 9.700,00 zł,
 na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących
na wsi w kwocie 200.000,00 zł.
Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku realizował zadania z obszaru rehabilitacji
zawodowej osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających
w zatrudnieniu. Na ten cel ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON) dysponowaliśmy kwotą 170.000,00 zł.
Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku dysponował środkami na finansowanie zadań
w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne
pracowników i pracodawców w kwocie 459.000,00 zł.
1. Formy wsparcia dla osób bezrobotnych.
W ramach poszczególnych programów realizowane były następujące formy wsparcia
dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku:









staże,
zwrot kosztów dojazdu na staż
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
refundacja kosztów doposażeni lub wyposażenia stanowiska pracy,
prace społecznie użyteczne,
prace interwencyjne,
roboty publiczne,
dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok
życia,
 szkolenia,
 bon na zasiedlenie,
 bon szkoleniowy.
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Ilość podpisanych umów w ramach poszczególnych programów.

Nazwa zadania

Staże
Refundacja kosztów
dojazdu
Jednorazowe środki
na podjęcie działalności
gospodarczej
Refundacja kosztów
doposażenia lub
wyposażenia
stanowiska pracy
Prace społecznie
użyteczne

Liczba
naborów

Liczba podpisanych w 2019 roku umów
w ramach następujących środków:
Algorytm

RPO

POWER

Rezerwa Ministra
- ARiMR

Rezerwa Ministra
– tereny wiejskie

Program
Regionalny
30-50

13

57 umów
dla 60 osób

95 umów
dla 99 osób

95 umów
dla 101 osób

1 umowa
dla 1 osoby

17 umów
dla 19 osób

-

-

21 umów

26 umów

41 umów

1 umowa

10 umów

-

7

19 umów

47 umów

55 umów

-

4 umowy

2 umowy

1

17 umów na 17
stanowisk pracy

-

-

-

-

-

5 porozumień, 47
osób
42 umowy
dla 52 osób
18 umów
dla 28 osób

-

-

-

-

-

15 umów
dla 16 osób

9 umów
dla 9 osób

-

-

1 umowa
dla 1 osoby

-

-

-

-

-

Nabór ciągły

2 umowy
dla 2 osób

-

-

-

-

-

Nabór ciągły

12 osób

-

1 osoba

-

-

-

Bon szkoleniowy

Nabór ciągły

14 umów

-

-

-

-

-

Bon na zasiedlenie

Nabór ciągły

9 umów

-

37 umów

-

-

-

Nabór ciągły

Prace interwencyjne

Nabór ciągły

Roboty publiczne

Nabór ciągły

Dofinansowanie
za zatrudnienie osób
po 50 r. ż.
Szkolenia wskazane
przez osobę bezrobotną
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Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, Uchwałą Nr VI/40/2019 Rady Powiatu
Radomszczańskiego z dnia 20 marca 2019r. w sprawie określenia rodzajów zadań i podziału
środków finansowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
realizowanych przez Powiat Radomszczański w 2019 roku ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymał 170.000,00 zł na rehabilitację zawodową
osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających
w zatrudnieniu.
Do dnia 31.12.2019r. w ramach środków PFRON:





podpisano 2 umowy na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej,
podpisano 2 umowy w ramach wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
podpisano 2 umowy o zorganizowanie staży dla 2 osób niepełnosprawnych,
zorganizowano szkolenie w zakresie Sekretarka/Asystent biura, z którego skorzystała
1 osoba niepełnosprawna.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia skierowana tylko do pracodawców
na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
Na ten cel w 2019r., decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, PUP w Radomsku
dysponował kwotą 459.000,00 zł. W 2019 roku zawarto również 51 umów w sprawie
finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku realizował w 2019 roku zadania z zakresu
pośrednictwa pracy polegające na:
 udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego
zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych
kwalifikacjach zawodowych;
 pozyskiwaniu ofert pracy;
 upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej
bazy ofert pracy upowszechnionej przez ministra właściwego do spraw pracy;
 udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną
ofertą pracy;
 informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej
sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
 inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy
z pracodawcami;
 współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji
o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
 informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.
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Oferty pracy pozyskane w 2019r. w porównaniu do roku 2018.
W okresie
od 01.01.2018r.
do 31.12.2018r.

W okresie
od 01.01.2019r.
do 31.12.2019r.

Pozyskane stanowiska pracy

3.970

4.148

w tym oferty pracy
dla niepełnosprawnych
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54

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku rejestruje oświadczenia o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcowi, wydaje zezwolenia na pracę sezonową oraz wydaje
informacje Starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu
powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi.

Ilość oświadczeń, zezwoleń, wniosków i ofert pracy złożonych w 2019r.
w porównaniu do roku 2018.
W okresie
od 01.01.2018r.
do 31.12.2018r.

W okresie
od 01.01.2019r.
do 31.12.2019r.

Zarejestrowane oświadczenia
o powierzeniu wykonywania pracy
obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji,
Mołdawii, Rosji i Ukrainy

2.830

6.923

Złożone oferty pracy w związku
z ubieganiem się o zatrudnienie
cudzoziemców – obywateli państw
spoza Unii Europejskiej
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

218 oferty pracy na
2.739 stanowisk pracy

222 ofert pracy na
3.238 stanowisk pracy

Zarejestrowane wnioski o wydanie
zezwolenia na pracę sezonową

84 wnioski,
wydano 49 zezwoleń
na pracę sezonową oraz 46
zaświadczeń o wpisie do
ewidencji wniosków w
sprawie pracy sezonowej

68 wniosków,
wydano 42 zezwolenia na
pracę sezonową oraz 44
zaświadczenia
o wpisie do ewidencji
wniosków w sprawie pracy
sezonowej
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Kolejną z usług rynku pracy realizowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku
dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców jest poradnictwo zawodowe
w formie:
1) Porady indywidualnej, polegającej na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego
z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego.
2) Porady grupowej, polegającej na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z grupą
osób, które zgłaszają potrzebę pomocy w celu rozwiązania swoich problemów
zawodowych.
3) Informacji grupowej, polegającej na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego
z grupą osób zgłaszających potrzebę pomocy w ramach spotkania informacyjnego,
które ma na celu przedstawienie informacji zawodowej.
4) Udostępnienia osobom zarejestrowanym lub niezarejestrowanym zasobów informacji
zawodowych do samodzielnego korzystania.
W 2019 roku poradnictwem indywidualnym objęto 499 osób, w tym 337 kobiet;
poradnictwem grupowym objęto 382 osoby, w tym 289 kobiet; zajęcia w ramach porady
grupowej zorganizowano dla 104 grup w oparciu o programy autorskie zgromadzone w banku
programów Urzędu („Czy nadajesz się na przedsiębiorcę?”; „Ja i pracodawca – rozmowa
kwalifikacyjna”; „Napisz swój życiorys zawodowy”; „Bilans kompetencji”; „Samopoznanie”;
„Zaplanuj swoją przyszłość”; „W kierunku zmiany”; „Efektywne poszukiwanie pracy”;
„Kierunek PRACA”). W grupowej informacji zawodowej uczestniczyło 255 osób
w tym 144 kobiety. W ramach grupowej informacji zawodowej zorganizowano spotkania
dla 57 grup. Doradca zawodowy poprowadził spotkania dla uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku oraz II Liceum Ogólnokształcącego w ramach Targów
Edukacji i Pracy. Program spotkania obejmował informacje o lokalnym rynku pracy,
wymaganiach lokalnych pracodawców oraz usługach i instrumentach rynku pracy. Zajęcia
warsztatowe przeprowadzono także dla młodzieży szkolnej uczestniczącej w III
Radomszczańskim Forum Przedsiębiorczości. W dniach 22.10.2019r. i 24.10.2019r. doradca
zawodowy przeprowadził zajęcia z młodzieżą Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony
Środowiska w Radomsku w ramach Ogólnopolskiego Dnia Kariery. Ponadto dla uczniów
Zespołu Szkół Ekonomicznych zorganizowano w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Radomsku spotkanie w celu zapoznania z organizacją pracy urzędu. W powyższych
spotkaniach łącznie uczestniczyły 94 osoby.
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VI.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Program Ochrony Środowiska został przyjęty Uchwałą nr XXXII/223/17 Rady Powiatu
Radomszczańskiego z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Radomszczańskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”.
Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo ochrony środowiska, z wykonania programu Zarząd Powiatu
sporządza co 2 lata raport, który przedstawia Radzie Powiatu. Raport z realizacji Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomszczańskiego za lata 2017-2018 został przyjęty
uchwałą nr XII/87/2019 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25 września 2019r., w trybie
przewidzianym w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z późn. zm.). Powyższy dokument stanowi syntezę oceny
realizacji założonych w zakresie ochrony środowiska celów, a uchwała go zatwierdzająca
wykazała, iż realizacji założeń programu następuje zgodnie z założonymi celami
i harmonogramem ich realizacji.
Zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
w 2019 roku:
1. Działania interwencyjne w zakresie ochrony środowiska
Podjęto 16 interwencji związanych z naruszeniem przepisów ochrony środowiska,
które związane były z przeprowadzeniem terenowych czynności wyjaśniających,
a także kilkadziesiąt interwencji telefonicznych, jak i również dokonano analizy 5 protokołów
i zarządzeń pokontrolnych wydanych przez Delegaturę Piotrkowską Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi.
2. Współpraca Powiatu i jego jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami
lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
Charakter realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
wywołał konieczność współpracy z policją i prokuraturą (5 spraw dotyczących przekazania
lub udostępniania dokumentów), a także z uwagi na skomplikowaną strukturę administracyjną
dotyczącą ochrony środowiska z licznymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania
z tego zakresu, w szczególności – Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Łodzi
– Delegaturą w Piotrkowie Trybunalskim, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi,
administracją Lasów Państwowych, PGW Wody Polskie, Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Radomsku, Ministerstwem Środowiska, a także Okręgowym Urzędem
Górniczym w Kielcach. Co więcej, z uwagi na zaimplementowane zmiany w zakresie prawa
wodnego, w celu realizacji zapisów ustawy, Starostwo Powiatowe w Radomsku udostępniło
opinii publicznej 35 zawiadomień wydanych przez różne szczeble Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie na stronie BIP i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
3. Postępowanie administracyjne w zakresie udzielenia zezwoleń i pozwoleń
w zakresie gospodarki odpadami
Rozpatrzono 23 wnioski, na podstawie których:
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 przygotowano 3 decyzje dostosowujące zezwolenia w zakresie zaimplementowanych
zmian w zakresie gospodarki odpadami,
 opracowano 1 zezwolenie na zbieranie odpadów,
 przygotowano 1 zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 wygaszono 2 decyzje na zbieranie odpadów,
 zmieniono 4 pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
Z uwagi na skomplikowany charakter prowadzonych spraw, wynikający z wprowadzonych
zmian w prawodawstwie z zakresu gospodarki odpadami (konieczność przeprowadzenia
kontroli przez KPPSP, WIOŚ, opiniowanie przez poszczególne urzędy gmin), większość
złożonych wniosków została rozpatrzona na początku 2020 roku.
4. Sprawy dotyczące udzielania informacji o środowisku i jego ochronie
Rozpatrzono pozytywnie 3 wnioski dotyczące udzielania informacji o środowisku
i jego ochronie.
5. Postępowania administracyjne w zakresie zgłoszenia instalacji w zakresie
przepisów ochrony środowiska
Rozpatrzono 45 wniosków dotyczących zgłoszeń niewymagających pozwoleń
sektorowych, w oparciu, o które przyjęto wszystkie z nich i wydano 2 decyzje administracyjne
określające warunki korzystania ze środowiska w ramach eksploatacji instalacji. Ponadto
udzielono 5 pozwoleń na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza z zakładów
przemysłowych ulokowanych na terenie Powiatu.
6. Sprawy dotyczące monitoringu w zakresie ochrony środowiska w zakresie ochrony
powietrza
Sprawdzono 26 sprawozdań przedstawiających wyniki okresowych pomiarów emisji
zanieczyszczeń do powietrza, złożonych przez prowadzących instalacje wprowadzające gazy
lub pyły do atmosfery.
7. Sprawy dotyczące ochrony przed hałasem
Na podstawie przedłożonych interwencji rozpatrzono 4 wnioski dotyczące przekroczenia
dopuszczalnych norm hałasu, w wyniku których skierowano 1 wniosek o przeprowadzenie
pomiarów hałasu do Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Ponadto
przeprowadzono weryfikacje 2 złożonych w tut. organie wyników pomiaru hałasu.
8. Zadania wykonane ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku
Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:





ufundowanie nagród w konkursach ekologicznych,
przedłużenie licencji programu komputerowego z zakresu ochrony środowiska,
organizacja akcji „Sprzątanie Świata”,
wykonanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Radomszczańskiego za lata 2017-2018,
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 zakup 9 czujników jakości powietrza dla gmin: Kamieńsk, Przedbórz, Kodrąb,
Masłowice i Dobryszyce,
 wykonanie UPUL dla gminy Gidle (całkowita poniesiona kwota – 39.930,16 zł, w tym
dotacja 29.578,00 zł)
 dotacje dla gmin na zakup agregatorów i utworzenie parków:
 zakup agregatu dla Gminy Radomsko (kwota dotacji do 39.975,00 zł)
 „Rewitalizacja Parku przy ul. Sierakowskiego” (kwota dotacji 200.000,00 zł)
 „Park przy tężni w dzielnicy Wymysłówek” (kwota dotacji 300.000,00 zł)
 DPS Radziechowice:
 demontaż i utylizacja azbestu z dachu wiaty – 1.200,00 zł
 wykonanie kanalizacji deszczowej – 197.100,00 zł
 Zespół Szkół Ekonomicznych:
 remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku – 579.161,00 zł
 docieplenie dachu – 152.642,00 zł
 Zespół Placówek Oświatowo –Wychowawczych:
 urządzenie terenów zielonych wokół budynku – 17.000,00 zł
 Wydział Zarządzania Drogami:
 przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jagiellońskiej w związku z budową
ronda – 131.000,00 zł
 wykonanie i naprawa przepustów, rowów w ciągu dróg powiatowych –
202.000,00 zł
 podcięcie i pielęgnacja drzew w pasach drogowych – 38.507,40 zł.
9. Realizacja programu
Radomszczańskiego”

„System

monitoringu

powietrza

dla

Powiatu

Powiat Radomszczański wystąpił do poszczególnych gmin leżących na jego terenie
z zapytaniem dotyczącym chęci uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie czujników
powietrza i prowadzenia jego monitoringu. Zgodnie z założeniami, Powiat zobowiązał się
do pokrycia kosztów zakupu odpowiednich sensorów, a gminy do ponoszenia co miesięcznej
opłaty abonamentowej oraz opłacania mediów związanych z funkcjonowaniem instalacji
pomiarowych.
Chęć przystąpienia do akcji wyraziło 5 gmin, w wyniku której zamontowano 9 czujników
powietrza ulokowanych w następujących lokalizacjach:









Budynek Urzędu Gminy w Kodrębie,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach,
Budynek Szkoły w m. Strzelce Małe,
Przedszkole w Przedborzu,
Szkoła Podstawowa w Kamieńsku,
Stacja Ujęcia Wody w Kamieńsku,
Szkoła Podstawowa w Gorzędowie,
Świetlica Wiejska w Barczkowicach,
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 Świetlica w Pytowicach.
Do pomiaru stężeń pyłów zawieszonych PM 10, PM 2.5 oraz PM 1.0 (pyły zawieszone)
wykorzystano technologię laserową – zastosowany system przechwytuje rozproszone światło
wiązki laserowej, która powstaje wskutek zderzenia tej wiązki z malutkimi cząsteczkami pyłów
w powietrzu. Całość przelicza w czasie rzeczywistym wbudowany mikroprocesor. Dzięki
takiemu rozwiązaniu czujniki reagują na zmiany stężeń praktycznie natychmiast,
co gwarantuje, że informacja docierająca do użytkownika jest aktualna. Oprócz tego pełnią one
funkcję stacji pogodowej.
Wyniki pomiarów udostępniane są poprzez liczne aplikacje internetowe, w formie widżetu
na stronie Powiatu Radomszczańskiego oraz strony internetowe poszczególnych gmin
biorących udział w projekcie.
10. Postępowania administracyjne w ramach działań z zakresu nadzoru nad
gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
W roku 2019 zrealizowano następujące zadania:
 wydano 32 decyzje ustalające zadania dla właścicieli gruntów leśnych (przypadki
losowe), dla każdej przeprowadzając wizję terenową,
 przeprowadzono 73 kontrole prywatnych terenów leśnych pod kątem sprawdzenia
udatności upraw objętych zmianą klasyfikacji gruntów przez Wydział Geodezji,
 sporządzono dokumentację związaną ze sprawozdawczością GUS w tym wyliczenia
za 2018r. ilości pozyskanego drewna, powierzchni wykonanych trzebieży i czyszczeń
oraz zalesień gruntów rolnych,
 dokonano kontroli terenowej w czasie prac taksacyjnych związanych ze sporządzaniem
UPUL dla gminy Gidle – 30 kontroli,
 sprawozdanie prawidłowości prowadzenia upraw leśnych założonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych
do zalesienia – 24 kontrole,
 sporządzano kwartalne zapotrzebowanie na środki finansowe do Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, niezbędne w celu wypłaty
ekwiwalentów z tytułu zalesień gruntów rolnych i prowadzenia upraw leśnych
z 2002 i 2003r. przez osoby fizyczne (123 właścicieli) – kontynuacja wypłat
ww. ekwiwalentów przez okres 20 lat,
 wydano 12 decyzji zezwalających na dokonanie zmiany lasu na użytek rolny.
Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
w zakresie legalizacji pozyskanego drewna sprawują Nadleśnictwa: Radomsko, Gidle,
Bełchatów i Przedbórz na podstawie zawartych porozumień. W 2018 roku stawka
za 1 ha nadzorowanego lasu wynosiła 17 zł na rok. Nadzorem objętych jest ok. 12.000 ha lasów.
W 2019 roku opracowane zostały uproszczone plany urządzenia lasu dla gminy Gidle,
co sprawia, iż wszystkie lasy stanowiące własność prywatną na terenie naszego powiatu
posiadają UPUL, które są ważne przez 10 lat. 80% kosztów opracowania ww. planów uzyskano
od Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
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11. Zaświadczenia o objęciu/nieobjęciu nieruchomości uproszczonym planem
urządzenia lasu i wydaniu decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
Wydano 1090 zaświadczeń o objęciu lub nieobjęciu nieruchomości uproszczonym panem
urządzenia lasu i wydania decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
12. Postępowania administracyjne w zakresie gospodarki łowieckiej
Naliczono dla 20 kół łowieckich czynsze dzierżawcze za obwody łowieckie polne,
które to po wpłaceniu na konto Starostwa zostały rozdysponowane zgodnie z właściwą
dla poszczególnych: miast, gmin oraz nadleśnictw, jak i również wydano 6 decyzji
zezwalających na posiadanie psów rasy chart.
13. Postępowania administracyjne w zakresie ochrony przyrody
W ramach realizacji przedmiotowego zadania:
 wydano 117 decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów, 10 decyzji
odmawiających usunięcia drze z terenu Powiatu Radomszczańskiego, z czego 40 z nich
wymagało wcześniejszego sporządzenia projektów decyzji celem uzgodnienia
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, zgodnie z ustawą o ochronie
przyrody,
 dokonano 8 wpisów do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie
umów międzynarodowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska
oraz wystawiono 8 dokumentów rejestracyjnych dla osób z terenu Powiatu
Radomszczańskiego ,
 dokonano 3 wykreśleń z rejestru zwierząt w związku ze zbyciem lub padnięciem
zarejestrowanych wcześniej przez Starostę zwierząt,
 opracowano do wprowadzenia do BIP 195 kart – zezwoleń na usunięcie drzew
i krzewów.
14. Sprawy dotyczące tworzenia, funkcjonowania spółek wodnych i ich nadzoru
Na terenie Powiatu Radomszczańskiego spółki wodne nie funkcjonują.
15. Historyczne zanieczyszczenia ziemi
W roku 2018 wystąpiono do 20 podmiotów na terenie Powiatu Radomszczańskiego
z zapytaniem o informację, czy działalność, która była prowadzona na terenie przedmiotowych
nieruchomości przed dniem 30 kwietnia 2007 roku mogła spowodować historyczne
zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
Na podstawie uzyskanych informacji od ww. podmiotów przesłano do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi informację, ze na terenie Powiatu Radomszczańskiego
nie zidentyfikowano na chwilę obecną historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.
Z uwagi na konieczność dokonywania w cyklu dwuletnim aktualizacji wykazu potencjalnych
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, Starosta Radomszczański będzie
kontynuował działania mające na celu identyfikację potencjalnych historycznych
zanieczyszczeń powierzchni ziemi, a w razie zidentyfikowania takich miejsc, sporządzi
stosowny wykaz i przekaże go Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi.
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16. Postępowania administracyjne w zakresie udzielenia koncesji na wydobycie
Rozpatrzono 3 wnioski, na podstawie których:
 wydano 2 decyzje zmieniające koncesje na wydobycie kruszywa naturalnego,
 wydano 1 decyzję wygaszającą koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego.
17. Sprawy związane z opłatami eksploatacyjnymi za wydobytą kopalinę
Sprawdzono poprawność 44 złożonych informacji o opłatach eksploatacyjnych,
wystosowano 5 wezwań o przedłożenie zaległych informacji o opłatach eksploatacyjnych,
przyjęto i przeanalizowano 19 informacji o zmianach zasobów złóż kopalin, a także wydano
18 decyzji ustalających opłatę eksploatacyjną.
18. Postępowania administracyjne w zakresie zatwierdzania projektów robót
geologicznych
Rozpatrzono 18 wniosków o zatwierdzenie projektów robót geologicznych, na podstawie
których:
 wydano 9 decyzji zatwierdzających projekt robót geologicznych dla ujęć wód
podziemnych,
 udzielono 5 decyzji zatwierdzających projekt robót geologicznych na poszukiwanie
i rozpoznanie złożona,
 przyjęto 4 zgłoszenia projektów geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych
w celu wykorzystania ciepła Ziemi.
19. Postępowania administracyjne w zakresie zatwierdzenia
geologicznej, hydrogeologicznej lub geologiczno – inżynierskiej

dokumentacji

Rozpatrzono 9 wniosków o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej
lub geologiczno – inżynierskiej, na podstawie których:
 wydano 4 decyzje zatwierdzające dokumentację hydrogeologiczną ustalające zasoby
eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych,
 wydano 4 decyzje zatwierdzające dokumentacje geologiczne złóż kopalin,
 przygotowano 1 pismo przyjmujące dokumentację geologiczną z wykonania prac
geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi.
Przygotowano i przekazano do Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego
Instytutu Badawczego w Warszawie i do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
sprawozdanie OŚ-26 z przyjętych udokumentowanych zasobów wód podziemnych
i z wyników prac hydrogeologicznych za rok 2018r.
20. Sprawy dotyczące opiniowania w zakresie obszarów zagrożonych ruchami
masowymi oraz uzgodnienia MPZP
Wydano 14 opinii w zakresie występowania obszarów zagrożonych osuwaniem się mas
ziemnych na terenie planowanej inwestycji oraz uzgodnień MPZP.
21. Postępowania administracyjne w zakresie rekultywacji gruntów zdegradowanych
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Rozpatrzono 5 wniosków dotyczących rekultywacji terenów poeksploatacyjnych wyrobisk
złóż kruszywa lub zdegradowanych, na podstawie których przygotowano:
 2 decyzje o ustaleniu kierunku rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego,
 1 decyzje o zakończeniu rekultywacji.
Ponadto przeprowadzono 2 kontrole w zakresie wykonania rekultywacji na wyrobiskach
poeksploatacyjnych. Przygotowano i przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego sprawozdanie statystyczne RRW-11 z zakresu rekultywacji gruntów
zdegradowanych za rok 2018r.
22. Obowiązki wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym
W ramach realizacji przedmiotowych obowiązków:
 wydano 23 zaświadczenia potwierdzające rejestrację sprzętu pływającego służącego
do amatorskiego połowu ryb,
 wydano 298 kart wędkarskich uprawniających do amatorskiego połowy ryb,
 współorganizowano szkolenie dla strażników Społecznej Straży Rybackiej,
 przygotowano legitymacje dla nowych strażników Społecznej Straży Rybackiej.
23. Sprawy z zakresu opiniowania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego
Dokonano analizy 14 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
pod względem zagadnień związanych z ochroną środowiska.
24. Obowiązki wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych
Starosta na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych uzgadnia projekty decyzji
o warunkach zabudowy oraz wydaje decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.
W roku 2019 wydano:
 471 decyzji w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
 817 uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Realizując zadania z zakresu bezpieczeństwa w 2019r. Starostwo Powiatowe
w Radomsku współpracowało z:
 Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,
 Komendą Powiatową Policji,
 Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
 Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowym Lekarzem
Weterynarii.
Działania Starosty Radomszczańskiego jako organu właściwego w sprawach zarządzania
kryzysowego w 2019 r. były ukierunkowane na:
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monitorowanie zagrożeń na terenie Powiatu Radomszczańskiego ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń spowodowanych siłami natury (powodzie, huragany).
W 2019r. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut
Badawczy, Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu wydało dla Powiatu
Radomszczańskiego 78 ostrzeżeń meteorologicznych, w tym: 16 drugiego stopnia;
 doskonalenie współdziałania sił ratowniczych i organów samorządowych podczas
usuwania skutków zagrożeń.
Działania te Starosta wykonywał przy pomocy powiatowej administracji zespolonej
i jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego oraz organu pomocniczego –
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Powiatowy Zespół Zarządzania
Kryzysowego odbył cztery posiedzenia wynikające z Rocznego planu pracy PZZK na 2019 r.
oraz jedno poza planem, które poświęcone było: funkcjonowaniu jednostek ratownictwa
medycznego na terenie Powiatu Radomszczańskiego w związku z wejściem w życie
nowych przepisów dotyczących Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz ustaleniu
zasad współpracy ze służbami ratunkowymi.
Obieg informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego zapewniało dwuosobowe
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Podstawowym dokumentem regulującym zasady postępowania uczestników
zarządzania kryzysowego na szczeblu Powiatu Radomszczańskiego w przypadku wystąpienia
zagrożenia powodującego lub mogącego spowodować sytuację kryzysową o skutkach
wykraczających poza granice jednej gminy lub takie, które wymagają zaangażowania
sił i środków przekraczających możliwości gminy był: Powiatowy Plan Zarządzania
Kryzysowego. Natomiast dokumentem, który określa zasady kompleksowego zarządzania
w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego był Plan operacyjny ochrony przed
powodzią Powiatu Radomszczańskiego, który jest załącznikiem do Powiatowego Planu
Zarządzania Kryzysowego.
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku przy ulicy
Żeromskiego 19 znajduje się Międzygminny – Powiatowy Magazyn ds. Zarządzania
Kryzysowego, w ramach którego funkcjonuje Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy.
Zgromadzenie sprzętu w jednym miejscu ułatwia proces jego dystrybucji w przypadku
wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie Powiatu Radomszczańskiego. Starostwo w miarę
możliwości dokonywało zakupu sprzętu przeciwpowodziowego. W 2019r. magazyn został
uzupełniony o dwie zapory przeciwpowodziowe napełniane wodą.
Kwalifikacja wojskowa
Jak każdego roku, również w 2019 roku na terenie Powiatu Radomszczańskiego
przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa. Podczas jej trwania do Powiatowej Komisji
Lekarskiej zgłosiło się 621 mężczyzn i 26 kobiet. Spośród wezwanych mężczyzn:
 543 osób otrzymało kategorię A i uznano ich za zdolnych do czynnej służby
wojskowej;
 49 osób uznano za niezdolnych do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju
i otrzymało kategorię D;
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17 osób uznano za całkowicie niezdolnych do służby wojskowej i otrzymało
kategorię E;
12 osób dostało kategorię B w związku z czym muszą stanąć przed Komisją ponownie;
spośród wezwanych kobiet większość, bo 22 osoby, otrzymały kategorię A.

Obronność
W miesiącu październiku 2019 r. zrealizowano powiatowy trening Stałego Dyżuru,
zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. Starosty Radomszczańskiego
w sprawie przeprowadzenia powiatowego treningu Stałego Dyżuru.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
Na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym w Powiecie Radomszczańskim
obowiązkowo funkcjonuje Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. W skład Komisji wchodzi
Starosta Radomszczański pełniący funkcję przewodniczącego Komisji, dwóch radnych, którzy
są delegowani przez Radę Powiatu Radomszczańskiego, Komendant Powiatowy Policji
w Radomsku, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Radomsku,
inspektor Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wójt Gminy: Gomunice
oraz Radomsko. W 2019 r. odbyły się cztery posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Powiat Radomszczański w 2019 r. udzielił dotacji:
 w wysokości 45.000,00 zł – (wydatkowano 41.426,00 zł) na zakup samochodu
oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Radomsku;
 w wysokości 40.000,00 zł na dofinansowanie zakupu autocysterny dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku.
Ponadto ufundował nagrody – koszt 480,00 zł – dla finalistów konkursu eliminacji
powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz dokonał zakupu 12 sztuk
dualnych czujek czadu i dymu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Radomsku za kwotę 1.536,00 zł.
Obrona cywilna
W miesiącu październiku 2019 roku w ramach Powiatowego Treningu Sytemu
Wykrywania i Alarmowania uruchomiono system wykrywania i alarmowania w gminach:
Miasto Radomsko, Gmina Kamieńsk. W ramach ćwiczenia za pomocą syren alarmowych
ogłoszono i odwołano sygnał alarmowy na terenie gmin: Gidle i Ładzice uruchomiono wybrane
miejsca do tymczasowego zakwaterowania.
Ponadto w miesiącu październiku 2019 roku przeprowadzona została akcja informacyjna
dla społeczeństwa w środkach masowego przekazu (telewizja lokalna), w zakresie
obowiązujących sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych.
W 2019 roku pracownicy PCZK dokonali zakupu sprzętu na potrzeby magazynu obrony
cywilnej w ramach otrzymanej dotacji z ŁUW w Łodzi.
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W 2019 roku policjanci KPP Radomsko przeprowadzili na terenie Powiatu
Radomszczańskiego łącznie 18.583 interwencji zgłoszonych służbie dyżurnej (m.in. w miejscu
publicznym oraz interwencje domowe).
W trakcie wykonywania czynności służbowych policjanci umieścili w pomieszczeniach
dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia – ogółem 736 osób,
w tym 348 osób to osoby, które zostały zatrzymane ze względu na uzasadnione podejrzenie
popełnienia przestępstwa, w 185 przypadkach to tzw. zatrzymanie prewencyjne (np. agresja
w stosunku do domowników, awanturowanie się). Funkcjonariusze realizowali również
zatrzymania na polecenia innych organów, w tym na polecenie Sądu lub Prokuratury – łącznie
dokonali 105 zatrzymań. Doprowadzonych zostało również 24 osób do wytrzeźwienia
(mężczyźni – 24, kobiety – 0). Inne doprowadzenia – 73 osoby.
W 2019 roku zostało sporządzonych 125 formularzy „Niebieska Karta”.
W 65 przypadkach karty założone zostały na terenach miejskich a w 60 na terenach wiejskich.
W związku z tym odnotowano – 144 osoby jako ofiary przemocy w rodzinie z czego:
111 kobiet, 22 – mężczyzn oraz 11 – osób małoletnich.
Podczas realizacji czynności związanych z przemocą w rodzinie ujawniono
127 sprawców przemocy w rodzinie z czego – 118 mężczyzn, 8 kobiet, 1 małoletni. Bardzo
często podłożem nieporozumień oraz wszelkich przejawów przemocy jest nadużywanie
alkoholu przez członków rodzin, dlatego też ujawniono 105 sprawców, którzy znajdowali się
pod wpływem alkoholu. W 93 przypadkach przemocy w rodzinie udzielono osobom różnego
rodzaju pomocy.
W ramach obowiązujących procedur KPP Radomsko stale współpracowało z innymi
podmiotami zajmującymi się profilaktyką i zjawiskiem przemocy w rodzinie, szczególnie
podczas posiedzeń zespołów interdyscyplinarnych.
Ponadto w analizowanym okresie na terenie Powiatu Radomszczańskiego stwierdzono:
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1.926 przestępstw, w tym wykryto 1.635. Wykrywalność KPP Radomsko na poziomie
84,32;
1.249 przestępstw kryminalnych, w tym wykryto 993. Wykrywalność KPP Radomsko
na poziomie 78,87%;
11 przestępstw rozbójniczych, w tym wykrytych 11. Wykrywalność KPP Radomsko
na poziomie 100%;
202 kradzieży z włamaniem, w tym wykrytych 130. Wykrywalność KPP Radomsko
na poziomie 63,41%;
166 kradzieży w tym wykryto 89. Wykrywalność KPP Radomsko na poziomie 52,35%;
304 przestępstw gospodarczych w tym wykryto 281. Wykrywalność KPP Radomsko
na poziomie 91,53%;
106 przestępstw narkotykowych, w tym wykryto 100 (posiadanie, udzielanie, sprzedaż
środków odurzających). Wykrywalność KPP Radomsko na poziomie 94,34%;
9 kradzieży samochodów, w tym wykryto 7. Wykrywalność KPP na poziomie 77,78%;
9 bójek, w tym wykryto 9. Wykrywalność KPP na poziomie 100%;
5 zgwałceń lub innych czynności seksualnych, w tym wykryto 5. Wykrywalność KPP
na poziomie 100%.

W 2019 roku policjanci ujawnili łącznie 64 czyny karalne popełnione przez 54 nieletnich,
z czego 39 to przestępstwa popełnione przez 24 nieletnich, a 25 to wykroczenia popełnione
przez 30 nieletnich. 35 czynów to przestępstwa kryminalne popełnione przez 21 nieletnich
– takie jak: 2 – kradzież pojazdu, 6 – kradzieże, 1 – pobicie, 2 – uszkodzenie ciała, 18 –
przestępstwa narkotykowe.
Policjanci w ramach służby prowadzili szereg zajęć edukacyjnych oraz interwencyjno motywacyjnych z młodzieżą, na których poruszane były m.in. zagadnienia dotyczące przemocy
psychicznej, fizycznej, cyberprzemocy oraz zażywania 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
118 przypadków demoralizacji nieletnich, z czego m.in. 28 dotyczyło nieletnich
przebywających na ucieczkach z placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów
rodzinnych, 21 nieletnich spożywających alkohol, 36 naganne zachowanie na terenie szkół.
W trakcie pełnionych służb na terenie Powiatu Radomszczańskiego funkcjonariusze
ujawnili wykroczenia w ilości – ogółem – 12.202.
Ponadto policjanci w 2019 roku wylegitymowali 55.070 osób, nałożyli 6.369 mandatów
karnych. Sporządzono również 627 wnioski o ukaranie do Sądu.
Policjanci na terenie działania KPP Radomsko przeprowadzili 1.657 postępowań
w sprawach o wykroczenia.
Ruch drogowy
Dokonując analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na terenie Powiatu
Radomszczańskiego przebiegają 3 drogi krajowe, tj. K-1, K-42 i K-91c oraz 4 drogi
wojewódzkie, tj. W-484, W-742, W-784 i W785, z których największe natężenie ruchu
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tranzytowego przebiega droga K-1 (obecnie w trakcie przebudowy na autostradę A-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: 435 km.
Drogi gminne/miejskie: 880 km.

Analizując zagrożenie w ruchu drogowym należało 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
2017

2018

2019

204

214

131

Zabici
%
38,7

2017

2018

2019

8

23

19

Ranni
%
17,3

Ilość zdarzeń łącznie

Kolizje

2017

2018

2019

285

264

201

%
23,8

2017

2018

2019

1426

1304

2074

%
+
159,0

2017

2018

2019

1630

1518

2205

Z powyższego wynika, że w roku 2019, odnotowano 2.205 zdarzeń drogowych (w tym
131 wypadków), w wyniku których zginęło 19 osób, a 201 osób zostało rannych. W stosunku
do tego samego okresu roku poprzedniego nastąpił znaczny spadek ilości wypadków o 38,7%,
spadek ilości zabitych o 17,3%, spadek ilości rannych o 23,8% i znaczny wzrost ilości
kolizji o 159%. Znaczący wzrost kolizji nastąpił w szczególności na drodze krajowej nr 1
(z 230 na 886 zdarzeń), gdzie trwa aktualnie budowa autostrady A-1. Jeśli chodzi
zaś o znaczący spadek ilości wypadków, to nastąpił on na terenie całego Powiatu
Radomszczańskiego.
Ilość ofiar zdarzeń drogowych z podziałem na poszczególnych użytkowników dróg
w poszczególnych latach
Rodzaj użytkownika drogi

Motorowerzyści

2017

2018

2019

Zabici

Ranni

Zabici

Ranni

Zabici

Ranni

-

13

-

8

-

2

79

%
+
45,2

Piesi

4

35

8

33

4

26

Pojazd nieustalony

-

-

-

1

-

-

Rowerzyści

1

26

2

37

2

15

Użytkownicy autobusów

-

6

-

-

-

2

Użytkownicy czterokołowców

-

1

-

-

-

-

Użytkownicy innych pojazdów

-

-

-

2

1

-

Użytkownicy motocykli

1

9

1

7

1

8

Użytkownicy samochodów ciężarowych

-

15

2

8

1

7

Użytkownicy samochodów osobowych

2

180

10

168

10

141

Podsumowanie

8

285

23

264

19

201

Z danych wynika, że w roku 2019 spadła ogólna ilość ofiar o 23,3% (w latach 2017/2018
o 2,0%), w tym ilość zabitych o 17,3%). Na przestrzeni kilku ostatnich lat ilość osób zabitych
utrzymuje się na podobnym poziomie (około 20 osób); oczywiście oprócz roku 2017, który był
w tym zakresie wyjątkowo dobry. W roku 2015 – było 20 zabitych, roku 2016 – 18, roku 2017
– 8, roku 2018 – 23).
Sprawcy zdarzeń ogółem w roku 2019
Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018 2019

Z winy
kierującego

181

192

118

4

15

17

264

248

188

951

933

1223

Z winy pieszego

8

13

9

3

6

2

5

8

7

9

5

10

Z innych przyczyn

13

8

3

15

7

4

443

332

801

Współwina

2

1

1

1

1

1

2

23

34

40

Razem:

204

214

131

8

285

264

201

1424

1303

2074

2

23

19

%

+
100,0
+
141,2

Z powyższego wynika, że nastąpił spadek zdarzeń z winy kierujących i pieszych
oraz, że nastąpił znaczny wzrost ilości zdarzeń z przyczyn innych. Nadmienić należy,
iż znaczącą część wszystkich zdarzeń stanowiły zdarzenia z udziałem zwierząt, zdarzenia
spowodowane niewłaściwą infrastrukturą drogową (wyrwy, ubytki w jezdni), ale przede
wszystkim związane z najeżdżaniem kierujących na słabo widoczne (szczególnie w warunkach
wieczorowo-nocnych) urządzenia bezpieczeństwa ruchu takie jak np. podstawy tablic
kierujących U-21a/b – te zdarzenia zostały zaklasyfikowane jako zdarzenia spowodowane
przyczynami „innymi”.
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Miejsca występowania zdarzeń, gdzie wystąpiły ofiary według kategorii dróg

Ilość ofiar zdarzeń
drogowych ogółem

Kategoria
drogi

2017

2018

2019

Krajowa

123

108

113

Wojewódzka

18

11

Powiatowa

113

Gminna

Kategoria
drogi

Ilość pieszych
ofiar zdarzeń
drogowych
2017

2018

2019

Krajowa

11

8

11

6

Wojewódzka

2

2

-

111

71

Powiatowa

11

12

12

38

55

29

Gminna

14

17

7

Inna

1

2

1

Inna

1

2

-

Razem

293

287

220

Razem

39

41

30

W roku 2018 piesi stanowili 13,6% wszystkich ofiar, w roku 2018 – 14,4%, w roku
2017 było to 13,3%, w roku 2016 – 16,9%, a w roku 2015 – 16,1%. na przestrzeni lat nastąpił
zatem nieznaczny spadek ilości ofiar pieszych w stosunku do ogólnej ilości ofiar.

Ilość zdarzeń na terenie poszczególnych gmin
Ilość zdarzeń

Gmina

2017 2018 2019

%

miasto Radomsko

747

764

740

-

gmina Radomsko

97

74

245

Dobryszyce

83

73

220

Gidle

40

34

52

Gomunice

85

54

121

Kamieńsk

181

124

283

Kobiele Wlk.

43

31

40

+231,0
+
201,3
+
224,0
+
128,2
-

Kodrąb

51

54

49

-

Lgota Wlk.

43

35

36

Ładzice

100

114

249

Masłowice

45

41

40

+
118,4
-

Przedbórz

60

66

82

-

Wielgomłyny

23

20

24

-

Żytno

31

31

31

-
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Z powyższego wynika, że 740 zdarzenia na terenie miasta Radomska stanowiły 33,5%
z ogólnej liczby zdarzeń. Wyłączając jednak zdarzenia do jakich doszło na budowanym
odcinku autostrady A–1 (886 zdarzeń), to zdarzenia na terenie m. Radomska stanowiły
aż 56,1 % wszystkich zdarzeń na terenie Powiatu Radomszczańskiego. Wzrosty ilości zdarzeń
na terenie gmin: Radomsko, Dobryszyce, Gomunice, Kamieńsk, Ładzice spowodowane
były właśnie, w znaczącej większości, ruchem pojazdów na przebudowywanym, odcinku drogi
krajowej K–1, traktowanym jako miejsce robót drogowych, oznaczonych właściwymi znakami.

Zdarzenia z udziałem pieszych
Zdarzenia z udziałem
pieszych (ofiary)

Gmina

2017 2018 2019

%

miasto Radomsko

25

23

18

- 21,7

gmina Radomsko

2

-

1

-

Dobryszyce

-

2

1

-

Gidle

1

1

Gomunice

-

2

1

-

Kamieńsk

2

2

3

-

Kobiele Wlk.

1

1

-

-

Kodrąb

1

3

2

-

Lgota Wlk.

1

1

-

-

Ładzice

1

2

2

-

Masłowice

-

-

-

-

Przedbórz

3

1

1

-

Wielgomłyny

2

-

1

-

Żytno

-

3

-

-

Razem:

39

41

30

- 26,8

-

Z powyższego wynika, że 18 (z 30) zdarzeń z udziałem pieszych wystąpiło na terenie
miasta Radomska, co stanowi 60% wszystkich zdarzeń z udziałem pieszych. Analizując
zdarzenia w kontekście ich występowania w poszczególnych dniach tygodnia, stwierdzić
należy, że zdarzenia występowały we wszystkie dni tygodnia. Na przestrzeni lat największa
ilość osób zabitych występowała w czwartki i piątki (w 2019 roku – w czwartki), a osób rannych
najwięcej było w czwartki, piątki, soboty, niedziele. Do najmniejszej ilości wypadków
dochodziło w poniedziałki, a do najmniejszej ilości kolizji – w soboty i niedziele,
co przedstawia poniższa tabela:
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Wypadki

Dzień
tygodnia

2017

2018

2019

Poniedziałek

32

22

Wtorek

30

Środa

Zabici
%

Ranni

2017

2018

2019

16

1

2

27

10

1

30

28

15

Czwartek

28

36

Piątek

34

Sobota

%

Kolizje

2017

2018

2019

3

44

25

4

-

44

2

2

2

21

1

3

36

23

2

22

36

21

Niedziela

28

29

Razem

204

214

%

2017

2018

2019

28

222

192

341

37

14

203

208

322

34

28

18

206

204

299

7

33

43

25

227

205

336

7

5

47

51

34

227

213

325

-

2

-

38

43

40

194

164

230

23

1

3

2

35

37

42

145

117

221

131

8

23

19

285

264

201

1424

1303

2074

%

Biorąc pod uwagę porę dnia, w jakiej występowało zagrożenie zaznaczyć należy,
że w roku 2019 do wypadków dochodziło najczęściej w godz. 13.00 – 16.00, do kolizji natomiast –
w godz. 16.00 – 19.00. Najwięcej ofiar śmiertelnych wystąpiło w godz. 12.00 – 14.00. Przedstawia
to poniższa tabela:

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

Pora dnia
2017

2018

2019

00.00-00.59

1

1

01.00-01.59

3

02.00-02.59

%

2017

2018

2019

-

1

1

4

-

-

-

3

3

03.00-03.59

1

2

04.00-04.59

5

05.00-05.59

%

2017

2018

2019

-

-

2

-

-

4

-

1

-

1

-

-

3

-

-

3

3

4

06.00-06.59

11

3

07.00-07.59

8

08.00-08.59

%

2017

2018

2019

-

21

19

46

6

-

16

11

35

-

4

9

7

11

23

-

1

6

1

7

13

31

1

-

11

2

-

13

11

27

-

-

1

6

3

3

25

20

62

5

-

-

-

18

3

6

44

39

91

11

6

1

1

-

9

13

7

54

38

94

10

8

6

-

-

-

17

9

7

72

69

101

09.00-09.59

8

8

3

-

-

1

9

8

3

65

82

90

10.00-10.59

8

13

2

-

1

-

10

17

2

71

91

91

11.00-11.59

10

10

8

-

-

1

11

13

10

81

77

77

12.00-12.59

21

13

9

-

1

3

35

19

14

97

79

111

13.00-13.59

9

17

12

2

1

5

9

18

23

99

87

110

83

%

14.00-14.59

11

16

12

-

-

2

23

21

22

122

112

107

15.00-15.59

18

19

15

1

3

1

19

21

24

83

95

110

16.00-16.59

16

17

6

-

2

-

24

23

9

102

98

150

17.00-17.59

18

14

8

1

-

1

23

19

15

109

70

119

18.00-18.59

19

10

7

2

4

-

25

10

10

70

59

143

19.00-19.59

10

6

10

-

-

-

15

9

11

63

59

119

20.00-20.59

6

8

6

-

2

1

6

6

16

65

45

71

21.00-21.59

1

11

2

-

2

-

1

16

4

52

48

109

22.00-22.59

6

8

4

-

2

2

8

8

3

48

40

98

23.00-23.59

1

6

2

-

1

1

1

8

2

38

30

59

Razem:

204

214

131

8

23

19

285

264

201

1426

1304

2074

Ponadto w trakcie wykonywania czynności służbowych policjanci Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji Radomsku w 2019 roku ujawnili:
 133 kierujących w stanie nietrzeźwości pojazdami mechanicznymi – (w 2018 roku
– 144 kierujących);
 204 kierujących w stanie nietrzeźwości innymi pojazdami – rowerzyści – (w 2018
roku – 142 kierujących).
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 2019 roku na terenie działania KPP Radomsko zarejestrowano ogółem – 1.224 kart
weryfikacji zagrożenia z czego: potwierdzone – 654 kart, niepotwierdzone – 416 kart,
potwierdzone wyeliminowane – 132 kart, a jako żart/pomyłka naniesiono 5 zagrożeń,
potwierdzone (przekazane poza Policję) – 17 kart.
Jak wynika z analizy sporządzonych kart weryfikacji zagrożenia – najwięcej naniesionych
zagrożeń, były to zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach
niedozwolonych – ogółem – 205 zgłoszenia – (z czego potwierdzonych jest 95 zgłoszeń,
niepotwierdzonych – 90 zgłoszeń, potwierdzone wyeliminowane – 20 zgłoszeń, liczne
naniesienia dotyczą również niewłaściwej infrastruktury drogowej – ogółem – 94 zgłoszenia
(potwierdzono – 47 zgłoszeń, niepotwierdzone – 18, potwierdzone (przekazane poza Policję) –
11 zgłoszeń, potwierdzone wyeliminowane – 18 zgłoszeń); przekraczanie dozwolonej
prędkości – ogółem – 428 zgłoszenia – (potwierdzone – 346 zgłoszeń, niepotwierdzone –
84

61 zgłoszeń, potwierdzone wyeliminowane – 21 zgłoszenia); oraz nieprawidłowe parkowanie
– ogółem – 204 zgłoszeń – (potwierdzone – 75 zgłoszenia, niepotwierdzone – 87 zgłoszenia,
potwierdzone wyeliminowane – 41 zgłoszeń, żart pomyłka – 1 zgłoszenie). Zadania
podejmowane przez Policję w związku ze wszystkimi zgłoszeniami polegały na weryfikacji
określonej nieprawidłowości w terminie 5 dni od uzyskania informacji o występującej
nieprawidłowości. W przypadku potwierdzenia zgłoszenia podejmowane były liczne działania,
obejmujące zarówno interwencje w rejonie zagrożenia, jak również, współpracy z innymi
instytucjami w zakresie ich kompetencji, celem wspólnego wypracowania adekwatnego
dodanego problemu rozwiązania.
Ważnym elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo na terenie Powiatu
Radomszczańskiego były również działania realizowane w związku z zabezpieczeniem
przejazdów uczestników imprez masowych. W związku z tym do zabezpieczenia przejazdów
kibiców w analizowanym okresie zaangażowanych było łącznie 561 funkcjonariuszy.
Ponadto łącznie do zabezpieczenia przejazdów uczestników imprez masowych oraz imprez
na terenie Powiatu zaangażowanych było 729 policjantów.
Dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku dynamika w 7 kategoriach
przestępstw wyniosła 126%, a wykrywalność wyniosła w 2019 roku 61,05%; natomiast
dynamika ogółem wszystkich przestępstw wykrytych za 2019 rok wynosi 78,01%,
a wykrywalność za ten okres wyniosła 84,32%.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
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W 2019 r. na terenie Powiatu Radomszczańskiego powstało 1.446 zdarzeń, z czego
515 stanowiły pożary (35,6%), 867 miejscowe zagrożenia (59,9 %), 64 alarmy fałszywe
(4,4 %). Podczas pożarów 14 osób zostało rannych, była też 1 ofiara śmiertelna.
Rozpoznane grupy zagrożeń występujące na terenie Powiatu to w szczególności:
 transport drogowy (przewóz materiałów niebezpiecznych, towarowy i osobowy):
– 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 PERN „PRZYJAŹŃ” Koluszki – Boronów (średnica 273 mm, ciśnienie
6,3 MPa, przepływ około 120 m3/godz.) o rocznej ilości przesyłu ok. 1.400.000m3
(przebiega przez gminy: Kamieńsk, Gomunice, Dobryszyce, Radomsko, Ładzice);



– gazociąg (średnica 350 mm, ciśnienie 1,6 MPa) o rocznej ilości przesyłu około
17.500.000m3 (przebiega przez gminy: Kamieńsk, Gomunice, Dobryszyce,
Radomsko);
tereny zagrożone powodziami (powierzchnia zalewowa ok. 5.500 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 Taras, 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;
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
z czego 12.000 ha tj. 25% to lasy i kategorii zagrożenia pożarowego), 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 1.140 ha) i Żytno (około 180 ha);
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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);
stacje paliw płynnych oraz stacje autogazu;
punkty wymiany butli gazowych propan – butan (dystrybucja);
zagrożenia obiektów w gospodarstwach rolniczych (46 000 budynków, w tym
ok. 5% o konstrukcji całkowitej palnej).

Pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe w 2019 roku

Ogółem 1.446 zdarzeń
4,40%

35,60%

Pożary
Miejscowe zagrożenia

59,90%

Alarmy fałszywe

OGÓŁEM: 1446 zdarzeń
 35,6% (515) stanowiły pożary;
 59,9% (867) stanowiły miejscowe zagrożenia;
 4,4% (64) stanowiły alarmy fałszywe.
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Zdarzenia w poszczególnych miesiącach w 2019 roku

Pożary w miesiącach roku 2019
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AF w miesiacach roku 2019
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Liczba zdarzeń w poszczególnych miesiącach roku 2019
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Pożary w podziale na grupy obiektów
Użyteczności publicznej
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99

ilość pożarów

Ogółem

Obiekty użyteczności publicznej

Obiekty mieszkalne

Obiekty produkcyjne

Obiekty magazynowe

Środki transportu

Lasy (państwowe i prywatne)
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Małe
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Wielkość

Pożary wg rodzaju obiektów
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Zdarzenia w poszczególnych gminach Powiatu Radomszczańskiego w 2019 r.
Powiat / gmina

Pożary

Miejscowe
zagrożenia

Alarmy fałszywe

OGÓŁEM
ZDARZEŃ

Powiat Radomszczański

515

867

64

1446

Dobryszyce

20

35

3

58

Gidle

47

38

2

87

Gomunice

25

35

2

62

Kamieńsk

56

67

1

124

Kobiele Wielkie

14

33

1

48

Kodrąb

32

41

1

74

Lgota Wielka

14

25

1

40

Masłowice

21

25

0

46

Przedbórz

50

44

4

98

m. Radomsko

99

329

42
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Radomsko

33
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1
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Wielgomłyny

33

30

1

64

Ładzice

25

63

3

91

Żytno

46

41

2
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Zestawienie strat za 2019 roku wg pożarów i miejscowych zagrożeń
w Powiecie Radomszczańskim
Straty w MZ

Straty w pożarach
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Przyczyny powstawania pożarów i miejscowych zagrożeń
w Powiecie Radomszczańskim
Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru

48,34%

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

15,33%

Inne przyczyny

8,73%

Nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych

6,79%

Wady środków transportu

5,43%

NOD w pozostałych przypadkach

3,88%

Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) przy wypalaniu
pozostałości roślinnych
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności
przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń
grzewczych

2,33%
2,13%

Wady urządzeń mechanicznych

1,16%

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych
na paliwo stałe

0,97%

Pożary jako następstwo innych miejscowych zagrożeń

0,97%

Samozapalenia biologiczne

0,97%

Wady konstrukcji budowlanych

0,58%

Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe

0,58%

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

0,58%

Miejscowe zagrożenia
Inne przyczyny

30,68%

Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie

27,56%

Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu

21,10%
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Huragany, silne wiatry, tornada

9,91%

Wady środków transportu

2,07%

Gwałtowne opady atmosferyczne

2,07%

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

1,03%

Gwałtowne przybory wód, zatory lodowe

0,69%

Celowe działanie człowieka

0,57%

Wady urządzeń mechanicznych

0,46%

Wady konstrukcji budowlanych

0,46%

Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu

0,46%

Nieumyślne działanie człowieka

0,46%

Nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów, studni, włazów

0,34%

Akcje terrorystyczne

0,34%

Nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych, budynków

0,23%

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

0,23%

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych (innych niż
elektryczne)

0,23%

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

0,23%

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych

0,23%

Niewłaściwe zabezpieczenie hodowanych zwierząt, owadów, gadów,
ptaków

0,23%

Nieprawidłowe wykonanie prac instalacyjnych, remontowych,
montażowych, budowlanych

0,11%

Uszkodzenia, zaniedbania w utrzymaniu szlaków komunikacyjnych

0,11%

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych

0,11%
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Działalność kontrolno-rozpoznawcza
Czynności kontrolno-rozpoznawcze realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej prowadzone były w następujących zakresach:
 kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych
zastosowanych w obiekcie budowlanym;
 oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;
 ustalania spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
 rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych
przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń;
 wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru
oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się.
Czynności kontrolno – rozpoznawcze i postępowanie administracyjne w 2019 r.:


Przeprowadzone czynności kontrolno – rozpoznawcze:
– w obiektach użyteczności publicznej – 72;
– w budynkach zamieszkania zbiorowego – 1;
– w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – 14;
– w obiektach produkcyjnych i magazynowych – 50;
– w lasach – 2;
– w gospodarstwach rolnych – 0;
– ogółem kontroli – 150;
w tym: kontroli podstawowych (z odbiorami) – 136, sprawdzających – 14;
– obiektów skontrolowanych – 210.
Ponadto z ogólnej ilości 150 kontroli:
– czynności kontrolno – rozpoznawcze dotyczące oddawania obiektów budowlanych
do użytkowania – 53;
– w tym sprzeciwy lub zajęte stanowiska z uwagami – 20;

– przeprowadzono kontrole i przygotowano opinie dotyczące bezpieczeństwa – 64
obiektów budowlanych.
 Postępowanie administracyjne:
– ilość wydanych decyzji administracyjnych – 16, w tym decyzji zakazujących – 2;
– nałożono grzywnę w celu przymuszenia w wysokości 300 złotych;
– liczba nałożonych mandatów – 0;
– wystąpienia do innych organów – 102.
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Ilość wybranych nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej ujawnionych
podczas czynności kontrolnych:
– dotyczące urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz gaśnic – 20;
– dotyczące instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 23;
– dotyczące instalacji użytkowych – 24;
– dotyczące stanu dróg ewakuacyjnych i znaków bezpieczeństwa – 12;
– pozostałe nieprawidłowości – 73;
– ogółem nieprawidłowości – 143;
– ilość obiektów, w których wystąpiły nieprawidłowości – 70.



Ilość obiektów skontrolowanych w ramach prowadzonej od lat akcji kontrolnej
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, stanowiących zasoby starej zabudowy:
– obiekty skontrolowane przez pion kontrolno – rozpoznawczy – 5;
– obiekty zlustrowane przez funkcjonariuszy JRG – 32.



Zgodnie z poleceniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
16 kwietnia 2019 roku dotyczącym wzmożenia nadzoru nad obiektami zabytkowymi
w związku z pożarem Katedry Notre – Dame w Paryżu w dniu 15 kwietnia 2019 roku
skontrolowano 15 obiektów zabytkowych, w 6 stwierdzono nieprawidłowości.



Zgodnie z postępowaniem dotyczącym wydawania przez właściwe organy zezwoleń
na zbieranie, przetwarzanie bądź wytwarzania odpadów:
– przeprowadzono 20 kontroli w obiektach i na terenach przeznaczonych do zbierania,
przetwarzania bądź wytwarzania odpadów;
– wydano 33 postanowienia w sprawie uzgadniania
przeciwpożarowej dla wyżej wymienionych obiektów.

warunków

ochrony



Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
dotyczącym kontroli podmiotów prowadzących działalność w formie tzw. Escape
roomów, skontrolowano 1 obiekt, na który nałożono decyzję nakazową (zapewnienie
możliwości natychmiastowego otwarcia drzwi w poszczególnych pomieszczeniach
zaadaptowanych doprowadzenia działalności).



Dokonano aktualizacji i rozszerzenia katalogu zagrożeń na podstawie prowadzonych
czynności kontrolno – rozpoznawczych oraz na podstawie posiadanych danych
służbowych. Zmiany dotyczyły m.in.: wykazu obiektów, w których wymagana jest ISA
na podstawie Postanowień Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi –
dopisano jeden obiekt (budynek „Hotel Radomsko”, ul. Piastowska 18A), wykazu
obiektów energetyki i łączności o znaczeniu krajowym lub regionalnym – dopisano
dwie stacje bazowe telefonii komórkowej.
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Edukacja dla bezpieczeństwa
Jednym z głównych przedsięwzięć w ramach prewencji społecznej był finał powiatowy
społecznej kampanii edukacyjno – informacyjnej pod nazwą „Czad i Ogień.
Obudź czujność”. W ramach tej 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 2019 rozdano łącznie ponad 100 czujek dymu i tlenku węgla m.in. dla uczestników
imprezy plenerowej FOOD-TRUCK Radomsko zorganizowanej przez Urząd Miasta
w Radomsku, rodzinom wytypowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Radomsku, uczniom szkół podstawowych uczestniczącym w Interdyscyplinarnym
Programie Edukacji Medialnej „Kino Szkoła” organizowanym w Miejskim Domu Kultury
w Radomsku. Ponadto czujki przekazano schroniskom dla osób bezdomnych w Klizinie
i Woli Malowanej (gm. Kodrąb), a także przeznaczono na nagrody dla laureatów konkursu
internetowego „WYGRAJ CZUJKĘ na ŚWIĘTA”.
W ramach kampanii społecznej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo” przeprowadzono
12 pogadanek w siedzibie Komendy oraz 7 pokazów sprzętu i 19 prelekcji w placówkach
oświatowych i imprezach plenerowych organizowanych przez inne instytucje.
Przygotowano materiały i przeprowadzono eliminacje gminne 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 – 76.
Przy współpracy z lokalnymi mediami (telewizja, prasa, portale internetowe), wzorem
lat ubiegłych, propagowano zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych oraz zasad
zachowania w przypadku zatrucia tlenkiem węgla, m.in.: udział w programie telewizji
NTL Radomsko „Rozmowa dnia” (wydanie z dnia 05.11.2019 roku) oraz udział w programie
„Pod prąd” tego portalu (wydanie z 19.11.2019 roku).
W ramach prowadzonej od lat akcji kontrolnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych stanowiących zasoby starej zabudowy, właściciele i zarządcy tych obiektów
każdorazowo informowani byli o swoich obowiązkach w zakresie prawidłowego utrzymania
instalacji użytkowych i części wspólnych obiektów takich jak drogi komunikacji ogólnej,
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piwnice i poddasza nieużytkowe, ponadto mieszkańcom rozdawane były ulotki dotyczące
bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych i sposobów uniknięcia zatrucia tlenkiem węgla.
W ramach akcji edukacyjno – promocyjnej strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej
w Radomsku przeprowadziła 19 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 oraz ratownictwa wodnego.
Podczas prowadzonej akcji „Otwarte drzwi strażaków – ratowników” strażnicę tutejszej
Komendy odwiedziło 310 dzieci z 12 placówek z terenu Powiatu Radomszczańskiego. Ponadto
strażacy JRG KP PSP przeprowadzili 7 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
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 2019 roku uczestniczyła
w następujących wojewódzkich zawodach sportowych organizowanych przez Komendę
Wojewódzką, a mianowicie w:
 XXI Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Halowej Piłce Nożnej;
 XXI Mistrzostwach Województwa Łódzkiego w Sporcie Pożarniczym;
 XXI Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Piłce Siatkowej;
 XX Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Lekkiej atletyce;
 XVIII Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Pływaniu.
Ćwiczenia i manewry w ramach powiatu w 2019 r.
W minionym roku przeprowadzono zgodnie z rocznym planem 18 ćwiczeń na obiektach
z terenu Powiatu Radomszczańskiego oraz dodatkowo ćwiczenia w wytypowanych obiektach
sakralnych z terenu powiatu. Ćwiczenia prowadzono w następujących obiektach:
 Cynkownia Radomsko, ul. Stolarzy 3, 97-500 Radomsko;
 Dom Pomocy Społecznej, ul. Krasickiego 138, 97-500 Radomsko;
 Zakład produkcyjny ONTEX, ul. Przedsiębiorców 6, 97-500 Radomsko;
 Stacja Gazowa Redukcyjno – Pomiarowa Wysokiego Ciśnienia, Kletnia,
ul. Przedborska, 97-545 Gomunice;
 Obiekty produkcyjne zakładu FAMEG, ul. 11-Listopada 2, 97-500 Radomsko;
 Zakład produkcyjny UNION, ul. Stolarzy 1, 97-500 Radomsko.
W ćwiczeniach powyższych oprócz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej brały udział
jednostki z Ochotniczych Straży Pożarnych KSRG z terenu Powiatu oraz jednostki
OSP, których siedziba znajduje się w sąsiedztwie odwiedzanych obiektów. W ramach
doskonalenia zawodowego przeprowadzono również zajęcia na wyciągu narciarskim ,,Góra
Kamieńsk”.
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W minionym roku siły i środki Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej brały również udział
w poniższych manewrach i ćwiczeniach pożarniczych:
 W dniu 1 kwietnia 2019 roku, na terenie miejscowości Szczepocice Rządowe,
gm. Radomsko, odbyły się wojewódzkie ćwiczenia przeciwpowodziowe
„RADOMSKO 2019”, zgrywające wydzielone siły i środki jednostek ochrony
przeciwpożarowej z terenu Województwa Łódzkiego w zakresie przeciwdziałania
zagrożeniom powodziowym. Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie możliwości
taktycznych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej podczas sprawiania
zapór zabezpieczających przed rozlewiskiem oraz ewakuacji osób z terenów
objętych zagrożeniami powodziowymi. Miejsce ćwiczeń nie było przypadkowe – teren
ten zalewany jest okresowo przez wodę występująca z rzeki Warty, powodując duże
straty materialne. W trakcie ćwiczeń ewakuowano dzieci z miejscowej szkoły
podstawowej. Sprawdzono również umiejętności ratowników w zakresie udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy – upozorowano w tym celu dwa wypadki z ludźmi.
W ćwiczeniach brały udział jednostki ochrony przeciwpożarowej z Powiatu
Radomszczańskiego, Bełchatowskiego, Opoczyńskiego i Piotrkowskiego.
 W dniu 12 czerwca 2019 roku przeprowadzono powiatowe ćwiczenia
pn.: „WTÓRMEX 2019” na terenie złomowiska w Radomsku przy ul. Św. Rozalii
11. Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczych podczas zdarzeń,
w których z uwagi na dużą ilość osób poszkodowanych występuje niedobór zasobów
ratowniczych we wczesnej fazie organizacji akcji (zdarzenie masowe). Założeniem
było, że kierowca autobusu MPK traci przytomność i zjeżdża na przeciwny pas
ruchu wjeżdżając do rowu melioracyjnego przewracając autobus na bok. W autobusie
jest ok. 30 pasażerów. Jednocześnie samochód osobowy jadący z przeciwka uderza
w wystający na jezdnię tył autokaru. Dochodzi do pożaru samochodu osobowego.
W ćwiczeniach udział brały zastępy PSP oraz OSP z Chrzanowic, Dobryszyc,
Gorzędowa, Kodrąba, Krzywanic, Lgoty Wielkiej, Silnicy, Zespoły Ratownictwa
Medycznego oraz Policja. Jednym z głównych celów było przećwiczenie prowadzenia
segregacji pierwotnej przez ratowników PSP i OSP oraz współdziałania z ratownikami
PRM.


W dniu 24 września 2019 roku uczestniczono w ćwiczeniach ,,PABIANICE 2019”.
Były to ćwiczenia z zakresu budowy układów pompowo – wężowych zaopatrzenia
wodnego w oparciu o możliwości taktyczno – techniczne plutonu wsparcia kompanii
gaśniczej COO KSRG na terenie Województwa Łódzkiego.



Oprócz wymienionych ćwiczeń, w roku 2019 strażacy KP PSP uczestniczyli
w przeprowadzanej ewakuacji pracowników z obiektów następujących instytucji:
– Centrum handlowe ERA PARK w Radomsku, ul. Sierakowskiego 11
liczba osób ewakuowanych – 236;
– Lokal z pokojem zagadek (EscapeRoom) w Radomsku, ul. Przedborska 10
liczba osób ewakuowanych – 4;
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– Publiczna Szkoła Podstawowa w Kietlinie, gm. Radomsko
liczba osób ewakuowanych – 108;
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich
liczba osób ewakuowanych – 288;
– Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Radomsku, ul. Narutowicza 207
liczba osób ewakuowanych – 165;
– Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku, ul. Przedborska 39/41
liczba osób ewakuowanych – 456;
– Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach Drugich nr 1, gm. Ładzice
liczba osób ewakuowanych – 138;
– Zakład produkcyjny ALPLA w Radomsku, ul. Krasickiego 63/71
liczba osób ewakuowanych – 36;
– Zakład Cynkownia Radomsko, ul. Stolarzy 3
liczba osób ewakuowanych – 41;
– Szpital Powiatowy w Radomsku (2 oddziały), ul. Jagiellońska 36
liczba osób ewakuowanych – 46;
– Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomsku, al. Jana Pawła II 9
liczba osób ewakuowanych – 18;
– Zakład produkcyjny WHIRLPOOL w Radomsku, ul. A. Merloniego 4
liczba osób ewakuowanych – 286;
– Zakład produkcyjny PRESS-GLASS w Radomsku, ul. Geodetów 4
liczba osób ewakuowanych – 221;
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Radomsku, ul. Piastowska 24A
liczba osób ewakuowanych – 49;
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Pławnie, ul. Przedborska 4
liczba osób ewakuowanych – 110;
– Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 w Radomsku, ul. Mikołaja Reja 81
liczba osób ewakuowanych – 126;
– Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 w Radomsku, ul. Rolna 65
liczba osób ewakuowanych – 267;
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Orzechowie, gm. Kobiele Wielkie
liczba osób ewakuowanych – 118;
– Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Radomsku, ul. 11-Listopda 16
liczba osób ewakuowanych – 544;
– Dom Pomocy Społecznej w Radomsku, ul. Krasickiego 138
liczba osób ewakuowanych – 39;
– Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach, ul. Szkolna 4
liczba osób ewakuowanych – 226;
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– Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczepocicach Rządowych, gm. Radomsko
liczba osób ewakuowanych – 77;
– Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku, ul. Piastowska 12
liczba osób ewakuowanych – 50.
Przeszkolenie pożarnicze OSP w 2019 roku
W roku 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zorganizowała
i przeprowadziła dwa szkolenia podstawowe jednoetapowe dla strażaków ratowników OSP
oraz jedno szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP, jedno szkolenie
w zakresie ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP. Ogółem szkolenia
ukończyło:
 szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP – ukończyło 76 strażaków;
 szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP – ukończyło 20
strażaków;
 szkolenie w zakresie ratownictwa technicznego – 21 strażaków.
Obecnie wszystkie jednostki OSP w KSRG w Powiecie Radomszczańskim spełniają
wymagane standardy wyszkolenia pożarniczego.
Kontrole operacyjno – techniczne jednostek OSP w KSRG
W 2019 roku przeprowadzono kontrole operacyjno – techniczne w 17 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 2019
Uzyskana ocena jednostki OSP w KSRG

Dokumentacji

Wiedzy
teoretycznej
druhów

Ćwiczenia

Gidle

Gotowość do
natychmiastowego
użycia pojazdów
pożarniczych

1.

Gotowość
operacyjnej
druhów OSP

Jednostka

Alarmowanie OSP

Lp.

10

10

13

5

9

41

Łączna liczba
punktów
uzyskanych
na kontroli

Ocena
końcowa
inspekcji
operacyjnej

88

4

100

2.

Chrzanowice

10

10

8

5

10

35

78

3

3.

Gomunice

0

10

13

5

9

0

37

1

4.

Gorzędów

10

10

15

5

9

33

82

4

5.

Gorzędów

0

10

15

5

10

0

40

1

6.

Kamieńsk

10

10

15

5

7

46

93

5

7.

Kobiele Wielkie

0

10

15

5

10

0

40

1

8.

Kodrąb

7

10

12

4

10

38

81

4

9.

Krzywanice

10

10

10

3

9

35

77

3

10.

Lgota Wielka

1

10

15

5

10

48

89

4

11.

Radziechowice II

10

10

9

5

9

45

88

4

12.

Stobiecko
Miejskie

10

10

15

5

10

42

92

4

13.

Masłowice

9

10

7

3

8

25

62

2

14.

Przedbórz

10

10

15

5

7

45

92

4

15.

Strzałków

10

10

15

5

10

45

95

5

16.

Wielgomłyny

10

10

15

5

7

36

83

4

17.

Silnica

10

10

15

5

10

40

90

4

18.

Dobryszyce

10

8

13

5

9

35

80

3

Średnia liczba punktów

7,61

9,89

13,06

4,72

9,06

32,72

77,06

3,3

Maksymalna liczba
punktów

10

10

15

5

10

50

100

6

Punktacja

Ocena

98-100 pkt.

Celujący

6

93-98 pkt.

Bardzo dobry

5

80-93 pkt.

Dobry

4

65-80 pkt.

Dostateczny

3

50-65 pkt.

Dopuszczający

2

0-50 pkt.

Niedostateczny

1

Po każdej z 18 kontroli do jednostek OSP oraz samorządów wysłano pismo
z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi. Odpowiedź na zalecenia pokontrolne otrzymano
w 5 przypadkach. Główne powtarzające się błędy zostały stwierdzone w następujących
kategoriach:
 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa – 15 przypadków;
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znajomość zasad prowadzenia korespondencji radiowej – 5 przypadków;
brak aktualnych dopuszczeń UDT i atestów serwisów producentów odnośnie
stosownych badań sprzętu – 6 przypadków;
aktualność dokumentacji (instrukcja przyjęcia śmigłowca LPR) – 4 przypadki;
gotowość pojazdów, sprzętu ratowniczego i sprzętu łączności (konserwacja i obsługa
techniczna) – 4 przypadki.

Realizacja najważniejszych zadań i założeń inwestycyjnych:
 Pozyskano z Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi:
– autocysternę do przewozu 25.000 litrów wody z ciągnikiem MAN – zakup
dofinansowany m.in.: przez Powiat Radomszczański, Miasto Radomsko, Gminę
Lgota Wielka i Firmę FB Serwis z Kamieńska;
– zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych LUCAS o zwiększonym potencjale
do ratownictwa drogowego;
– sprzęt komputerowy oraz instalację odgromowa masztu do łączności radiowej
w ramach programu modernizacji stanowisk kierowania.
 Pozyskano ze Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego:
– suszarkę do masek sprzętu ochrony dróg oddechowych za kwotę 13.500 zł.
 Zakupiono:
– sprzęt ratowniczy m.in.: 2 aparaty powietrzne, sprzęt do ratownictwa
wysokościowego, 56 węży tłocznych;
– odzież specjalną i ekwipunek osobisty m.in.: 20 kpl ubrań specjalnych
3 częściowych, 3 pary butów specjalnych skórzanych, 10 par rękawic specjalnych.
Na podstawie decyzji Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego, przekazano samochód
specjalny Iveco Magirus z drabiną mechaniczną do jednostki OSP w Strzałkowie oraz średni
samochód ratowniczo – gaśniczy STAR-MAN do jednostki OSP Stobiecko Miejskie.
W związku z pozyskaniem dodatkowych środków i modernizacją sprzętu ratowniczego
przekazano do jednostek OSP z KSRG, a także spoza KSRG sprzęt za kwotę około 106.500 zł
m.in.: aparaty powietrzne, radiostacje nasobne, pompę szlamową, agregat prądotwórczy,
lampy oświetleniowe z masztem, ponton z silnikiem zaburtowym, narzędzia hydrauliczne
do ratownictwa drogowego.
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Podstawowym celem działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Radomsku w roku 2019 było promowanie zdrowotnego stylu życia, nadzór
nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody,
przeciwdziałanie zagrożeniom stwarzanym przez środki zastępcze i narkotyki, zapobieganie
powstawaniu chorób, szczególnie chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie
zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie zdrowia publicznego w oparciu
o analizę ryzyka zagrożenia zdrowia i życia człowieka.
W 2019 roku pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Radomsku znajdowało się 2.405 obiektów, przeprowadzono ogółem 2.034 kontrole,
wydano 332 decyzje administracyjne merytoryczne oraz 226 decyzji płatniczych, pobrano 752
próbki do badań, nałożono 56 mandatów karnych na kwotę 13.050 zł.
W 2019 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.
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Poniższa ocena ma na celu przedstawienie wyników działań, jakie na rzecz
społeczeństwa Powiatu Radomszczańskiego podejmuje Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomsku i może być pomocna przy podejmowaniu przez organy samorządowe
decyzji na rzecz dalszej poprawy w zakresie zdrowia publicznego w Powiecie Radomszczańskim.
Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych
Analiza sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych jest własnym źródłem informacji
na temat stanu zdrowia społeczeństwa. Nadzór epidemiologiczny, czyli systematyczne,
wieloletnie gromadzenie danych statystycznych, daje możliwość obserwowania zmian
w zachorowalności, trendów i tendencji oraz cykliczności występowania pewnych chorób,
czy wreszcie skuteczności podejmowanych działań zapobiegawczych, w tym przede wszystkim
szczepień ochronnych. 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 2019 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Analizą zostały objęte jednostki
i zespoły chorobowe, które stanowiły problem epidemiologiczny, lub były monitorowane
w ramach programów realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
W roku 2019 przeprowadzono 408 wywiadów epidemiologicznych dotyczących
jednostek chorobowych zarejestrowanych w sprawozdaniu MZ 56, jak również chorób
nie zakwalifikowanych do rejestracji. Dane za rok 2019 zostały porównane z danymi
za dwa poprzednie lata oraz w niektórych jednostkach chorobowych z danymi za pięć lat.
Współczynniki zapadalności dla chorób zostały policzone na 100 tys. ludności.
W Powiecie Radomszczańskim ogółem w roku 2019 zostało zarejestrowanych 7.020
przypadków zachorowań tj.: 903 zachorowania na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia,
6.087 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, 30 zachorowań na gruźlicę – 502 osoby
były hospitalizowane.
W 2019 r. w porównaniu z rokiem wcześniejszym zarejestrowano:
 wzrost zachorowań na biegunkę, wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez
rotawirusy, wirusowe zapalenie wątroby typu B, płonicę;
 spadek zachorowań na bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez Clostridium
difficile, krztusiec, wirusowe zapalenie wątroby typu C, ospę wietrzną, świnkę,
gruźlicę, grypę i zachorowania grypopodobne, boreliozę.
Choroby szerzące się drogą pokarmową
Czynnikami etiologicznymi chorób szerzących się drogą pokarmową najczęściej były:
 wirusy;
 bakterie i ich toksyny;
 pasożyty i pierwotniaki.
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Wirusowe zakażenia jelitowe w Powiecie Radomszczańskim w latach 2017- 2019
Wirusowe
zakażenia
jelitowe:

2019

2018

2017

Liczba
zachorowań

współczynnik
zapadalności

Liczba
zachorowań

współczynnik
zapadalności

Liczba
zachorowań

współczynnik
zapadalności

Wywołane przez
rotawirusy

187

211,24

53

60,18

76

86,89

Wywołane przez
norowirusy

5

5,64

3

3,4

-

-

Wirusowe
zakażenia jelitowe
inne określone

30

33,88

17

19,3

7

8,0

Wirusowe
zakażenia jelitowe
nieokreślone

13

14,68

19

21,57

-

-

Wirusowe
zapalenie wątroby
typu A

3

3,38

7

7,94

-

-

RAZEM

238

-

99

-

83

-

Bakteryjne zakażenia i zatrucia jelitowe (liczba przypadków) w latach 2017-2019
Bakteryjne zakażenia /
zatrucia jelitowe

2019

2018

2017

Liczba
zachorowań

współczynnik
zapadalności

Liczba
zachorowań

współczynnik
zapadalności

Liczba
zachorowań

współczynnik
zapadalności

Cholera; Dur
brzuszny; Dury
rzekome A, B, C

-

-

-

-

-

-

Salmonelloza

29

32,7

38

43,15

34

38,74

Czerwonka bakteryjna
(szigeloza)

-

-

3

3,40

-

-

Wywołane
przez E. coli
biegunkotwórczą

4

4,51

4

4,54

2

2,27

Wywołane
przez Yersinia
enterocolitica

-

-

1

1,13

3

3,41

Wywołane przez
Clostridium difficile

12

13,55

39

44,28

36

41,16

Wywołane przez inne
czynniki określone
i nieokreślone

17

19,2

12

14,76

15

17,09
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Biegunka i zapalenie
żołądkowo jelitowe
o prawdopodobnie
zakaźnym
pochodzeniu
u dzieci do lat 2

65

73,42

51

57,91

75

85,75

Zatrucia pokarmowe
(gronkowcowe)

-

-

-

-

-

-

Zatrucia pokarmowe
wywołane jadem
kiełbasianym
(botulizm)

-

-

-

-

-

-

Zatrucia pokarmowe
wywołane
przez Clostridium
perfringens

-

-

-

-

-

-

RAZEM

127

-

148

-

165

-

Bakteryjne zakażenia jelitowe
W 2019 roku w Powiecie Radomszczańskim liczba zatruć pokarmowych w porównaniu
do roku 2018 zmniejszyła się. Wszystkie przypadki miały charakter indywidualny
i nie były powiązane ze sobą epidemiologicznie. W następstwie wykonanych badań
laboratoryjnych zarejestrowano 15 nosicieli bakterii Salmonella, w tym 6 po przebyciu
zakażenia pokarmowego, 8 w ramach badań ze styczności, 1 osoba z badań do celów
sanitarno – epidemiologicznych. Po ustąpieniu nosicielstwa 14 nosicieli wykreślono
z ewidencji.
Ogniska chorób przenoszonych droga pokarmową
W 2019 r. rejestrowano 4 ogniska choroby przenoszonej drogą pokarmową:
 Pierwsze ognisko wystąpiło w domu prywatnym. Czynnikiem etiologicznym zatrucia
była pał. Salmonella Enterididis. Do zakażenia doszło najprawdopodobniej przez
żywność. Zachorowały 4 osoby. Czynnikiem sprzyjającym do powstania ogniska mogło
być zakażenie wtórne podczas przygotowywania potrawy oraz nieprzestrzeganie
podstawowych zasad higieny.
 Drugie ognisko wywołane wirusowym zapaleniem wątroby typu A wystąpiło wśród
osób wspólnie zamieszkujących. 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.
 Dwa ogniska wystąpiły po spożyciu grzybów w domach prywatnych. Ogółem
zachorowały 4 osoby (w jednym ognisku istnieją silne dowody epidemiologiczne,
że czynnikiem był muchomor sromotnikowy).
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Wirusowe zapalenia wątroby
W 2019 r. zarejestrowano 3 przypadki wirusowego zapalenia wątroby typu A
potwierdzone badaniami serologicznymi tj. wykryto przeciwciała anty-HAV. Zachorowalność
na krwiopochodne wirusowe zapalenie wątroby w Powiecie Radomszczańskim utrzymywało
się na bezpiecznym poziomie i nie stanowiło większego problemu epidemiologicznego.
Ma to znaczący związek z konsekwentną, wieloletnią realizacją szczepień ochronnych
przeciwko WZW typu B oraz pełnienia właściwego nadzoru epidemiologicznego
eliminującego przyczyny szerzenia się tych zakażeń przez podmioty lecznicze.
W 2019 r. podobnie jak w 2018 r. nie rejestrowano zachorowań na ostre wirusowe
zapalenie wątroby typu B. w 2019 r. w porównaniu do roku 2018 zapadalność na wirusowe
zapalenia wątroby typu B – przewlekłe nieznacznie zmniejszyła się. Zarejestrowano
14 przypadków tj. o 6 przypadków mniej niż w 2018 r.
W 2019 r. podobnie jak w 2018 r. zarejestrowano 12 przypadków wirusowego zapalenia
wątroby typ C.
Większość zgłaszanych i rejestrowanych przypadków WZW B i C stanowiły przewlekłe
WZW B i C, czyli przypadki zakażeń wirusami HBV i HCV, do których doszło przed kilkoma,
a nawet kilkunastoma latami co może świadczyć o lepszej zgłaszalności tych przypadków,
a także o lepszej obecnie wykrywalności.
PSSE w Radomsku prowadzi nadzór nad osobami chorymi i osobami z kontaktu z chorym.
Ogółem w 2019 r. przeprowadzono nadzór nad 57 osobami z kontaktu z osobą zakażoną.
Choroby wieku dziecięcego
Liczba zachorowań na choroby wieku dziecięcego w latach 2017-2019
2019
Jednostka
chorobowa

2018

2017

Liczba
zachorowań

współczynnik
zapadalności

Liczba
zachorowań

współczynnik
zapadalności

Liczba
zachorowań

współczynnik
zapadalności

Ospa wietrzna

229

258,79

598

679,08

542

617,71

Krztusiec

39

44,05

53

60,18

23

26,21

Świnka
nagminne
zapalenie
przyusznic

1

1,13

9

10,22

1

1,13

Różyczka

-

-

1

1,13

2

2,27

Płonica

10

11,29

6

6,81

14

15,95

Odra

-

-

-

-

-

-

W 2019 r. został zaobserwowany spadek zachorowań na choroby wieku dziecięcego
tj. ospę wietrzną, krztusiec, świnkę, różyczkę, natomiast zaobserwowano nieznaczny wzrost
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zachorowań na płonicę. W/w choroby cechują się cykliczną zmiennością charakterystyczną
dla chorób wieku dziecięcego.
Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego – neuroinfekcje
W 2019 r. został zarejestrowany jeden przypadek zapalenia opon mózgowo –
rdzeniowych o etiologii bakteryjnej i jedno zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych o etiologii
wirusowej.
Choroba inwazyjna
W 2019 r. zarejestrowano 1 przypadek inwazyjnej choroby wywołanej przez
Streptococcus pneumoniae tj. zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, nie zarejestrowano
natomiast przypadków inwazyjnej choroby wywołanej przez Streptococcus pyogenes,
inwazyjnej choroby meningokokowej – Neisseria meningitidis, inwazyjnej choroby wywołanej
przez Haemophilus influenzae typu b.
Inne choroby zakaźne
Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS
W 2019 r. zgłoszono 2 przypadki – nowe zakażenie HIV, nie rejestrowano natomiast
przypadków AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności.
Choroby przenoszone drogą płciową
W 2019 r. rejestrowano 2 przypadki kiły – inne postacie kiły i kiła nieokreślona
i 1 przypadek kiły wrodzonej.
Grypa i zachorowania grypopodobne
W 2019 r. do PSSE Radomsko zgłoszono 6.087 zachorowań i podejrzeń
zachorowań na grypę, w tym 3.304 zachorowań u dzieci do lat 14. Kontynuowany
był nadzór epidemiologiczno – wirusologiczny nad grypą oparty na wybiórczym nadzorze
epidemiologicznym tzw. systemie SENTINEL. W czasie aktualnie trwającego sezonu
epidemicznego 2019/2020 (od 01.09.2019 r. do 31.01.2020 r.) zgłoszono 2.016 przypadków
zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, w tym 788 u dzieci do 14 roku życia.
W 2019 r. nastąpił zgon wywołany grypą z zapaleniem płuc wywołaną zidentyfikowanym
wirusem grypy tj. grypy typu AH1N1 (potwierdzone badaniami molekularnymi). Odnotowany
zgon dotyczył osoby, która z uwagi na wiek i choroby przewlekłe była narażona na cięższy
przebieg choroby.

Najwyższą tygodniową zapadalność w 2019 r. zanotowano w okresie od: 01.12.2019 r.
do 07.12.2019 r.
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Gruźlica
W 2019 r. w PSSE w Radomsku zarejestrowano 30 przypadków rozpoznanej gruźlicy,
w tym 20 przypadków gruźlicy potwierdzonej mikroskopowym badaniem z posiewem
bakteriologicznym. Objęte nadzorem epidemiologicznym zostały osoby z kontaktu domowego,
w miejscu pracy i nauki. Wyższą zapadalność rejestrowano wśród mieszkańców miasta
oraz wśród mężczyzn. W 2019 r. w Powiecie Radomszczańskim zarejestrowano 2 zgony
z powodu gruźlicy.
Borelioza z Lyme
Spośród innych chorób zakaźnych podlegających obowiązkowemu zgłaszaniu
i rejestracji wymienić należy boreliozę. Na terenie działania PSSE Radomsko w 2019 r.
zarejestrowano 35 przypadków boreliozy, w 2018 r. zarejestrowano 52 przypadki.
Pokąsania przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę
Na 130 osób, które miały kontakt ze zwierzętami, 17 osób zostało zakwalifikowanych
do szczepień i zostało zaszczepionych. W 2019 r. zarejestrowano o 20 przypadków mniej
pokąsań przez zwierzęta niż w 2018 r. PSSE w Radomsku ściśle współpracuje z Inspekcją
Weterynaryjną w zakresie chorób odzwierzęcych. Najczęstszymi sprawcami pokąsań były
zwierzęta domowe, głównie psy (112 przypadków), koty (17 przypadki).
Prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób
zakaźnych oraz zakażeń.
W 2019 r. było przeprowadzonych 408 dochodzeń epidemiologicznych/wywiadów,
w związku ze zgłoszeniem zachorowania lub podejrzenia zachorowania na chorobę
zakaźną. Dochodzenia prowadzone były w jednostkach chorobowych, w których wymagane
jest ustalenie źródła zakażenia, wykrycie czynnika etiologicznego powodującego
zachorowanie, objęcie nadzorem osób chorych oraz osób kontaktujących się z chorym
lub podejrzanym o zakażenie, ustalenie stanu zdrowia zwierzęcia podejrzanego o zakażenie
wścieklizną w celu podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej szczepienia osoby pogryzionej
przez zwierzę, przeprowadzenie kwalifikacji zachorowań zgodnie z definicjami przypadków
chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego. Nadzorem epidemiologicznym
objętych było ogółem 274 osoby (kontakt z osobami chorymi). W ramach nadzoru pobrano
270 prób od 172 osób (chorych, nosicieli, ozdrowieńców, osób ze styczności z chorym
lub nosicielem).
Szczepienia ochronne – analiza wykonawstwa szczepień ochronnych
Najważniejszym celem zdrowotnym szczepień ochronnych w 2019 r. było zapobieganie
określonemu zakażeniu lub chorobie zakaźnej u zaszczepionej osoby lub populacji. Szczepienia
ochronne w Powiecie Radomszczańskim prowadzone były w 27 podmiotach leczniczych,
w tym 4 podmioty nadzorowane były przez WSSE w Łodzi.
W tut. Powiatowej Stacji urządzenia chłodnicze służące do przechowywania preparatów
szczepionkowych posiadają elektroniczny system całodobowego monitoringu z funkcją
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odczytu temperatury i powiadamiania alarmowego (w przypadku odchyleń od normy)
na telefon komórkowy. Urządzenia chłodnicze w przypadku przerwy w dostawie prądu zasilane
są przez agregat prądotwórczy. W roku 2019 w jednej placówce nastąpiła przerwa w dostawie
energii elektrycznej, w związku z czym nastąpiło przerwanie łańcucha chłodniczego i preparaty
szczepionkowe były przechowywane w niewłaściwych warunkach. W placówce tej
po zasięgnięciu opinii producentów szczepionek i decyzji kierownika preparaty szczepionkowe
zostały częściowo zutylizowane.
W 2019 r. zarejestrowano 19 niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP),
w tym 18 łagodnych i 1 poważny.
W 2019 r. wzrosła liczba dzieci, młodzieży i osób dorosłych zaszczepionych preparatami
szczepionkowymi zalecanymi przeciw grypie, rotawirusom, kleszczowemu zapaleniu mózgu
i ospie wietrznej, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, durowi brzusznemu oraz p/wirusowi
brodawczaka ludzkiego. W 2019 r. nastąpił nieznaczny spadek ilości zaszczepionych osób
przeciw WZW typu B.
Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku w Powiecie Radomszczańskim
zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych w latach 2018-2019
Rok sprawozdawczy
2019

Rok sprawozdawczy
2018

Rodzaj szczepienia
Rok
urodzenia

Wykonawstwo

Rok
urodzenia

Wykonawstwo

GRUŹLICA –
szczepionka BCG
noworodki

2019

98,4

2018

98,4

2018

98,6

2017

98,9

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY typu B
(WZW typu B) szczepienie pierwotne i uzupełniające

2019

83,4

2018

82,1

2018

98,7

2017

98,4

BŁONICA, TĘŻEC,KRZTUSIEC
szczepienie pierwotne

2019

45,4

2018

48,3

POLIOMYELITIS
szczepienie pierwotne

2018

45,4

2018

48,3

HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b
szczepienie pierwotne

2019

45,25

2018

48,3

ODRA, ŚWINKA, RÓŻYCZKA
szczepienie podstawowe

2018

81,8

2017

81,9

2017

94,9

2016

95,3

BŁONICA, TĘŻEC, KRZTUSIEC
szczepienie pierwotne
i uzupełniające

2018

96,0

2017

96,3

2017

97,1

2016

97,9
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POLIOMYELITIS
szczepienie pierwotne
i uzupełniające

2018

96,0

2017

96,3

2017

97,0

2016

98,1

2019

45,2

-

-

2018

96,2

2017

96,3

2017

97,1

2016

98,0

2019

59,0

-

-

2018

97,3

2018

64,2

2017

97,3

2017

96,8

BŁONICA, TĘŻEC, KRZTUSIEC 6-ty rok życia
szczepienie i przypominające

2014

84,3

2013

83,8

2013

94,9

2012

95,9

POLIOMYELITIS 6-ty r. ż.
szczepienie i przypominające

2014

84,3

2013

83,8

2013

94,9

2012

95,8

2014

74,4

2009

90,01

2010

89,5

2008

96,9

2009

96,7

-

-

BŁONICA, TĘŻEC, KRZTUSIEC 14-ty rok życia
szczepienie II przypominające

2006

91,7

2005

92,0

2005

96,9

2004

97,8

BŁONICA, TĘŻEC 19-ty r. ż.
szczepienie III przypominające

2001

83,6

2000

86,9

2000

94,9

1999

92,4

HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b
szczepienie pierwotne
i uzupełniające

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE
szczepienie pierwotne
i uzupełniające

ODRA, ŚWINKA, RÓŻYCZKA 10-ty rok życia
szczepienie przypominające

W 2019 r. podobnie jak w roku wcześniejszym nastąpił nieznaczny spadek wykonania
szczepień obowiązkowych u dzieci w Powiecie Radomszczańskim. Dotyczył on szczepień
wykonywanych u dzieci w 1, 2, 6 i 14 r.ż. Dla większości chorób, przeciwko którym
realizowane są obowiązkowe szczepienia przyjmuje się, że odporność populacyjną osiąga się
przy zaszczepieniu co najmniej ok. 95% populacji, co w przypadku wielu chorób udało się
osiągnąć.
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. Ze względu na stale rosnącą
liczbę osób uchylających się od realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych, konieczne
było kontynuowanie akcji edukacyjnych i szukanie nowych sposobów dotarcia do opiekunów
z informacjami wskazującymi na zasadność realizacji szczepień ochronnych.
111

Stan sanitarny, techniczny, funkcjonalność pomieszczeń podmiotów leczniczych
stacjonarnych i ambulatoryjnych
Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad podmiotami leczniczymi stacjonarnymi
i ambulatoryjnymi obejmowało kontrolę: funkcjonalności, stanu technicznego obiektów,
zaopatrzenia w wodę, utrzymania czystości powierzchni pomieszczeń, postępowania z bielizną
i odpadami medycznymi. Istotna z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów i personelu jest ocena
i egzekwowanie prawidłowości prowadzenia procesów dezynfekcji i sterylizacji w obiektach
nadzorowanych. Nadzorem objęto również sposób prowadzenia kontroli wewnętrznej
w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń chorób zakaźnych.
Działalność kontrolno – represyjna
Pod stałym nadzorem Sekcji Nadzoru Epidemiologii znajdowało się ogółem
249 obiektów:
 67 podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia
zdrowotne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (NZOZ, SPZOZ, zakłady
pięlegnacyjno – opiekuńcze, medyczne laboratoria diagnostyczne, zakłady
rehabilitacyjne);
 182 podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w ramach praktyki
zawodowej (indywidualne, specjalistyczne i grupowe praktyki lekarskie), w tym
8 obiektów (sklepy medyczne oraz transport sanitarny).
Ogółem w podmiotach leczniczych przeprowadzono 124 kontrole. Wydano 8 decyzji
tj. 2 decyzje administracyjne, 1 decyzja nakazująca leczenie, 1 decyzja odsuwająca od pracy,
3 płatnicze, 1 decyzja wygaszająca. W 2019 r. zastosowano jedno karanie mandatowe na kwotę
200 zł.
Stan techniczny i funkcjonalność pomieszczeń nadzorowanych obiektów
Na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych w 2019 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.
Stan sanitarno – techniczny nadzorowanych obiektów został oceniony pozytywnie, w kilku
podmiotach stwierdzono drobne usterki techniczne, na które wydano zalecenia, stwierdzone
uchybienia nie miały znacznego wpływu na jakość wykonywanych usług. Jeden podmiot
leczniczy na koniec 2019 r. oceniono jako zły pod względem stanu higieniczno – sanitarnym
i technicznym – wydano decyzję administracyjną.
Do Sekcji Nadzoru Epidemiologii w Radomsku w 2019 r. wpłynął 1 wniosek
od ludności o podjęcie interwencji w sprawie nieprzestrzegania procedur higieniczno
– sanitarnych w podmiocie leczniczym. Kontrola sanitarna przeprowadzona w tym obiekcie
wykazała nieprawidłowości dotyczące postępowania z odpadami pochodzenia medycznego.
Za uchybienia zastosowano karanie mandatowe w wysokości 200 zł.
W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie sterylizacji dokonano oceny
procedur sterylizacyjnych. Na terenie powiatu ogółem zarejestrowane są 75 urządzeń
sterylizacyjnych. W placówkach prowadzona jest kontrola wewnętrzna procesów sterylizacji.
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Wysoka skuteczność procesu sterylizacji oznacza osiągnięcie wysokiego stopnia
bezpieczeństwa podczas wykonywania zabiegów naruszających ciągłość tkanek.
W 2019 r. nie przeprowadzano zabiegów dezynsekcji, natomiast zabiegi deratyzacji
przeprowadzane były sporadycznie w pomieszczeniach gospodarczych, piwnicach.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w postępowaniu z bielizną czystą i brudną.
Kontrole sanitarne z zakresu gospodarki odpadami pochodzenia medycznego
w podmiotach leczniczych poza jednym podmiotem nie wykazały nieprawidłowości. Transport
wewnętrzny odpadów medycznych i magazynowanie odbywał się w sposób prawidłowy,
podmioty lecznicze posiadały podpisane umowy na transport i utylizację odpadów
pochodzenia medycznego z firmami posiadającymi stosowne zezwolenia. Odpady
komunalne gromadzone były w kontenerach / pojemnikach, a ich wywozem zajmowały się
wyspecjalizowane firmy.
Ocena działalności zespołów do spraw zakażeń szpitalnych
We wszystkich podmiotach leczniczych, w których udzielane były całodobowe
świadczenia zdrowotne powołane zostały Zespoły ds. Zakażeń Zakładowych. W Szpitalu
Powiatowym w Radomsku i pozostałych stacjonarnych placówkach świadczących usługi
całodobowo w 2019 r. rejestrowano 5 ognisk epidemicznych.
W związku z sytuacją epidemiologiczną w zakresie występowania szczepów
bakterii z rodziny Enterobacterales wytwarzających karbapenemazy i wynikającej
z niej konieczności rygorystycznego przestrzegania istniejących zaleceń i wytycznych,
przypominano o konieczności niezwłocznego zgłaszania takich przypadków oraz o wdrażaniu
działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych w podmiotach leczniczych
wykonujących działalność leczniczą.
Stan sanitarny Powiatu Radomszczańskiego zakresie higieny komunalnej wraz
z oceną obszarów, w których mogą występować zagrożenia dla zdrowia ludzi
Jakość wody do spożycia w wodociągach zaopatrujących mieszkańców Powiatu
Radomszczańskiego
Nadzorem objęto 36 urządzeń wodociągowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę
oraz 7 innych podmiotów zaopatrujących w wodę przeznaczoną do spożycia. W trakcie
2019 roku PPIS w Radomsku stwierdził brak przydatności wody do spożycia w przypadku
1 wodociągu zbiorowego zaopatrzenia z uwagi na przekroczenie parametrów
mikrobiologicznych. Producent został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych w celu
przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody oraz do zaopatrzenia konsumentów w wodę
bezpieczną dla zdrowia. Na czas przeprowadzenia działań naprawczych zanieczyszczone ujęcie
wody zostało wyłączone z eksploatacji, a woda do sieci wodociągowej była dostarczana
z innego ujęcia, co pozwoliło na zaopatrywanie konsumentów w wodę należytej jakości.
W 5 przypadkach PPIS w Radomsku orzekł warunkową przydatność wody, określił
dopuszczalne wartości parametryczne i termin trwania przekroczenia oraz nakazał
doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych przepisami. Kontrolne badania
przeprowadzone w ramach kontroli urzędowej potwierdziły przywrócenie należytej jakości
dystrybuowanej wody.
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Ogólna liczba ludności zaopatrywanej w wodę z nadzorowanych urządzeń zbiorowego
zaopatrzenia w wodę wynosiła – ok. 113.807 osób. Indywidualne ujęcia zaopatrywały w wodę
do spożycia 944 osoby.
Ocena skolonizowania instalacji ciepłej wody w stacjonarnych podmiotach leczniczych
oraz obiektach zamieszkania zbiorowego
Pod nadzorem znajdowało się 9 instalacji ciepłej wody użytkowej, w tym 3
nadzorowane przez Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Badania ciepłej wody w celu wykrywania bakterii Legionella sp. zostały wykonane w szpitalu,
zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, domu pomocy społecznej oraz schronisku
młodzieżowym. Stwierdzono brak lub znikome skażenie systemów wodnych pałeczkami
Legionella sp., wobec czego nie było konieczne podejmowanie działań specjalnych.
Jakość wody w kąpieliskach
Na nadzorowanym terenie znajdowało się tylko 1 kąpielisko i 1 miejsce okazjonalnie
wykorzystywane do kąpieli. Obecny stan liczebny tego typu obiektów należy ocenić jako
niezadowalający. W ramach prowadzonego nadzoru była oceniana jakość wody w kąpielisku
pod względem mikrobiologicznym z uwzględnieniem liczby Escherichia coli i Enterokoków.
Dokonywano również oceny wizualnej jakości wody pod względem występowania zakwitu
sinic oraz obecności w wodzie zanieczyszczeń. Wydawano bieżące oceny jakości wody
z kąpieliska pod względem jej przydatności do kąpieli. Dokonano również sezonowej oceny
jakości wody i stwierdzono dobrą jakość wody w tym kąpielisku. Na podstawie 4 –letniego
zestawu wyników badania bakteriologicznego wody za lata 2016-2019 dokonano klasyfikacji
jakości wody w kąpielisku Zbiornik wodny w Przedborzu jako „dobre”, podobnie jak w roku
2018 r. Oceniana była również jakość wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym
do kąpieli w Zakrzówku Szlacheckim pod względem mikrobiologicznym oraz występowania
zakwitu sinic i obecności w wodzie zanieczyszczeń. Wydano 2 oceny o przydatności wody
do kąpieli.
Na stronie internetowej PSSE w Radomsku w sezonie kąpieliskowym są zamieszczane
komunikaty o jakości wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.
Jakość wody na pływalni
Na podstawie wyników badań dokonano oceny jakości wody na pływalni. W związku
z okresowymi przekroczeniami dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych
oraz przekroczeń maksymalnego stężenia chloru związanego i chloru wolnego oceniono,
że woda na pływalni odpowiadała wymaganiom z nieprawidłowościami. Mając na względzie
zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z pływalni, PPIS w Radomsku
po otrzymaniu negatywnych wyników badania wody, występował do zarządzającego pływalnią
o podjęcie działań mających na celu spełnienie określonych przepisami wymagań
jakościowych.
Ocena stanu sanitarnego obiektów użyteczności publicznej
Kontroli stanu sanitarnego podlegały następujące obiekty: hotele, obiekty świadczące
usługi hotelarskie, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, zakłady odnowy biologicznej i tatuażu,
domy pomocy społecznej, dworce kolejowe i autobusowe, wiaty przystankowe, parkingi,
pływalnie, ustępy publiczne, cmentarze, zakłady pogrzebowe, tereny rekreacyjne, kina, obiekty
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sportowe, apteki, targowiska, pralnie, usługi w zakresie transportu publicznego osób. W 2019
roku w ewidencji znajdowało się ogółem 389 obiektów. Skontrolowano 115 obiektów.
Stan sanitarny skontrolowanych obiektów nie budził zastrzeżeń. Podobnie jak w latach
ubiegłych były stwierdzane uchybienia, które mają wpływ 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 aktualnych badań ciepłej wody użytkowej w kierunku Legionella sp. w obiektach
hotelarskich;
 brak tekstowej i graficznej informacji o zakazie palenia e-papierosów (zakłady
fryzjerskie, kosmetyczne, hotele, domy pomocy społecznej, ustęp publiczny);
 brak prawidłowej wentylacji w pomieszczeniach obiektów użyteczności publicznej
(zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, zakłady tatuażu, odnowy biologicznej, dom pomocy
społecznej);
 brak okresowej kontroli przewodów kominowych (wentylacyjnych) w obiektach takich
jak: zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne, zakład tatuażu, dom przedpogrzebowy,
hotele, motele i inne obiekty hotelarskie;
 brak do wglądu atestów barwików używanych do tatuowania ciała;
 brak pojemników na gromadzenia odpadów komunalnych na terenie parkingu
przy Dworcu i Stacji Kolejowej;
 brak umów na odbiór odpadów komunalnych (cmentarz, apteki, zakłady kosmetyczne,
fryzjerskie);
 brak dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości płynnych (zakład kosmetyczny,
pralnia).
W 2019 roku kontynuowano nadzór w zakresie ochrony zdrowia przed niekorzystnym
wpływem korzystania z usług solaryjnych. Skontrolowano wszystkie nadzorowane obiekty.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Interwencje
Do PPIS w Radomsku wpłynęły 33 wnioski o podjęcie interwencji, w 26 przypadkach
były uzasadnione. Wnioski dotyczyły:
 uciążliwości i zagrożeń dla zdrowia ludzi wynikających z niewłaściwego stanu
sanitarno – higienicznego nieruchomości (niewłaściwa gospodarka odpadami,
ściekami, zasiedlenie nieruchomości przez gryzonie, insekty, rozkład zwłok ludzkich,
uciążliwy zapach);
 uciążliwości i zagrożeń dla zdrowia ludzi związanych z niewłaściwą jakością
powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych (zawilgocenie i zagrzybienie lokalu,
ponadnormatywny poziom hałasu generowanego z zewnątrz).
Wyniki kontroli pokazują, że w wielu przypadkach na terenie prowadzenia działalności
gospodarczych oraz prywatnych nieruchomości gospodarka ściekami prowadzona była
w sposób niezgodny z przepisami, co niesie za sobą niebezpieczeństwo występowania zakażeń
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i chorób zakaźnych u ludzi, a także powoduje pogorszenie stanu środowiska. Sytuacja
w tym obszarze nie ulega poprawie.
Działalność kontrolno – represyjna
W roku 2019 przeprowadzono ogółem 363 kontrole. Wydano 114 decyzji, w tym:
8 dot. jakości wody, 43 dot. zezwolenia na ekshumację, 1 zatwierdzająca laboratorium,
61 płatniczych, 1 decyzja dot. stanu sanitarnego nieruchomości. W 11 przypadkach
zastosowano karanie mandatowe. Nadzór nad wykonywaniem ekshumacji prowadzono
w 20 przypadkach. Pobrano do badań ogółem 298 próbek wody, w tym 265 próbek wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzeń i sieci wodociągowych; 1 próbka wody
z kąpieliska; 6 próbek wody basenowej; 26 próbek ciepłej wody w budynkach zamieszkania
zbiorowego, użyteczności publicznej oraz w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
całodobową, w celu oceny stopnia skażenia pałeczkami Legionella sp.
Stan sanitarny szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych
W 2019 roku pod nadzorem PSSE w Radomsku znajdowało się 95 obiektów stałych
oraz 17 obiektów sezonowych (turnusów wypoczynku).
Żłobki i kluby dziecięce
Pod nadzorem znajdowało się 8 żłobków i 1 klub dziecięcy. W 2019 roku zarejestrowano
3 nowe żłobki. Skontrolowano 5 placówek. Przedmiotem oceny było postępowanie z pościelą
i leżakami dla dzieci, wyposażenie sal zabaw i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych a także
temperatura w pomieszczeniach, wentylacja i oświetlenie. Nieprawidłowości w powyższym
zakresie nie zostały stwierdzone.
Przedszkola
Nadzorem było objętych 27 obiektów. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone
w 22 placówkach. Wszystkie obiekty posiadały sanitariaty skanalizowane, środki
do utrzymania higieny osobistej (mydło, ręczniki, papier toaletowy) były zapewnione.
W 8 skontrolowanych przedszkolach dzieci z grup najmłodszych leżakowały. Leżaki i pościel
wydzielone dla każdego dziecka były oznakowane. Wszystkie placówki zapewniły warunki
do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu. Wymóg dot. wymiany piasku, zabezpieczenia
piaskownic przed zanieczyszczeniami oraz posiadania atestów i certyfikatów urządzeń
na placach zabaw został spełniony. Opieka pielęgniarska zapewniona była w 7
skontrolowanych przedszkolach radomszczańskich. W 14 przedszkolach dokonano oceny
dostosowania mebli przedszkolnych do wzrostu dzieci. Nieprawidłowości w powyższym
zakresie nie zostały stwierdzone. Ponadto była zwracana uwagę na odpowiednią temperaturę
w pomieszczeniach, właściwą wentylację, oświetlenie, możliwość ochrony przed nadmiernym
nasłonecznieniem oraz wietrzenie pomieszczeń. Powyższe obszary nie wzbudziły zastrzeżeń.
Szkoły i zespoły szkół
Na terenie Powiatu nadzorowano w 2019 r. 39 szkół podstawowych oraz 8 zespołów
szkół, w tym 6 zespołów szkolno-przedszkolnych (6 przedszkoli, 6 szkół podstawowych),
2 zespoły szkół ponadpodstawowych (4 ponadpodstawowe szkoły zawodowe, 1 liceum
ogólnokształcące). W skład jednego zespołu wchodzi internat. W 2019 r. skontrolowano 33
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szkoły podstawowe oraz 5 zespołów (3 szkolno-przedszkolne i 2 zespoły szkół
ponadpodstawowych). Nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-technicznego stwierdzono
w 3 obiektach (PSP Pławno, gm. Gidle, PSP Nr 1 Radomsko ul. Piastowska 17, PSP Kodrąb
ul. Leśna 1).
Uchybienia dotyczyły niewłaściwego stanu sanitarno-technicznego: mebli edukacyjnych,
podłóg w salach lekcyjnych i korytarzach, ścian, podłóg oraz wyposażenia zaplecza
sanitarnego. W PSP w Pławnie nałożone obowiązki wykonano i usunięto nieprawidłowości,
w pozostałych 2 przypadkach termin realizacji nakazów nie upłynął. W 2 szkołach (Szkoła
Filialna w Przerębie i w Kraszewicach) zostały stwierdzone braki aktualnych przeglądów stanu
technicznego budynków (wystosowano wystąpienia do organów prowadzących oraz PINB).
W wyniku wykonania nałożonych obowiązków w roku bieżącym oraz w latach ubiegłych, stan
higieniczno-sanitarny uległ poprawie w 5 obiektach (Publiczna Szkoła Podstawowa w Pławnie,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziepółci, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Radomsku,
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamieńsku, Zespół Szkolno– Przedszkolny w Gomunicach).
W większości szkół w okresie wakacyjnym były prowadzone prace konserwacyjnoremontowe. Wszystkie szkoły posiadały sanitariaty skanalizowane, wydzielone dla chłopców
i dziewcząt i zapewniały bieżącą ciepłą wodę przy umywalkach w ciągu całego roku szkolnego
oraz środki do utrzymania higieny osobistej (mydło, papier toaletowy oraz możliwość
osuszania rąk).
Nie uległy poprawie warunki doprowadzenia zajęć wychowania fizycznego
w 3 szkołach (PSP Kraszewice, PSP Borzykowa, PSP Silniczka), w których z uwagi na brak
sali do ćwiczeń, zajęcia odbywały się na boisku szkolnym lub w korytarzu. Dwie szkoły
(PSP Wielgomłyny, PSP Brudzice, gm. Lgota Wielka) nie posiadały własnej infrastruktury
sportowej i z gminnych hal sportowych. Na 38 skontrolowanych szkół 20 korzystało
z zespołów sportowych z pełnym zapleczem (tj. magazynki sprzętu sportowego, przebieralnie,
natryski, umywalnie, toalety).
W dalszym ciągu niekorzystnie wygląda sytuacja w zakresie użytkowania natrysków
szkolnych. W 13 obiektach natryski nie są wykorzystywane, w 2 sporadycznie po zajęciach
w-f., w 5 szkołach natryski są wykorzystywane tylko po zajęciach dodatkowych.
W 34 szkołach została dokonana ocena rozkładów zajęć lekcyjnych pod kątem
zachowania zasad higieny pracy umysłowej, a w 20 placówkach sprawdzono dostosowanie
mebli szkolnych do wzrostu dzieci. W 1 placówce stwierdzono, że plany zajęć dydaktycznowychowawczych nie uwzględniają zasad higieny pracy umysłowej (zespół szkolnoprzedszkolny). Po wystąpieniu do dyrektora szkoły po półroczu nieprawidłowości zostały
wyeliminowane.
Stwierdzono, iż w dalszym ciągu szkoły posiadały wyposażenie, sprzęt i meble
edukacyjne zakupione w latach 80 i 90-tych nie posiadające wymaganych certyfikatów
lub atestów oraz znaków bezpieczeństwa. Sukcesywnie jednak następuje ich wymiana
a nabywane meble, sprzęt sportowy itp. posiadają wymagane atesty lub certyfikaty.
Wszystkie placówki zapewniały warunki pozostawiania w placówce podręczników
i przyborów szkolnych.
Została zwrócona również uwaga również uwagę na odpowiednią temperaturę
w pomieszczeniach, właściwą wentylację, oświetlenie, możliwość ochrony przed nadmiernym
nasłonecznieniem oraz wietrzenie pomieszczeń. W Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Radomsku
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został stwierdzony uciążliwy zapach i skierowano wystąpienie do organu prowadzącego
w tej sprawie (zaplanowano prace remontowe w okresie wakacyjnym). Ponadto skierowano
wystąpienie do organu prowadzącego w związku z usytuowaniem pomieszczenia do zajęć
dla uczniów poniżej przyległego do budynku terenu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Stobiecku Szlacheckim, co jest niezgodne z przepisami.
Na 38 skontrolowanych placówek, 31 posiadało gabinety profilaktyki zdrowotnej
i pomocy przedlekarskiej. 7 szkół korzystało z gabinetów w ośrodkach zdrowia (zawarte stosowne
umowy). Podobnie jak w latach ubiegłych w dużych szkołach miejskich pielęgniarki były
zatrudnione 3-4 razy w tygodniu natomiast w mniejszych 1 raz w tygodniu lub 1-2 razy
w miesiącu.
Placówki z pobytem całodobowym (bursy, internaty)
Nadzorem została objęta 1 bursa szkolna. Nadzorowany był również 1 internat
przy Zespole Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach. Normy higieniczne
dotyczące powierzchni i standardów dostępności do urządzeń sanitarnych w obiektach nie były
przekroczone. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (umywalniach, natryskach)
zapewniona była bieżąca woda ciepła i zimna. Przedmiotem oceny była również temperatura
w pomieszczeniach, wentylacja, oświetlenie, wyposażenie pokoi, oraz postępowanie z bielizną.
Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie zostały stwierdzone. Młodzież mieszkająca
w bursie i internacie korzystała z posiłków przygotowywanych we własnej stołówce.
Placówki wsparcia dziennego
Pod nadzorem znajdowało się 6 placówek, w tym 5 świetlic środowiskowych i 1 klub
młodziaka. W 2019 r. skontrolowano 3 placówki. Obiekty zapewniały standardy dostępności
do urządzeń sanitarnych oraz warunki do utrzymania higieny osobistej. Została zwrócona
również uwaga na odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach, właściwą wentylację
i oświetlenie. Dzieci w czasie pobytu w placówce otrzymywały ciepłą herbatę oraz kanapki,
przygotowywane w wydzielonych kuchenkach. Stan sanitarny został oceniony jako dobry.
Placówki rekreacyjne
Nadzorem było objęte 1 szkolne schronisko młodzieżowe prowadzone przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej. Przedmiotem oceny były pokoje mieszkalne
(powierzchnia, wyposażenie), pomieszczenia pomocnicze, część gastronomiczna (kuchnia,
jadalnia), postępowanie z pościelą, dostępność do urządzeń sanitarnych. Została zwrócona
również uwaga na odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach, właściwą wentylację
i oświetlenie. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami dot. niewłaściwego stanu
higieniczno–sanitarnego sufitów w pomieszczeniach natrysków, umywalni oraz kuchni
samoobsługowej nałożono obowiązek usunięcia uchybień. Decyzja została wykonana
w wyznaczonym terminie przed rozpoczęciem wypoczynku letniego.
Placówki wypoczynku letniego i zimowego
Wypoczynek letni i zimowy był zorganizowany prawidłowo, placówki zapewniły
właściwe warunki sanitarno–higieniczne uczestnikom wypoczynku. W 2019 roku na terenie
Powiatu Radomszczańskiego zostało zgłoszonych 17 wyjazdowych turnusów wypoczynku.
w ramach sprawowania nadzoru nad przebiegiem wypoczynku skontrolowano 12 turnusów
(11 letnich, 1 zimowy): obóz sportowy w m. Malutkie 31A, gm. Dobryszyce; 5 obozów
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sportowych zorganizowanych w Centrum Japońskich Sztuk Walki „Dojo” Stara Wieś
gm. Przedbórz; 2 obozy sportowe w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w oraz 4 obozy
sportowe w Hotelu TED w Radomsku ul. Kołłątaja 46. Przedmiotem kontroli była ocena stanu
sanitarnego obiektów, w tym pomieszczenia mieszkalne oraz inne pomieszczenia udostępniane
uczestnikom wypoczynku. Nieprawidłowości w w/w obszarach nie stwierdzono.
Żywienie
Formy dożywiania w żłobkach, przedszkolach i szkołach:
 obiady przygotowywane były w stołówkach szkolnych i przedszkolnych zapewniało
20 skontrolowanych szkół oraz 9 przedszkoli;
 obiady dostarczane były przez firmy cateringowe lub dowożone z innych placówek
oświatowych zapewniało 9 szkół, 13 przedszkoli, 4 żłobki, 1 klub dziecięcy;
 tzw. drugie śniadania w postaci kanapek, napoju zapewniało 5 szkół.
Około 38% uczniów uczęszczających do skontrolowanych szkół korzystało z obiadów,
ok. 2% korzystało z II śniadań. Z dofinansowania do wyżywienia korzystało ok. 20% uczniów,
co stanowi około 8,0 % ogólnej liczby uczniów uczęszczających do szkół. W roku ubiegłym
z dofinansowania korzystało około 11,0% ogólnej liczby uczniów.
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
Źródłem zaopatrzenia wszystkich szkół i placówek oświatowo-wychowawczych
na terenie Powiatu Radomszczańskiego w wodę przeznaczoną do spożycia były urządzenia
wodociągowe zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Nadzór nad jakością wody pochodzącej
z przedmiotowych wodociągów sprawowały organy inspekcji sanitarnej. Jakość dostarczanej
wody nie budziła zastrzeżeń. Większość obiektów była podłączona do gminnej sieci
kanalizacyjnej. Kilka z nich posiadała własne zbiorniki do gromadzenia ścieków. Kontrole
nie wykazały nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami i ściekami.
Działalność kontrolno-represyjna
W roku 2019 ogółem zostało przeprowadzonych 114 kontroli. Wydano 25 decyzji
administracyjnych (4 w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości, 3 opiniujące żłobki,
15 płatniczych, 3 zmieniające termin realizacji nałożonych obowiązków).
Warunki sanitarno – higieniczne środowiska pracy
W 2019 roku nadzorem było objętych 434 podmiotów gospodarcze, które zatrudniały
14.253 pracowników. Skontrolowanych zostało 155 obiektów, w których było zatrudnionych
5.229 pracowników. Dominującym pod względem ilości zatrudnionych pracowników
był w dalszym ciągu sektor produkcji urządzeń elektronicznych – 15,1% ogółu zatrudnionych,
produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych – 13,2%, następnie przemysł
meblarski – 13%, handel hurtowy i detaliczny łącznie – 11,4%, produkcja artykułów spożywczych
– 10,4% zatrudnionych, produkcja metali i metalowych wyrobów gotowych – 8,5% ogółu
zatrudnionych. Największy odsetek stanowiły zakłady, gdzie zatrudnionych było
do 9 pracowników tj. 212 zakładów, co stanowi ok. 50% zakładów objętych nadzorem.
W 171 zakładach – od 10 do 49 pracowników, 43 zakłady – od 50 do 249 osób, a w 8 zakładach
– powyżej 250 osób.
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Ocena higieniczna warunków pracy
W 2019 roku skontrolowanych zostało 115 obiektów. Nieprawidłowości
w zakresie stanu sanitarnego stwierdzone były w 18 zakładach. Najczęściej stwierdzane
uchybienia to: brak odpowiednich pomieszczeń sanitarno - higienicznych lub ich zły stan
sanitarno - techniczny oraz uchybienia w zakresie stosowania substancji chemicznych
i ich mieszanin w procesach pracy. Na strony odpowiedzialne za przestrzeganie wymagań
w w/w zakresie został nałożony obowiązek usunięcia nieprawidłowości. W 13 zakładach
nakazy zostały zrealizowane, z powyższego względu warunki pracy uległy poprawie.
W 5 obiektach, po upływie terminu realizacji decyzji, zostaną przeprowadzone kontrole
sprawdzające sposób wykonania nałożonych obowiązków.
Ocenę warunków pracy w zakresie przestrzegania wymagań higienicznych
i zdrowotnych przeprowadzono również w oparciu o badania i pomiary czynników
szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy. W wyniku kontroli
w 46 zakładach stwierdzono brak aktualnych wyników badań i pomiarów czynników
szkodliwych w środowisku pracy oraz brak lub nieprawidłową ocenę ryzyka zawodowego
związanego z wykonywaną pracą. W związku z w/w nieprawidłowościami wydano decyzje
administracyjne dot. przeprowadzenia badań i pomiarów oraz dokonania oceny ryzyka
zawodowego. Prowadzone przez inspekcję sanitarną działania administracyjne spowodowały,
że w wyniku podjętych przez pracodawców działań polegających na wymianie parku
maszynowego, modernizacji urządzeń i maszyn emitujących hałas czy zmian organizacyjnych
– obniżono poziom natężeń czynników szkodliwych a tym samym uzyskano poprawę
warunków pracy dla 81 pracowników. Powyższe dotyczyło zakładów: Whirlpool Company,
Radomsko, ul. Merloniego 4 (drgania), Fameg spółka z o.o., Radomsko, ul. 11 Listopada 2
(drgania), PRT Radomsko, Radomsko, ul. Geodetów 4 (hałas), Metalurgia S.A. Radomsko,
ul. Św. Rozalii 10/2 (hałas). W zakładzie Whirlpool Company w dalszym ciągu 15
pracowników pracuje w przekroczeniu hałasu. W tej sprawie toczy się postępowanie
administracyjne. Termin realizacji nakazu dot. obniżenia poziomu hałasu co najmniej
do obowiązujących norm nie upłynął. Należy zauważyć, że od wielu lat występują przekroczenia
najwyższego dopuszczalnego natężenia poziomu hałasu na stanowiskach pracy w 5 zakładach:
Ardagh Metal Beverage Poland Sp. z o.o., Radomsko, ul. Krasickiego 150/152, gdzie
w przekroczeniu pracuje 100 osób; Fameg Sp. z o.o., Radomsko, ul. 11 Listopada 2 – 235
pracowników; Metalurgia S.A., Radomsko, ul. Św. Rozalii 10/2 – 10 osób; Recan Organizacja
Odzysku, Radomsko, ul. Krasickiego 164 – 5 osób; Tartak Gidle – 2 pracowników. Przyczyną
przekroczeń poziomu hałasu jest w większości przestarzały technologicznie park maszynowy.
Ogółem w przekroczeniach norm higienicznych hałasu pracowało 367 pracowników,
co stanowi 2,6% ogółu pracowników zatrudnionych na terenie Powiatu Radomszczańskiego.
Dla porównania w 2018 roku w przekroczeniu NDN hałasu pracowało 440 osób. Utrzymujące
się od dłuższego czasu przekroczenia NDN hałasu spowodowały intensyfikację działań
prowadzonych przez inspekcję sanitarną (kontrole, pomiary w ramach kontroli urzędowej,
działania promujące zdrowie). Pracodawcy wprowadzili w życie program działań organizacyjnotechnicznych zmierzających do ograniczenia narażenia pracowników na hałas. Program
był na bieżąco monitorowany i corocznie aktualizowany. Pracownicy stosowali atestowane
ochronniki słuchu dobrane do wielkości charakteryzujących hałas i do cech indywidualnych
pracowników. Ponadto pracodawcy sukcesywnie czynili starania w celu ograniczenia narażenia
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pracowników na działanie ponadnormatywnego hałasu między innymi poprzez działania
techniczne, bądź organizacyjne. Do chwili obecnej nie przyniosły one oczekiwanego rezultatu.
Istotnym zagrożeniem występującym w środowisku pracy na terenie Powiatu
Radomszczańskiego były czynniki rakotwórcze rejestrowane w 33 zakładach pracy. Narażenia
dotyczyły głównie pyłu drewna twardego w zakładach produkujących meble.
W ramach sprawowanego nadzoru były prowadzone również działania promujące
zdrowie. Kontynuowano monitoring w zakresie realizacji ustawy o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w zakładach pracy w ramach
realizacji Ogólnopolskiego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu.
Ponadto podczas kontroli przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjno-informacyjnych
z zakresu profilaktyki antytytoniowej (ulotki, plakaty, broszury o tematyce antynikotynowej)
w ramach promowania zdrowego stylu życia w miejscu pracy. Przedsiębiorców
poinformowano również o prowadzonej kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy
„Substancje niebezpieczne pod kontrolą” mającej na celu m.in. skuteczne zarządzanie
bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy.
Choroby zawodowe
W roku 2019 r. prowadzone było 11 postępowań dotyczących chorób zawodowych.
Wydano 4 decyzje stwierdzające choroby zawodowe, w tym: 2 przypadki boreliozy
rozpoznano u rolników, 2 jednostki chorobowe tj. astma oskrzelowa oraz alergiczny nieżyt
nosa wystąpiły u piekarza. W 7 przypadkach wydana została decyzja o braku podstaw
do stwierdzenia choroby zawodowej. Dla porównania w 2018 roku nie stwierdzono chorób
zawodowych, natomiast w roku 2017 rozpoznany został 1 przypadek astmy oskrzelowej
u piekarza. Sytuacja w tym obszarze jest dynamiczna.
Zagrożenia związanie z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
Kontynuowany był nadzór w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas prac związanych z usuwaniem, zabezpieczaniem i magazynowaniem
wyrobów zawierających azbest, w tym obszarze przeprowadzonych zostało 5 kontroli.
W przypadku 1 firmy, w związku z uniemożliwianiem przeprowadzenia kontroli PPIS Radomsku
wystąpił na piśmie o podjęcie współpracy w celu minimalizowania zagrożeń spowodowanych
nieprzestrzeganiem przepisów. W stosunku do 1 podmiotu skierowany został wniosek do sądu
o ukaranie za utrudnianie działalności organów PIS (spraw w toku).
W związku z przypadkami samodzielnego demontażu pokryć dachowych zawierających
azbest przez właścicieli/zarządzających nieruchomościami, PPIS w Radomsku, mając na celu
przeciwdziałanie zagrożeniom spowodowanym działaniem azbestu na organizm człowieka,
wystosował do włodarzy miast i gmin Powiatu Radomszczańskiego pismo informujące
o zasadach bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest, jednocześnie wniósł
o podjęcie współpracy w powyższym zakresie oraz poinformowanie, w sposób przyjęty w gminie,
właścicieli/zarządzających nieruchomościami zainteresowanych usuwaniem wyrobów
zawierających azbest o obowiązku zgłoszenia przez wykonawcę zamiaru przeprowadzenia
tych prac właściwym organom kontroli oraz konsekwencjach prawnych nieprzestrzegania
tych obowiązków.
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Środki zastępcze
W celu ograniczania zagrożeń zdrowia publicznego stwarzanych przez środki zastępcze
i nowe substancje psychoaktywne na bieżąco prowadzony jest monitoring rynku substancji
psychoaktywnych. Prowadzone były również działania edukacyjne uwzględniające
problematykę przeciwdziałania używaniu środków zastępczych w miejscu pracy.
Pracodawcom został przekazany opracowany pakiet informacyjno – edukacyjny
pn.: „Przeciwdziałanie używaniu środków zastępczych lub nowych substancji
psychoaktywnych w miejscu pracy” zawierający płytę CD z filmem edukacyjnym „STOP
DOPALACZOM”, prezentacje multimedialne dot. powyższej problematyki oraz ulotki
informacyjne pt.: „Biorąc – nie jesteś sobą!” i „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy
zdrowie”. Na podstawie przekazanego przez organy Policji i Prokuratury materiału
dowodowego w stosunku do osoby fizycznej było prowadzone postępowanie zakończone
orzeczeniem o przypadku zabezpieczonego produktu na rzecz Skarbu Państwa i jego
zniszczeniu. Kontynuowana była również współpraca z w/w organami oraz ze Szpitalem
Powiatowym w Radomsku, który informował o przypadkach zatruć spowodowanych zażyciem
środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych.
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Źródłem zaopatrzenia dla około 95 % nadzorowanych podmiotów w wodę
przeznaczoną do spożycia były urządzenia wodociągowe zbiorowego zaopatrzenia.
6 obiektów było zaopatrywanych w wodę pitną z indywidualnych ujęć (Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Radomsku, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Gaik w Niedośpielinie, Zakłady Mięsne
BRAT-POL Wólka Włościańska, KONSTALEX Sp. z .o.o. Radomsko, „JASTA” Sp. z o.o.
Danielów, DEMETER Sp. Jawna Kamieńsk). Nadzór nad jakością wody przeznaczonej
do spożycia sprawował PPIS w Radomsku. Ścieki pochodzące z nadzorowanych obiektów
były odprowadzane do kanalizacji centralnej (miejskiej, gminnej) lub do zbiorników
przeznaczonych do gromadzenia ścieków. W części podmiotów funkcjonowały przydomowe
oczyszczalnie ścieków. Odpady komunalne gromadzone były w przeznaczonych do tego celu
pojemnikach. W kilku przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki
odpadami komunalnymi i ściekami (brak umów na odbiór odpadów komunalnych i ścieków
oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi). Wydawano stosowne zalecenia pokontrolne.
Działalność kontrolno-represyjna
Ogółem w roku 2019 przeprowadzono 163 kontrole. Wydano 119 decyzji
administracyjnych, w tym: 46 merytorycznych (w związku ze stwierdzonymi
nieprawidłowościami), 52 płatnicze, 8 dot. zmiany terminu realizacji wykonania obowiązków
lub umorzenia postępowania, 2 w zakresie nadzoru nad środkami zastępczymi, 11 dot. chorób
zawodowych. Ponadto przeprowadzono 11 postępowań dotyczących chorób zawodowych.
Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia oraz materiałów i wyborów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością
W 2019 roku pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Radomsku znajdowało się 1.367 zakładów produkcji i obrotu żywnością, materiałami
i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz produktami kosmetycznymi.
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Ponadto na terenie Powiatu Radomszczańskiego działały 2 zakłady produkujące produkty
kosmetyczne i 10 sklepów z produktami kosmetycznymi. Podobnie jak w latach ubiegłych
najliczniejszą grupę zakładów stanowiły sklepy spożywcze 547 (40,0%), zakłady żywienia
zbiorowego otwarte 171 (12,5%), zakłady żywienia zbiorowego zamknięte 100 (7,3%), obiekty
ruchome i tymczasowe 131 (9,6%), środki transportu żywności 46 (3,4%), magazyny hurtowe
31 (2,3%), piekarnie 21 (1,5%), ciastkarnie 13 (0,9%).
Kontrole przeprowadzano zgodnie z przyjętym na rok 2019 harmonogramem kontroli.
Wykonywano także kontrole poza harmonogramem. W 2019 r. skontrolowano 431 zakładów
co stanowiło 31,5% wszystkich zakładów będących pod nadzorem. Przeprowadzono 765
kontroli i rekontroli. Wydano 197 decyzji administracyjnych, w tym 87 decyzji opłatowych,
10 nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie,
99 decyzji w sprawie zatwierdzenia zakładu, 88 w sprawie wykreślenia zakładu z rejestru.
Skierowano 2 wnioski do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
o nałożenie kary pieniężnej na podstawie art. 103 ustawy o bezpieczeństwie żywności
i żywienia. ŁPWIS nałożył 2 kary na kwotę 2.200 zł. Nałożono także 44 mandaty karne
na sumę 11.000 zł. Do badań laboratoryjnych pobrano 175 prób różnych artykułów
spożywczych, 4 próby materiałów do kontaktu z żywnością oraz 5 prób produktów
kosmetycznych. Zakwestionowano 1 próbę żywności, z powodu zanieczyszczenia bakteriami
Salmonella Kentucky. Producentem zakwestionowanej żywności był przedsiębiorca
znajdujący się na terenie innego powiatu i województwa.
Do PPIS w Radomsku wpłynęło 35 wniosków od konsumentów o podjęcie interwencji.
Zasadnych było 12 (34,2%). Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone. W 14 przypadkach gdzie
podany był adres zamieszkania i dane osoby zgłaszającej wniosek o wynikach
przeprowadzonych działań poinformowano pisemnie. W ramach interwencji pobrane
były do badań laboratoryjnych 5 prób wody mineralnej do badań mikrobiologicznych
oraz 6 prób napoju gazowanego do badań mikrobiologicznych i w kierunku zawartości
substancji dodatkowych. Próby nie były kwestionowane.
Wzorem lat ubiegłych skontrolowano stołówki prowadzące żywienie zbiorowe
w zakładach organizujących wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży. W ramach
tych działań skontrolowano 3 placówki organizujące taki wypoczynek oraz przeprowadzono
4 kontrole. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
W związku z występowaniem na terenie Województwa Łódzkiego oraz całego kraju
przypadków zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A, do których to zakażeń
dochodziło 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
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8 gospodarstw rolnych. Nie stwierdzono istotnych stwarzających zagrożenie
nieprawidłowości.
Działania PPIS w Radomsku w 2019 roku mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa
żywności produkowanej i wprowadzanej do obrotu, oprócz zaplanowanych w harmonogramie
były działaniami akcyjnymi i dotyczyły głównie następujących zagadnień:
 działania w ramach systemu RASFF;
 działania w ramach systemu RAPEX nie były prowadzone z uwagi na brak
powiadomień;
 wzmożony nadzór nad legalnością sprzedaży mięsa wieprzowego i produktów
z jego udziałem, w tym dziczyzny oraz prawidłowym postępowaniem zakładów
w zakresie usuwania odpadów gastronomicznych w związku z zagrożeniem
afrykańskim pomorem świń (ASF);
 graniczna kontrola sanitarna.
Przeprowadzono 47 kontroli 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 2019 wpłynęło 22.
Działania PPIS w tym zakresie polegały na sprawdzeniu czy wymienione w powiadomieniach
produkty znajdują się w obrocie w obiektach na terenie powiatu, weryfikacji działań podjętych
przez dystrybutorów i producentów oraz nadzorowaniu procesu ich wycofywania z rynku.
Najważniejsze z nich dotyczyły następujących produktów:
 gorczyca biała zanieczyszczona bakteriami Salmonella Typhimurium;
 bazylia pochodząca z Egiptu zanieczyszczona bakteriami Salmonella spp.;
 łyżki kuchenne z nylonu i stali nierdzewnej z Chin, w których stwierdzono migrację
specyficzną pierwszorzędowych amin aromatycznych;
 żytnie płatki błyskawiczne pełnoziarniste oraz mąka żytnia do wypieku domowego
chleba, w których stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu
ochratoksyny A;
 pieczarki marynowane oraz wiórki kokosowe w których stwierdzono zawartość
składnika alergennego dwutlenku siarki w ilości powyżej 10mg/kg, niedeklarowanego
w oznakowaniu produktów;
 orzeszki ziemne zawierające alergenny składnik gluten niedeklarowany na etykiecie;
 mieszanka warzywna głęboko mrożona zanieczyszczona kawałkami szkła;
 smalec smakowy pochodzący z Niemiec zanieczyszczony kawałkami metalowego
drutu;
 filety śledziowe w oleju z żurawiną, sery podpuszczkowe Gouda i Edam
zanieczyszczone bakteriami Listeria monocytogenes;
 burgery wołowe wyprodukowane z mięsa dla którego nie udokumentowano
przeprowadzenia badania poubojowego;
 suplement diety, spirulina – sprasowana alga morska w tabletkach oraz szprot
podwędzany w oleju, w których stwierdzono przekroczenie najwyższego
dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu oraz sumy wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych (WWA);
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kubek do kawy melaminowy z włóknami bambusa z Chin, w którym stwierdzono
przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu migracji formaldehydu;
 biszkopty z nadzieniem morelowym i polewą kakaową, na powierzchni których
stwierdzono obecność pleśni.
W związku występowaniem 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 kontrole
wspólne 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;
 w zakładach handlu detalicznego realizowanych w ramach bieżącego nadzoru.
Raporty z przeprowadzonych działań przekazywane były do ŁPWIS w systemie
miesięcznym. Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanych obszarach. Działania
w tym zakresie będą kontynuowane w 2020 roku.
W ramach granicznej kontroli sanitarnej w 2019 roku przeprowadzono 37 kontroli
sanitarnych importowanych z Chin materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu
z żywnością. Importerem tych materiałów był firma Jysk w Radomsku, gdzie funkcjonuje
magazyn główny tej firmy. Stąd towary są wysyłane do sklepów Jysk na terenie Polski
i Europy. Podczas kontroli oceniono 78 partii różnych materiałów i wyrobów przeznaczonych
do kontaktu z żywnością (talerze, szklanki, sztućce, bidony, przybory kuchenne, słomki,
tace itp.). Wydano 78 świadectw spełnienia wymagań jakości zdrowotnej dla tych materiałów.
Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
Kierunki działań Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Radomsku w 2019 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 2019 roku należało:

monitorowanie programów prozdrowotnych o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim
i powiatowym;

prowadzenie kampanii społecznych, medialnych oraz akcji profilaktyczno –
prozdrowotnych;

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;

organizacja szkoleń dla nauczycieli – szkolnych realizatorów/koordynatorów
programów edukacji zdrowotnej w palcówkach oświatowo-wychowawczych;
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dystrybucja materiałów edukacyjno – informacyjnych do placówek oświatowo –
wychowawczych realizujących działania prozdrowotne;
prowadzenie działań edukacyjnych w podległych placówkach oświatowowychowawczych.

W 2019 roku szkoły oraz przedszkola z terenu Powiatu Radomszczańskiego realizowały
następujące programy edukacyjne o zasięgu krajowym, wojewódzkim i powiatowym
nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną:
 Ogólnopolski program edukacji antytytoniowej „Bieg po zdrowie” – adresaci:
uczniowie IV klas szkół podstawowych, ich rodzice/opiekunowie. Liczba odbiorców
447 osób z 12 placówek oświatowo – wychowawczych z terenu powiatu.
 Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę” propagujący zbilansowane
odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną – adresaci: uczniowie
klas IV-VIII szkół podstawowych, ich rodzice/opiekunowie. Liczba odbiorców
to 3.190 osób z 29 placówek oświatowo – wychowawczych z terenu powiatu.
 Ogólnopolski profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania od alkoholu,
tytoniu i innych środków psychoaktywnych „ARS, czyli jak dbać o miłość?” –
adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych, ich rodzice/opiekunowie. Liczba
odbiorców to 194 osób z 7 szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu.
 Wojewódzki program edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” –
adresaci: dzieci w wieku 5 – 6 lat, ich rodzice/opiekunowie. Liczba odbiorców
to 1076 osób z 23 placówek oświatowo-wychowawczych (przedszkola i szkoły)
z terenu powiatu.
 Wojewódzka kampania profilaktyczna „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy
zdrowie” – adresaci: uczniowie gimnazjum, ich rodzice/opiekunowie. Liczba
odbiorców – 1988 osób z 16 placówek oświatowo-wychowawczych z terenu powiatu.
 Ogólnopolski program edukacyjny „Znamię! Znam je?” – adresaci: uczniowie
szkół ponadpodstawowych, ich rodzice/opiekunowie. W roku szkolnym 2018/2019
w edycji pilotażowej uczestniczyło 157 osób z 2 szkół ponadpodstawowych z miasta
Radomska.
 Ogólnopolski program edukacyjny „Podstępne WZW” – adresaci: uczniowie
szkół ponadpodstawowych, ich rodzice/opiekunowie. W roku szkolnym 2018/2019
w edycji pilotażowej uczestniczyło 144 osób z 1 szkoły ponadpodstawowej z miasta
Radomska.
 Krajowy program zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS – adresaci:
uczniowie szkół ponadpodstawowych, społeczność lokalna. Liczba odbiorców –
60 uczniów szkoły ponadpodstawowej (spotkanie edukacyjno – prozdrowotne
przeprowadzone przez przedstawiciela PSSE w Radomsku w ramach obchodów
Światowego Dnia AIDS). Wśród ok. 50 osób przeprowadzono kolportaż materiałów
edukacyjnych.
 Powiatowy program profilaktyki raka piersi „Dbam o siebie-badam się”, którego
współpartnerem jest Radomszczański Klub Amazonek. Adresatami programu
są uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Radomska. Liczba odbiorców
to 255 osób z 3 szkół.
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Liczba szkół uczestniczących w poszczególnych programach – Powiat Radomszczański
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W 2019 roku profilaktycznymi programami edukacyjnymi objęto 7.511 osób
(uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne szkół). W ramach prowadzonego monitoringu,
pracownik samodzielnego stanowiska pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji
zdrowia PSSE w Radomsku przeprowadził 51 wizytacji oceniających realizację
programów edukacyjnych w poszczególnych szkołach i przedszkolach na terenie
Powiatu Radomszczańskiego.
Interwencje nieprogramowe zrealizowane przez PPIS w Radomsku:


Profilaktyka palenia tytoniu, w tym:
– Światowy Dzień bez Tytoniu – w ramach obchodów podsumowano konkurs
plastyczny pt.: „Świat zdrowy i kolorowy” przeprowadzony w Publicznym
Przedszkolu nr 5 w Radomsku. Patronat nad konkursem objął PPIS
w Radomsku. Ponadto dzieci z oddziałów 5 i 6 latków (2 oddziały – 50 osób)
przygotowały występ artystyczny o tematyce antytytoniowej, który przedstawiono
zaproszonym gościom.
– Światowy Dzień Rzucania Palenia (adresaci – uczniowie szkół średnich
oraz społeczność lokalna – osoby dorosłe). Działaniami edukacyjnymi objęto
210 uczniów ze szkoły ponadpodstawowej z ternu miasta Radomska. Na stronie
internetowej PSSE w Radomsku zamieszczono materiały edukacyjne i prasowe
dotyczące obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia.



Bezpieczeństwo zdrowotne dzieci, młodzieży i dorosłych podczas wypoczynku
zimowego i letniego (ferie zimowe, wakacje) – interwencją nieprogramową objęte
były dzieci i młodzież uczestniczącą w zorganizowanym wypoczynku letnim
i zimowym (kolonie, półkolonie, formy wyjazdowe wypoczynku dzieci i młodzieży)
oraz społeczeństwo Powiatu Radomszczańskiego. Bezpośrednimi działaniami
edukacyjnymi (uczestnicy pogadanek) objętych było 37 osób. Dystrybucja materiałów
edukacyjnych – ok. 180 osób.
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Obchody Światowego Dnia Zdrowia (7 kwietnia) – kampania informacyjno–
edukacyjna skierowana do ogółu społeczeństwa. W 2019 r. Powiatowy Dzień Zdrowia
przebiegał pod hasłem „Wolni od uzależnień – kreatywni w życiu” i odbywał się
w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku. Dzień Zdrowia
rozpoczął się od wykładu nt. „Substancje psychoaktywne a zdrowie” – wygłoszonego
przez przedstawiciela oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku. Kolejny wykład nt. „Uzależnienie
a rodzina” wygłosił przedstawiciel Centrum Aktywności Społecznej w Urzędzie Miasta
w Radomsku. Celem obchodów było promowanie profilaktyki uzależnień wśród
uczniów, podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych
konsekwencji wynikających z używania środków psychoaktywnych, propagowanie
wiedzy na temat szkodliwości uzależnień, zaangażowanie uczniów do działań
profilaktycznych oraz uświadomienie odpowiedzialności za swoje zdrowie. Po prelekcji
przeprowadzono część praktyczną z użyciem narko i alkogogli oraz rozdystrybuowano
materiały edukacyjne.
Szczepienia ochronne:
– 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.
Do lokalnych mediów przekazano artykuł nt. Europejskiego Tygodnia Szczepień.
– Kampania „Zaoszczędź dziecku ospy” – dystrybucja materiałów edukacyjnych
PZH do 6 placówek (żłobki i kluby dziecięce z terenu miasta Radomska).
 Profilaktyka wszawicy oraz profilaktyka chorób zakaźnych – WZW A –
w związku z potrzebami wynikającymi z bieżącej sytuacji epidemiologicznej Powiatu
Radomszczańskiego prowadzono działania edukacyjne (pogadanka, instruktaż,
dystrybucja materiałów edukacyjnych) skierowane do grona pedagogicznego z placówek
oświatowo – wychowawczych. Liczba przeprowadzonych spotkań: 3.
 Działania edukacyjne, adresowane do różnych grup docelowych,
w szczególności do dzieci, młodzieży na temat zagrożeń wynikających z używania
środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych – w ciągu roku
szkolnego 2018/2019 przedstawiciel Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
przeprowadził 6 spotkań edukacyjnych pn. „Dopalacze mogą Cię wypalić”,
w których uczestniczyli uczniowie starszych klas szkół podstawowych oraz
uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Radomska.

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.
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Biorąc pod uwagę wymagania techniczno – sanitarne stan obiektów budowlanych oddawanych
do użytkowania w 2019 r. w większości nie odbiegał od wymogów zawartych w przepisach.
W żadnym rozpatrywanym przypadku nie zgłoszono sprzeciwu wobec odbioru i dopuszczenia
do użytkowania.
Praca zapobiegawczego nadzoru sanitarnego polegała w szczególności na zajmowaniu
stanowisk w zakresie sanitarno – higienicznym w sprawach:
 opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
– 4 opinie – prognoza oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko;
 uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko – 7 uzgodnień;
 opiniowania przedsięwzięć co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:






 64 opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko;
 2 opinie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko;
opiniowanie przedsięwzięć przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach:
 17 uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach;
uzgodnienie dokumentacji projektowej – 12 opinii sanitarnych;
dopuszczenie do użytkowania obiektów budowlanych:

 35 stanowisk potwierdzających zgodność wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych;
 sprawy różne – 17 pism.
Charakterystyczne największe obiekty oddane do użytku w 2019 r.:
 budynek dydaktyczno – szkoleniowy zboru Świadków Jehowy w miejscowości
Radomsko na dz. nr ewid. 197/5, obr. 10 przy ul. Dolnej 22;
 oczyszczalnia ścieków socjalno – bytowych z drogą dojazdową oraz wodociągiem
i zasilaniem energetycznym w miejscowości Wierzbica na dz. nr ewid. 21, 46, 89,
obr. Wierzbica, gm. Ładzice;
 budynek zakładu produkcji opakowań tekturowych wraz z wewnętrznymi instalacjami
wod–kan., CO, elektryczną, gazową doziemną, zewnętrznym zbiornikiem na gaz
płynny, podziemnym zbiornikiem p. poż., budynku portierni i parkingu w miejscowości
Radomsko przy ul. Geodetów na dz. nr ewid. 300/6, obr. 36;
 budynek hali produkcyjnej frontów meblowych wraz z częścią socjalno–biurową
oraz z wewnętrznymi instalacjami wod–kan, elektryczną i gazową, parkingami
i silosem z filtrem workowym w miejscowości Radomsko przy ul. Stolarzy
na dz. nr ewid. 5/133, obr. 36;
129

 rozbudowa budynku hali mroźni oraz części biurowej centrum logistyczno–
magazynowego Frigo Logistics w Radomsku przy ul. Przedsiębiorców 3 na dz. nr ewid.
5/56, 5/61, obr. 36;
 budynek hali produkcyjno–magazynowej (ciastkarnia) z zapleczem biurowo–socjalnym
wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej w miejscowości Kamieńsk
przy ul. Wrzosowej na dz. nr ewid. 69/10, 69/19, 69/21, 70/1, 70/2, 69/6, 69/18, 69/20,
obr. 9 Kamieńsk;
 budynek usługowy (warsztat stolarski bez lakierowania) w miejscowości Strzałków
przy ul. Broniewskiego na dz. nr ewid. 87, 89, obr. Strzałków, gm. Radomsko.
Podsumowanie
Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2019 r. były 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 2019 roku ocenia się jako dobry.
Nie odnotowano epidemicznego występowania chorób zakaźnych, nie zwalnia
PSSE to jednak z prowadzenia aktywnego nadzoru epidemiologicznego oraz działań
prowadzonych ustawicznie i z dużym zaangażowaniem na rzecz promocji zdrowia.

Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny
Organy Inspekcji Weterynaryjnej odgrywały w 2019 r. podstawową rolę w zakresie
kontroli produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Pozyskiwanie, chów,
wytwarzanie, oczyszczanie, ubój, rozbiór, przetwarzanie, pakowanie, przepakowywanie,
przechowywanie czy transport to czynności składowe produkcji, nad którymi sprawuje
nadzór Inspekcja Weterynaryjna. Kontrole urzędowe były konieczne, w celu sprawdzenia,
czy podmioty działające na rynku spożywczym stosowały się do przepisów w zakresie higieny
i bezpieczeństwa żywności.
W ramach w/w działalności w zakresie bezpieczeństwa żywności dokonano
m.in. następujących czynności inspekcyjnych:
 pobranych było 205 próbek do badań laboratoryjnych wykonywanych w ramach
monitoringu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz 79 w ramach monitoringu pasz;
 przeprowadzono 191.185 badań poubojowych zwierząt w rzeźniach;
 przeprowadzono 219 kontrole podmiotów nadzorowanych w ramach;
 wystawiono 3.359 świadectw zdrowia w ramach odpraw eksportowych transportów
do krajów trzecich.
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Inspekcja Weterynaryjna prowadziła również stały monitoring wyrobów gotowych
do spożycia w zakresie badań mikrobiologicznych – przeprowadzono 105 badań.
W ramach ochrony zdrowia publicznego Inspekcja Weterynaryjna prowadziła zadania
z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, monitorowania chorób odzwierzęcych
czy kontroli warunków dobrostanu zwierząt. Mając na względzie powyższe dokonano
m.in. następujących czynności inspekcyjnych:
 pobrano 9.353 próbek w ramach nadzoru i programów zwalczania chorób w tym:
– 1.326 pobranych prób w kierunku brucelozy;
– 1.326 pobranych prób w kierunku białaczki ;
– 4.132 pobranych prób w kierunku choroby Aujeszkyego;
– 2.332 pobranych prób w kierunku BSE;



– 237 pobranych próbek w ramach małego monitoringu (pryszyca, choroba
pęcherzykowa świń, pomór klasyczny świń, pomór klasyczny dzików, IBR/IPV,
gorączka Q, choroba niebieskiego języka bydła i owiec, podejrzenia wścieklizny,
skuteczność szczepienia lisów w kierunku wścieklizny, HPAI, ASF, bruceloza
owiec, salmonelloza drobiu i inne udokumentowane).
przeprowadzono badania diagnostyczne zwierząt:

– 3.221 wykonanych prób alergicznych w kierunku gruźlicy bydła;
 przeprowadzono 1.751 kontroli podmiotów nadzorowanych, w tym kontrole
gospodarstw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności, identyfikacji i rejestracji
zwierząt, dobrostanu zwierząt, zdrowia zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz
jakością zdrowotną materiału biologicznego, bioasekuracji;
 przeprowadzono 102 obserwacji psów i kotów w kierunku wścieklizny – wszystkie
z wynikiem ujemnym;
 wystawiono 5.355 świadectw zdrowia dla zwierząt.
W 2019 roku w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów
pochodzenia zwierzęcego nie stwierdzono znaczących uchybień zagrażających zdrowiu
ludzi i zwierząt.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Zagadnienia dotyczące kompetencji nadzoru budowlanego określa ustawa z 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 tj.). 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
131

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.
Jednym z wielu aspektów działalności nadzoru budowlanego na terenie Powiatu
Radomszczańskiego w 2019 r. była kontrola nad przestrzeganiem bezpieczeństwa
budowlanego. Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie,
PINB przeprowadził kontrole okresowe i doraźne obiektów budowlanych dot. stanu
technicznego, które wykonywanie były przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.
Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane to właściciel lub zarządca obiektu
budowlanego jest obowiązany użytkować go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym
i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych
i sprawności technicznej, zapewniając w szczególności spełnienie tzw. wymagań
podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego,
bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej
izolacyjności cieplnej przegród. Mając na uwadze powyższe Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Radomsku w 2019 r. przeprowadził akcje „Bezpieczna zima, bezpieczne
wakacje” nawiązując współpracę z Powiatową Państwową Strażą Pożarną w Radomsku,
Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarną w Radomsku, Komendą Powiatową Policji
w Radomsku, przedstawicielami instytucji samorządowych.
Czynności kontrolne, jako środek prewencji miały na celu ocenę regularnego
wywiązywania się przez właściciela lub zarządcę obiektów budowlanych z obowiązku
ich bezpiecznego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, wymaganiami ochrony środowiska
oraz utrzymaniem w należytym stanie technicznym i estetycznym.
W ramach współpracy z organami samorządu terytorialnego jak powiatowymi
i miejskimi służbami bezpieczeństwa, prowadzony był nadzór nad obiektami
wielkopowierzchniowymi w sytuacji wystąpienia dużych opadów śniegu. Obowiązkiem tym
były objęte budynki, które posiadają określoną powierzchnię zabudowy, tzn. przekraczającą
2.000 m², bez względu na powierzchnię dachu oraz inne niż budynki obiekty budowlane
o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m², tj. obiekty budowlane, dla których nie można
określić powierzchni zabudowy jak np. wiaty. Oznaczało to, że omawianej kontroli okresowej
podlegały budynki posiadające powierzchnię zabudowy przekraczającą 2.000 m², niezależnie
od powierzchni dachu. Natomiast, jeżeli nie miały powierzchni zabudowy przekraczającej
2.000 m², to bez względu na powierzchnię dachu podlegały kontroli rocznej, o której mowa
w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane.
Inne obiekty niż budynki kontrolowane były ze względu na powierzchnię dachu.
Zarówno powierzchnia zabudowy budynku, jak i powierzchnia dachu, określona w przepisie,
odnoszą się do samodzielnego konstrukcyjnie obiektu budowlanego. Tym samym,
jeżeli np. budynek ma powierzchnię zabudowy ponad 2.000 m², ale jest podzielony na części
dylatacjami przebiegającymi od fundamentu po dach, i każda z tych samodzielnych
konstrukcyjnie części stanowi samodzielny budynek oraz posiada powierzchnię zabudowy
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nie przekraczającą 2.000 m², wówczas nie podlega kontroli okresowej, o której mowa
w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane, ale wyłącznie okresowej kontroli
przeprowadzanej co najmniej raz w roku.
Obiekty wielkopowierzchniowe były poddawane kontroli stanu technicznego
co najmniej dwa razy w roku. Kontrole te były przeprowadzone przed i po okresie zimowym
w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada (w stosunku do obiektów
wielkopowierzchniowych kontrole okresowe mogły być przeprowadzane częściej niż dwa
razy w roku).
Zakres tej kontroli obejmował zakres kontroli rocznej, o której mowa w art. 62
ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane. Osoba dokonująca kontroli ma obowiązek
bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej
kontroli (art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane).
Mając na uwadze zakres prowadzonej działalności, Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego przeprowadził kontrolę bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo
w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych
z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, silne wiatry,
intensywne opady atmosferyczne, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje
uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące
spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
Dotyczy to więc nie tylko sytuacji uszkodzenia obiektu, ale również wystąpienia
bezpośredniego zagrożenia takim uszkodzeniem. Dodatkowo niezbędną przesłanką
jest zaistnienie zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

VIII. TRANSPORT I KOMUNIKACJA
Wykaz pojazdów zarejestrowanych w 2019 roku (stan na 31 grudnia 2019 roku)
Wykaz bieżąco zarejestrowanych pojazdów w Powiecie Radomszczańskim w 2019 roku
Lp.

Rodzaj pojazdu

Liczba

Lp.

Rodzaj pojazdu

Liczba

1.

Autobus

252

9.

Przyczepa ciężarowa rolnicza

1 678

2.

Ciągnik rolniczy

8 749

10.

Przyczepa lekka

5 366

3.

Ciągnik samochodowy

1 462

11.

Przyczepa specjalna

548

4.

Motocykl

4 598

12.

Samochód ciężarowy

12 539

5.

Motorower

6 348

13.

Samochód osobowy

69 839

6.

Naczepa ciężarowa

2 015

14.

Samochód specjalny

742

7.

Naczepa specjalna

14

15.

Pojazd samochodowy inny

393

8.

Przyczepa ciężarowa

2 694

16.

Trolejbus

–

Razem: 117 237 bieżąco zarejestrowanych
pojazdów
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Wydane prawa jazdy (stan na 31 grudnia 2019 roku)
Liczba wydanych praw jazdy
Nowy wzór (blankiet plastikowy) – 69 718

Stary wzór (blankiet papierowy) – 6 885

Razem: 76 603 wydanych praw jazdy
Wydane licencje, zezwolenia i zaświadczenia z zakresu ustawy dnia 6 września 2001r.
o transporcie drogowym
Wykaz wydanych licencji i zezwoleń
Lp.

Rodzaj uprawnień

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

3

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

6

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.

268

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.

46

7.

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych

21

8.

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych

2

9.

Zaświadczenia na niezarobkowy przewóz drogowy osób

1

10.

Zaświadczenia na niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy

283

Razem: 645 wydanych uprawnień przewozowych

Transport zbiorowy
Transport zbiorowy
Transport zbiorowy osób (przewozy regularne) realizowany jest przez 3 przewoźników w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.
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Ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów
Ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów
W Powiecie Radomszczańskim funkcjonuje 13 ośrodków szkolenia kierowców
oraz 13 stacji kontroli pojazdów.

IX.

DROGI

W 2019 roku Zarząd Powiatu Radomszczańskiego zarządzał siecią dróg kategorii
powiatowej o długości 429 kilometrów. Spośród ww. siatki dróg 10,3 km nadal 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 2019 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 16 jest w stanie dobrym lub bardzo dobrym (mosty
przebudowane bądź przebudowy. Most w Krzętowie na rzece Pilicy jest zakwalifikowany
jako 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 2019 na drogach i mostach, na które udało się
pozyskać zewnętrzne źródła dofinansowania.
Wykaz zadań realizowanych w roku 2019 na drogach i mostach
Całkowity
koszt [zł]

Dofinansowanie [zł]

1.

Przebudowa drogi powiatowej
nr 3948E ul. Jagiellońska
w Radomsku – etap I + II (700 m)

4.699.963,35

2.125.000,00
(Budżet Państwa – FDS)
400.000,00
(Miasto Radomsko)

2.

Przebudowa drogi powiatowej
nr 3935E Amelin – Dziepółć
(1300 m + 290 m)

568.035,28

284.017,64
(Gmina Radomsko)

Lp.

Nazwa zadania
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3.

Przebudowa drogi powiatowej
nr 3923E Kodrąb – Lipowczyce
(470 m + 600 m)

304.101,82

80.000,00
(Gmina Kodrąb)

4.

Przebudowa mostu w ciągu drogi
powiatowej nr 3921E
w km 8+895 w m. Faliszew

559.329,03

279.665,00
(Ministerstwo Finansów)

5.

Przebudowa drogi powiatowej
nr 3934E ul. Prymasa Wyszyńskiego w
Radomsku (770 m)

275.615,45

250.000,00
(Miasto Radomsko)
19.020,00
(Ministerstwo Finansów)

6.

Budowa rampy przystankowej w pasie
drogowym drogi powiatowej
nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku

9.986,65

5.000,00
(Miasto Radomsko)

7.

Przebudowa drogi powiatowej
nr 3927E w m. Kolonia Lgota (350 m)

127.920,00

75.000,00
(Gmina Lgota Wielka)

8.

Przebudowa drogi powiatowej
nr 3903E w m. Piaski (330 m)

98.836,65

13.000,00
(Gmina Gidle)

9.

Remont drogi powiatowej
nr 3910E Przedbórz – Piskorzeniec
(1115 m)

496.260,72

394.608,00
(Budżet Państwa – FDS)

7.140.048,95

3.925.310,64

RAZEM

X.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY ZARZĄDU POWIATU
RADOMSZCZAŃSKIEGO W 2019R.

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 2019 zostało sporządzonych 10
takich sprawozdań:
1. Sprawozdanie Nr 1/2019/VI z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zostało
przyjęte na V Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 31 stycznia 2019r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 30 listopada 2018 roku do dnia 20 stycznia
2019 roku i obejmuje 14 posiedzeń Zarządu

posiedzenie z dnia 30 listopada 2018 roku (protokół nr 5/2018/VI)

posiedzenie z dnia 4 grudnia 2018 roku (protokół nr 6/2018/VI)

posiedzenie z dnia 6 grudnia 2018 roku (protokół nr 7/2018/VI)

posiedzenie z dnia 12 grudnia 2018 roku (protokół nr 8/2018/VI)

posiedzenie z dnia 13 grudnia 2018 roku (protokół nr 9/2018/VI)

posiedzenie z dnia 17 grudnia 2018 roku (protokół nr 10/2018/VI)

posiedzenie z dnia 19 grudnia 2018 roku (protokół nr 11/2018/VI)

posiedzenie z dnia 21 grudnia 2018 roku (protokół nr 12/2018/VI)

posiedzenie z dnia 27 grudnia 2018 roku (protokół nr 13/2018/VI)

posiedzenie z dnia 31 grudnia 2018 roku (protokół nr 14/2018/VI)

posiedzenie z dnia 3 stycznia 2019 roku (protokół nr 15/2019/VI)
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posiedzenie z dnia 9 stycznia 2019 roku (protokół nr 16/2019/VI)
posiedzenie z dnia 15 stycznia 2019 roku (protokół nr 17/2019/VI)
posiedzenie z dnia 16 stycznia 2019 roku (protokół nr 18/2019/VI)

2. Sprawozdanie Nr 2/2019/VI z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zostało
przyjęte na VI Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20 marca 2019r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 21 stycznia 2019 roku do dnia 5 marca 2019
roku i obejmuje 13 posiedzeń Zarządu:

posiedzenie z dnia 21 stycznia 2019 roku (protokół nr 19/2019/VI)

posiedzenie z dnia 23 stycznia 2019 roku (protokół nr 20/2019/VI)

posiedzenie z dnia 24 stycznia 2019 roku (protokół nr 21/2019/VI)

posiedzenie z dnia 29 stycznia 2019 roku (protokół nr 22/2019/VI)

posiedzenie z dnia 30 stycznia 2019 roku (protokół nr 23/2019/VI)

posiedzenie z dnia 31 stycznia 2019 roku (protokół nr 24/2019/VI)

posiedzenie z dnia 6 lutego 2019 roku (protokół nr 25/2019/VI)

posiedzenie z dnia 7 lutego 2019 roku (protokół nr 26/2019/VI)

posiedzenie z dnia 13 lutego 2019 roku (protokół nr 27/2019/VI)

posiedzenie z dnia 20 lutego 2019 roku (protokół nr 28/2019/VI)

posiedzenie z dnia 25 lutego 2019 roku (protokół nr 29/2019/VI)

posiedzenie z dnia 27 lutego 2019 roku (protokół nr 30/2019/VI)

posiedzenie z dnia 28 lutego 2019 roku (protokół nr 31/2019/VI)










Sprawozdanie Nr 3/2019/VI z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zostało
przyjęte na VII Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 17 kwietnia 2019r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 6 marca 2019 roku do dnia 4 kwietnia
2019 roku i obejmuje 8 posiedzeń Zarządu:
posiedzenie z dnia 6 marca 2019 roku (protokół nr 32/2019/VI)
posiedzenie z dnia 11 marca 2019 roku (protokół nr 33/2019/VI)
posiedzenie z dnia 12 marca 2019 roku (protokół nr 34/2019/VI)
posiedzenie z dnia 13 marca 2019 roku (protokół nr 35/2019/VI)
posiedzenie z dnia 20 marca 2019 roku (protokół nr 36/2019/VI)
posiedzenie z dnia 27 marca 2019 roku (protokół nr 37/2019/VI)
posiedzenie z dnia 28 marca 2019 roku (protokół nr 38/2019/VI)
posiedzenie z dnia 29 marca 2019 roku (protokół nr 39/2019/VI)










4. Sprawozdanie Nr 4/2019/VI z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na VIII Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29 maja 2019r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 5 kwietnia 2019 roku do dnia 7 maja
2019 roku i obejmuje 8 posiedzeń Zarządu:
posiedzenie z dnia 5 kwietnia 2019 roku (protokół nr 40/2019/VI)
posiedzenie z dnia 10 kwietnia 2019 roku (protokół nr 41/2019/VI)
posiedzenie z dnia 15 kwietnia 2019 roku (protokół nr 42/2019/VI)
posiedzenie z dnia 17 kwietnia 2019 roku (protokół nr 43/2019/VI)
posiedzenie z dnia 18 kwietnia 2019 roku (protokół nr 44/2019/VI)
posiedzenie z dnia 24 kwietnia 2019 roku (protokół nr 45/2019/VI)
posiedzenie z dnia 30 kwietnia 2019 roku (protokół nr 46/2019/VI)
posiedzenie z dnia 2 maja 2019 roku (protokół nr 47/2019/VI)

3.

137

5. Sprawozdanie Nr 5/2019/VI z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zostało
przyjęte na IX Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 12 czerwca 2019r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 8 maja 2019 roku do dnia 21 maja 2019 roku
i obejmuje 4 posiedzenia Zarządu:

posiedzenie z dnia 8 maja 2019 roku (protokół nr 48/2019/VI)

posiedzenie z dnia 10 maja 2019 roku (protokół nr 49/2019/VI)

posiedzenie z dnia 15 maja 2019 roku (protokół nr 50/2019/VI)

posiedzenie z dnia 16 maja 2019 roku (protokół nr 51/2019/VI)
6. Sprawozdanie Nr 6/2019/VI z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zostało
przyjęte na X Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26 czerwca 2019r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 22 maja 2019 roku do dnia 11 czerwca
2019 roku i obejmuje 6 posiedzeń Zarządu:

posiedzenie z dnia 22 maja 2019 roku (protokół nr 52/2019/VI)

posiedzenie z dnia 27 maja 2019 roku (protokół nr 53/2019/VI)

posiedzenie z dnia 29 maja 2019 roku (protokół nr 54/2019/VI)

posiedzenie z dnia 31 maja 2019 roku (protokół nr 55/2019/VI)

posiedzenie z dnia 5 czerwca 2019 roku (protokół nr 56/2019/VI)

posiedzenie z dnia 6 czerwca 2019 roku (protokół nr 57/2019/VI)
7. Sprawozdanie Nr 7/2019/VI z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zostało
przyjęte na XII Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25 września 2019r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 12 czerwca 2019 roku do dnia 10 września
2019 roku i obejmuje 28 posiedzeń Zarządu:

posiedzenie z dnia 12 czerwca 2019 roku (protokół nr 58/2019/VI)

posiedzenie z dnia 13 czerwca 2019 roku (protokół nr 59/2019/VI)

posiedzenie z dnia 18 czerwca 2019 roku (protokół nr 60/2019/VI)

posiedzenie z dnia 19 czerwca 2019 roku (protokół nr 61/2019/VI)

posiedzenie z dnia 21 czerwca 2019 roku (protokół nr 62/2019/VI)

posiedzenie z dnia 25 czerwca 2019 roku (protokół nr 63/2019/VI)

posiedzenie z dnia 27 czerwca 2019 roku (protokół nr 64/2019/VI)

posiedzenie z dnia 28 czerwca 2019 roku (protokół nr 65/2019/VI)

posiedzenie z dnia 1 lipca 2019 roku (protokół nr 66/2019/VI)

posiedzenie z dnia 3 lipca 2019 roku (protokół nr 67/2019/VI)

posiedzenie z dnia 5 lipca 2019 roku (protokół nr 68/2019/VI)

posiedzenie z dnia 10 lipca 2019 roku (protokół nr 69/2019/VI)

posiedzenie z dnia 12 lipca 2019 roku (protokół nr 70/2019/VI)

posiedzenie z dnia 17 lipca 2019 roku (protokół nr 71/2019/VI)

posiedzenie z dnia 22 lipca 2019 roku (protokół nr 72/2019/VI)

posiedzenie z dnia 23 lipca 2019 roku (protokół nr 73/2019/VI)

posiedzenie z dnia 24 lipca 2019 roku (protokół nr 74/2019/VI)

posiedzenie z dnia 30 lipca 2019 roku (protokół nr 75/2019/VI)

posiedzenie z dnia 5 sierpnia 2019 roku (protokół nr 76/2019/VI)

posiedzenie z dnia 7 sierpnia 2019 roku (protokół nr 77/2019/VI)

posiedzenie z dnia 14 sierpnia 2019 roku (protokół nr 78/2019/VI)

posiedzenie z dnia 21 sierpnia 2019 roku (protokół nr 79/2019/VI)

posiedzenie z dnia 28 sierpnia 2019 roku (protokół nr 80/2019/VI)

posiedzenie z dnia 29 sierpnia 2019 roku (protokół nr 81/2019/VI)
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posiedzenie z dnia 30 sierpnia 2019 roku (protokół nr 82/2019/VI)
posiedzenie z dnia 2 września 2019 roku (protokół nr 83/2019/VI)
posiedzenie z dnia 4 września 2019 roku (protokół nr 84/2019/VI)
posiedzenie z dnia 5 września 2019 roku (protokół nr 85/2019/VI)

8. Sprawozdanie Nr 8/2019/VI z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na XIII Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30 października
2019r. Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 11 września 2019 roku do dnia
15 października 2019 roku i obejmuje 11 posiedzeń Zarządu:

posiedzenie z dnia 11 września 2019 roku (protokół nr 86/2019/VI)

posiedzenie z dnia 17 września 2019 roku (protokół nr 87/2019/VI)

posiedzenie z dnia 18 września 2019 roku (protokół nr 88/2019/VI)

posiedzenie z dnia 19 września 2019 roku (protokół nr 89/2019/VI)

posiedzenie z dnia 24 września 2019 roku (protokół nr 90/2019/VI)

posiedzenie z dnia 26 września 2019 roku (protokół nr 91/2019/VI)

posiedzenie z dnia 1 października 2019 roku (protokół nr 92/2019/VI)

posiedzenie z dnia 2 października 2019 roku (protokół nr 93/2019/VI)

posiedzenie z dnia 8 października 2019 roku (protokół nr 94/2019/VI)

posiedzenie z dnia 9 października 2019 roku (protokół nr 95/2019/VI)

posiedzenie z dnia 11 października 2019 roku (protokół nr 96/2019/VI)
9. Sprawozdanie Nr 9/2019/VI z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zostało
przyjęte na XIV Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20 listopada 2019r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 16 października 2019 roku do dnia 3 listopada
2019 roku i obejmuje 9 posiedzeń Zarządu:

posiedzenie z dnia 16 października 2019 roku (protokół nr 97/2019/VI)

posiedzenie z dnia 17 października 2019 roku (protokół nr 98/2019/VI)

posiedzenie z dnia 22 października 2019 roku (protokół nr 99/2019/VI)

posiedzenie z dnia 23 października 2019 roku (protokół nr 100/2019/VI)

posiedzenie z dnia 25 października 2019 roku (protokół nr 101/2019/VI)

posiedzenie z dnia 29 października 2019 roku (protokół nr 102/2019/VI)

posiedzenie z dnia 30 października 2019 roku (protokół nr 103/2019/VI)

posiedzenie z dnia 30 października 2019 roku (protokół nr 104/2019/VI)

posiedzenie z dnia 31 października 2019 roku (protokół nr 105/2019/VI)
10. Sprawozdanie Nr 10/2019/VI z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zostało
przyjęte na XIV Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 18 grudnia 2019r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 4 listopada 2019 roku do dnia 9 grudnia 2019
roku i obejmuje 11 posiedzeń Zarządu:

posiedzenie z dnia 4 listopada 2019 roku (protokół nr 106/2019/VI)

posiedzenie z dnia 6 listopada 2019 roku (protokół nr 107/2019/VI)

posiedzenie z dnia 13 listopada 2019 roku (protokół nr 108/2019/VI)

posiedzenie z dnia 14 listopada 2019 roku (protokół nr 109/2019/VI)

posiedzenie z dnia 18 listopada 2019 roku (protokół nr 110/2019/VI)

posiedzenie z dnia 20/21 listopada 2019 roku (protokół nr 111/2019/VI)

posiedzenie z dnia 26 listopada 2019 roku (protokół nr 112/2019/VI)

posiedzenie z dnia 27 listopada 2019 roku (protokół nr 113/2019/VI)

posiedzenie z dnia 29 listopada 2019 roku (protokół nr 114/2019/VI)
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posiedzenie z dnia 4 grudnia 2019 roku (protokół nr 115/2019/VI)
posiedzenie z dnia 6 grudnia 2019 roku (protokół nr 116/2019/VI)

Podsumowując w 2019 roku miało miejsce 111 posiedzeń Zarządu, na których między
innymi zostały podjęte 154 Uchwały Zarządu Powiatu.

XI.

INFORMACJE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU
RADOMSZCZAŃSKIEGO ZA 2019R.

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 2019 zostało sporządzonych 9 takich sprawozdań.
1. Sprawozdanie Nr 1/2019/VI z wykonania uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na V Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 31 stycznia 2019r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od dnia 5 grudnia 2018 roku do dnia 21 stycznia
2019 roku i obejmuje 12 Uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego podjętych na IV Sesji
w dniu 20 grudnia 2018 roku.
2. Sprawozdanie Nr 2/2019/VI z wykonania uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na VI Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20 marca 2019r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 22 stycznia 2019 roku do dnia 13 marca
2019 roku i obejmuje 10 Uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego podjętych na sesji
w dniu 31 stycznia 2019 roku.
3. Sprawozdanie Nr 3/2019/VI z wykonania uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na VII Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 17 kwietnia 2019r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 14 marca 2019 roku do dnia 8 kwietnia 2019
roku i obejmuje 6 Uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego podjętych na sesji
w dniu 20 marca 2019 roku.
4. Sprawozdanie Nr 4/2019/VI z wykonania uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na VIII Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29 maja 2019r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 9 kwietnia 2019 roku do dnia 15 maja 2019
roku i obejmuje 13 Uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego podjętych na sesji
w dniu 17 kwietnia 2019 roku.
5. Sprawozdanie Nr 5/2019/VI z wykonania uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na X Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26 czerwca 2019r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 16 maja 2019 roku do dnia 17 czerwca 2019
roku i obejmuje 9 Uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego podjętych na sesji
w dniu 29 maja 2019 roku oraz 3 Uchwały Rady Powiatu Radomszczańskiego podjęte
na sesji w dniu 12 czerwca 2019 roku.
6. Sprawozdanie Nr 6/2019/VI z wykonania uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na XII Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25 września 2019r.
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Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 189 czerwca 2019 roku do dnia 12 września
2019 roku i obejmuje 15 Uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego podjętych na sesji
w dniu 26 czerwca 2019 roku oraz 3 Uchwały Rady Powiatu Radomszczańskiego podjęte
na sesji w dniu 26 lipca 2019 roku.
7. Sprawozdanie Nr 7/2019/VI z wykonania uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na XIII Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30 października
2019r. Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 13 września 2019 roku do dnia 21
października 2018 roku i obejmuje 10 Uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego
podjętych na sesji w dniu 25 września 2019 roku.
8. Sprawozdanie Nr 8/2019/VI z wykonania uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na XIV Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20 listopada 2019r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 22 października 2019 roku do dnia 6 listopada
2019 roku i obejmuje 7 Uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego podjętych na sesji
w dniu 30 października 2018 roku.
9. Sprawozdanie Nr 9/2019/VI z wykonania uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na XV Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 18 grudnia 2019r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 7 listopada 2019 roku do dnia
9 grudnia 2019 roku i obejmuje 19 Uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego podjętych
na sesji w dniu 20 listopada 2019 roku.
W roku 2019 miało miejsce 11 Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego, na których podjęto
111 uchwał. Wszystkie uchwały zostały zrealizowane.

XII. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
W zakresie funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, na terenie Powiatu Radomszczańskiego
w 2019 roku funkcjonowało 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanych
w 8 miejscach.
W analizowanym okresie przygotowano i podpisano z gminami Powiatu sześć
porozumień dotyczących udostępniania lokali, w których pomoc jest świadczona w 2020 roku.
Podpisano także porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Częstochowie oraz Okręgową
Izbą Radców Prawnych w Łodzi w celu wskazania przedstawicieli tych organów do udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku. W miesiącu listopadzie 2019 roku przeprowadzono
procedurę otwartego konkursu ofert dla sektora pozarządowego, która wyłoniła organizację
(Fundację Studencką Młodzi – Młodym z Częstochowy), z którą w miesiącu grudniu 2019 roku
zawarto umowę o prowadzenie w 2020 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Prawidłową i kompletną realizację zadania polegającego na promocji systemu
nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Radomszczańskim, podkreślili kontrolerzy Wydziału
Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, podczas kontroli
przeprowadzonej w okresie od 8 kwietnia do 19 lipca 2019 roku i tym samym odstąpili
od wydania zaleceń pokontrolnych.
W obszarze edukacji prawnej prowadzone były spotkania o tematyce prawnej
z młodzieżą i seniorami, wydano broszurę informacyjną i ulotki zawierające zagadnienia
w zakresie których można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną.
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Informacja zbiorcza o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej za 2019 rok
ZBIORCZA INFORMACJA
o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
za 2019 rok
Liczba w punktach prowadzonych przez
Lp.

Rodzaj danych

adwokatów lub radców
prawnych

organizacje pozarządowe
pomoc prawna

poradnictwo
obywatelskie

800

388

-

pomoc prawna
ZADANIA Z ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

I.
1.

Liczba osób (kart), którym udzielono pomocy

1.1.

liczba osób (kart), którym udzielono pomocy

2.

Dziedzina prawa, której dotyczyła nieodpłatna pomoc prawna

2.1.

prawo rodzinne

97

52

-

2.2.

prawo pracy

53

14

-

2.3.

sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej

3

1

-

2.4.

prawo cywilne

428

238

-

2.5.

prawo ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej

90

47

-

2.6.

prawo administracyjne z wyjątkiem prawa podatkowego

39

24

-

2.7.

prawo podatkowe

11

5

-

2.8.

prawo karne

97

30

-

2.9.

inne

32

13

-
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3.

Kategoria sprawy, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (wyszczególnić liczbę
spraw zgłaszanych w poszczególnych kategoriach spraw, o których mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia)

3.1.

LOKAL MIESZKALNY

3.1.1.

Brak lokalu mieszkalnego

3.1.1.1.

warunki uzyskania lokalu mieszkalnego

1

1

-

3.1.1.2.

odmowa przyznania lokalu mieszkalnego

2

-

-

3.1.1.3.

inne

1

-

-

3.1.2.

Uzyskanie prawa do lokalu mieszkalnego po krewnym lub znajomym (dotyczy lokalu mieszkalnego komunalnego, lokatorskiego, zakładowego,
resortowego i innego z wyłączeniem lokalu mieszkalnego własnościowego i spółdzielczego własnościowego, które należy ująć w kategoriach dotyczących
WŁASNOŚCI lub DZIEDZICZENIA)

3.1.2.1.

uzyskanie prawa do lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy/ członka spółdzielni

-

-

-

3.1.2.2.

uzyskanie prawa do lokalu mieszkalnego po opuszczeniu przez najemcę/członka
spółdzielni

3

-

-

3.1.2.3.

inne

-

-

-

3.1.3.

Utrata lokalu mieszkalnego

3.1.3.1.

pozbawienie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego (w tym wypowiedzenie umowy
najmu/ wykluczenie z członkostwa spółdzielni, licytacja)

3

-

-

3.1.3.2.

eksmisja

6

1

-

3.1.3.3.

lokal po eksmisji (w tym pomieszczenie tymczasowe, lokal socjalny)

2

-

-

3.1.3.4.

inne

-

-

-

3.1.4.

Sytuacje konfliktowe

3.1.4.1.

możliwości eksmisji lokatora lub współlokatora

4

1

-

3.1.4.2.

możliwości eksmisji lokatora innego lokalu mieszkalnego

2

-

-

3.1.4.3.

wyegzekwowanie wyroku sądowego

-

-

-

3.1.4.4.

inne konflikty sąsiedzkie

2

1

-

3.1.4.5.

konflikty z zarządcą

3

-

-

3.1.4.6.

inne

5

2

-
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3.1.5.

Użytkowanie lokalu mieszkalnego

3.1.5.1.

wysokość opłat

1

-

-

3.1.5.2.

odpowiedzialność osób współmieszkających za opłaty

1

-

-

3.1.5.3.

odpowiedzialność za naprawy/remonty

2

-

-

3.1.5.4.

lokal mieszkalny na czas remontu/rozbiórki

-

-

-

3.1.5.5.

zamiana lokalu mieszkalnego

-

-

-

3.1.5.6.

adaptacja lokalu mieszkalnego

-

-

-

3.1.5.7.

lokal mieszkalny po rozwodzie

-

-

-

3.1.5.8.

Inne

4

-

-

3.1.6.

Dysponowanie lokalem mieszkalnym (z wyłączeniem dysponowania lokalem mieszkalnym własnościowym i spółdzielczym własnościowym)

3.1.6.1.

możliwości przekazania tytułu prawnego

1

1

-

3.1.6.2.

wynajem całości lub części lokalu mieszkalnego niebędącego własnością

2

-

-

3.1.6.3.

użyczenie całości lub części lokalu mieszkalnego niebędącego własnością

1

-

-

3.1.6.4.

Inne

1

1

-

3.1.7.

Uzyskanie prawa własności do lokalu mieszkalnego

3.1.7.1.

procedury związane z uzyskaniem prawa własności

2

-

-

3.1.7.2.

wstrzymanie/odmowa przekształcenia prawa do lokalu mieszkalnego

-

-

-

3.1.7.3.

Inne

-

-

-

3.1.8.

Kupno lokalu mieszkalnego zarówno na rynku pierwotnym lub wtórnym

3.1.8.1.

procedury związane z kupnem lokalu mieszkalnego

1

1

-

3.1.8.2.

koszty związane z kupnem lokalu mieszkalnego (opłaty notarialne, podatek
od czynności cywilnoprawnych)

1

-

-

3.1.8.3.

zadatek/zaliczka

-

-

-

3.1.8.4.

agencje pośredniczące w zakupie lokali mieszkalnych (agencje nieruchomości,
firmy deweloperskie)

-

-

-

3.1.8.5.

Inne

-

-

-
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3.1.9.

Inne

3.1.9.1.

Inne

3.2.

PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA

3.2.1.

Pokrzywdzeni

3.2.1.1.

uprawnienia i obowiązki, procedury – w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i
wykonawczym, w sprawach o wykroczenia (w tym bezpłatna pomoc tłumacza)

3.2.1.2.

6

2

-

34

7

-

osoba małoletnia, ubezwłasnowolniona, nieporadna

-

-

-

3.2.1.3.

pełnomocnik pokrzywdzonego

-

-

-

3.2.1.4.

oskarżyciel posiłkowy

5

1

-

3.2.1.5.

środki odwoławcze

1

-

-

3.2.1.6.

naprawienie szkody, zadośćuczynienie, nawiązka odszkodowanie, kompensata

7

-

-

3.2.1.7.

inne

2

4

-

3.2.2.

Świadkowie

3.2.2.1.

uprawnienia i obowiązki, procedury – w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i
wykonawczym, w sprawach o wykroczenia

-

1

-

3.2.2.2.

osoba małoletnia

-

-

-

3.2.2.3.

przesłuchanie w miejscu pobytu, na odległość, z wyłączeniem jawności

2

-

-

3.2.2.4.

prawo odmowy złożenia zeznań

-

-

-

3.2.2.5.

inne

-

-

-

3.2.3.

Podejrzani, oskarżeni i obwinieni

3.2.3.1.

uprawnienia i obowiązki, procedury – w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i
wykonawczym, w sprawach o wykroczenia (w tym bezpłatna pomoc tłumacza)

10

2

-

3.2.3.2.

obrońca z urzędu

4

-

-

3.2.3.3.

środki przymusu wraz z środkami zapobiegawczymi (w tym zabezpieczenie majątkowe,
zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, dozór policji, zmiana środka, zmiana, uchylenia,
przedłużanie środka)

2

2

-

3.2.3.4.

postępowania szczególne

-

-

-
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3.2.3.5.

środki odwoławcze

6

3

-

3.2.3.6.

Inne

3

1

-

3.2.4.

Skazani

3.2.4.1.

uprawnienia i obowiązki, procedury

8

-

-

3.2.4.2.

warunki odbywania kary (w tym dostęp do opieki medycznej, nagrody, przepustki,
przeludnienie w celach, palący w celi)

1

-

-

3.2.4.3.

postępowanie egzekucyjne

1

-

-

3.2.4.4.

odroczenie wykonywania kary pozbawienia wolności

-

-

-

3.2.4.5.

przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

3

-

-

3.2.4.6.

dozór elektroniczny

3

2

-

3.2.4.7.

warunkowe przedterminowe zwolnienie

1

2

-

3.2.4.8.

wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności

-

-

-

3.2.4.9.

kara zastępcza (w tym zamiana grzywny na areszt)

-

-

-

3.2.4.10. wyrok łączny

-

1

-

3.2.4.11. naprawienie szkody, zadośćuczynienie, nawiązka, odszkodowanie

2

1

-

3.2.4.12. grzywny

1

1

-

3.2.4.13. pomoc postpenitencjarna dla skazanych i ich rodzin (w tym finansowa)

-

1

-

3.2.4.14. przygotowanie do opuszczenia zakładu (w tym programy wolnościowe)

-

-

-

3.2.4.15. niesłuszne skazanie

-

-

-

3.2.4.16. zatarcie skazania

1

-

-

3.2.4.17. inne

6

1

-

1

2

-

6

1

-

3.2.5.

Inne

3.2.5.1.

inne

3.3.

RODZINA

3.3.1.

Zawarcie małżeństwa

3.3.1.1.

zawarcie małżeństwa
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3.3.1.2.

zawarcie małżeństwa przez osoby niepełnoletnie, ubezwłasnowolnione

-

-

-

3.3.1.3.

zawarcie małżeństwa w placówce zamkniętej

-

-

-

3.3.1.4.

zawarcie małżeństwa z obcokrajowcem

-

-

-

3.3.1.5.

inne

-

-

-

3.3.2.

Relacje w rodzinie

3.3.2.1.

zaangażowanie w funkcjonowanie rodziny i wspólne spędzanie czasu

1

1

-

3.3.2.2.

naprawa relacji rodzinnych

-

1

-

3.3.2.3.

sprawowanie opieki nad niesamodzielnym członkiem rodziny (nie dotyczy małoletnich)

-

-

-

3.3.2.4.

utrata bliskich i relacje po stracie

-

1

-

3.3.2.5.

podział obowiązków i prowadzenie gospodarstwa domowego

-

-

-

3.3.2.6.

zarządzanie finansami rodziny

1

-

-

3.3.2.7.

partycypowanie w kosztach utrzymania rodziny

-

1

-

3.3.2.8.

inne

1

1

-

3.3.3.

Ustanie małżeństwa

3.3.3.1.

sposoby rozwiązania małżeństwa, rozwód a separacja, orzekanie o winie

14

5

-

3.3.3.2.

postępowanie sądowe (w tym przebieg, koszty, pomoc prawna z urzędu, dowody,
świadkowie)

8

-

-

3.3.3.3.

inne

7

-

-

3.3.4.

Majątek małżonków

3.3.4.1.

majątek wspólny a majątek osobisty

2

2

-

3.3.4.2.

majątkowe umowy małżeńskie

1

1

-

3.3.4.3.

podział majątku

11

4

-

3.3.4.4.

Inne

2

-

-

3.3.5.

Dzieci

3.3.5.1.

pochodzenie dziecka (w tym ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie)

6

1

-
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3.3.5.2.

uprawnienia do sprawowania władzy rodzicielskiej (w tym władza rodzicielska,
ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, przywracanie władzy rodzicielskiej,
ustanowienie opiekuna prawnego, zastrzeżenia do sposobu wykonywania władzy
rodzicielskiej)

10

4

-

3.3.5.3.

sposób opieki i metody wychowawcze

1

1

-

3.3.5.4.

problemy wychowawcze

-

-

-

3.3.5.5.

plan wychowawczy po rozwodzie

-

-

-

8

2

-

1

-

-

3.3.5.6.
3.3.5.7.

kontakty rodziców z dziećmi (w tym brak kontaktu, ograniczenie kontaktu, przywrócenie
kontaktu)
kontakty dziadków z wnukami (w tym brak kontaktu, ograniczenie kontaktu, przywrócenie
kontaktu)

3.3.5.8.

adopcja, rodzina zastępcza

1

-

-

3.3.5.9.

Inne

2

1

-

3.3.6.

Dochodzenie alimentów

3.3.6.1.

uzyskanie alimentów na dziecko

6

4

-

3.3.6.2.

uzyskanie alimentów na członków rodziny

1

-

-

3.3.6.3.

wysokość alimentów w tym podnoszenie świadczeń

4

4

-

3.3.6.4.

trudności w egzekwowaniu alimentów

3

2

-

3.3.6.5.

Inne

4

2

-

3.3.7.

Zobowiązania alimentacyjne

3.3.7.1.

zasadność

2

1

-

3.3.7.2.

wysokość w tym obniżenie alimentów

7

3

-

3.3.7.3.

Inne

5

2

-

3.3.8.

Dysfunkcje w rodzinie

3.3.8.1.

uzależnienie członka rodziny

-

-

-

3.3.8.2.

przemoc domowa

1

-

-

3.3.8.3.

inne

2

-

-
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3.3.9.

Konkubinat

3.3.9.1.

uprawnienia konkubentów (w tym legalizacja związku, dziedziczenie)

-

1

-

3.3.9.2.

majątek konkubentów

-

-

-

3.3.9.3.

inne

-

-

-

3.3.10.

Inne
5

-

-

3.3.10.1. inne
3.4.

DZIEDZICZENIE

3.4.1.

Dziedziczenie ustawowe

3.4.1.1.

uprawnieni do dziedziczenia

38

21

-

3.4.1.2.

zrzeczenie się spadku

14

7

-

3.4.1.3.

przyjęcie spadku

10

11

-

3.4.1.4.

odpowiedzialność za długi spadkowe

28

10

-

3.4.1.5.

dział spadku

20

21

-

3.4.1.6.

inne

14

2

-

3.4.2.

Dziedziczenie testamentowe

3.4.2.1.

przyjęcie spadku

2

1

-

3.4.2.2.

podważanie testamentu

-

-

-

3.4.2.3.

wykonanie zapisów

1

1

-

3.4.2.4.

dział spadku

3

1

-

3.4.2.5.

inne

6

-

-

3.4.3.

Zachowek

3.4.3.1.

uprawnieni do zachowku

13

3

-

3.4.3.2.

kwestionowanie wydziedziczenia

-

-

-

3.4.3.3.

uzyskanie zachowku

1

3

-

3.4.3.4.

wysokość zachowku

-

-

-
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3.4.3.5.

przedawnienie

3

-

-

3.4.3.6.

inne

1

1

-

3.4.4.

Inne

3.4.4.1.

inne

6

1

-

3.5.

OPIEKA I KSZTAŁCENIE

3.5.1.

Opieka nad dziećmi

3.5.1.1.

żłobki

-

-

-

3.5.1.2.

przedszkola

-

-

-

3.5.1.3.

inne

2

-

-

3.5.2.

Edukacja

3.5.2.1.

obowiązek szkolny (w tym wybór szkoły)

3

-

-

3.5.2.2.

prawa i obowiązki ucznia

-

-

-

3.5.2.3.

prawa i obowiązki rodziców lub opiekunów

-

-

-

3.5.2.4.

zapewnienie opieki nad uczniami

-

-

-

3.5.2.5.

konflikty w środowisku szkolnym (w tym między uczniami, uczniami a nauczycielami,
nauczycielami a rodzicami)

-

-

-

3.5.2.6.

problemy wychowawcze w placówce

-

-

-

3.5.2.7.

problemy z nauką w placówce

-

-

-

3.5.2.8.

przemoc w szkole

-

-

-

3.5.2.9.

dowóz dzieci do szkół

-

-

-

-

-

-

3.5.2.10. Inne
3.5.3.

Studia wyższe

3.5.3.1.

rekrutacja

-

-

-

3.5.3.2.

opłaty

1

-

-

3.5.3.3.

inne

1

-

-

3.5.4.

Edukacja nieformalna
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3.5.4.1.

uniwersytety III wieku

-

-

-

3.5.4.2.

zajęcia pozaszkolne

-

-

-

3.5.4.3.

inne

-

-

-

3.5.5.

Inne

3.5.5.1.

inne

3

-

-

3.6.

WŁASNOŚĆ RZECZY RUCHOMYCH I NIERUCHOMOŚCI Z WYŁĄCZENIEM DZIEDZICZENIA

3.6.1.

Nabycie i uregulowanie własności

3.6.1.1.

kupno

17

2

-

3.6.1.2.

zasiedzenie

20

24

-

3.6.1.3.

spory graniczne

9

6

-

3.6.1.4.

naruszenie własności i posiadania

7

3

-

3.6.1.5.

służebności

4

3

-

3.6.1.6.

inne

7

1

-

3.6.2.

Dysponowanie własnością

3.6.2.1.

wynajem całości lub części lokalu mieszkalnego będącego własnością

5

-

-

3.6.2.2.

użyczenie całości lub części lokalu mieszkalnego będącego własnością

-

6

-

3.6.2.3.

sprzedaż

1

6

-

3.6.2.4.

możliwości przekazania za życia i na wypadek śmierci

1

2

-

3.6.2.5.

wydziedziczenie przez aktualnego właściciela (pozbawienie prawa do zachowku)

-

1

-

3.6.2.6.

cofnięcie dyspozycji (w tym odwołanie darowizny, zmiana testamentu)

1

2

-

3.6.2.7.

współwłasność

11

5

-

3.6.2.8.

inne

4

2

-

3.6.3.

Sprawy konsumenckie

3.6.3.1.

wadliwy towar

4

4

-

3.6.3.2.

nienależyte wykonanie usługi

4

1

-
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3.6.3.3.

problemy z wycofaniem się z umowy

2

4

-

3.6.3.4.

problemy z bankiem

-

-

-

3.6.3.5.

inne

1

2

-

3.6.4.

Inne

3.6.4.1.

inne

12

4

-

3.7.

ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI

3.7.1.

Świadczenia z pomocy społecznej

3.7.1.1.

zasady przyznawania (w tym rodzaje, warunki, wysokość, procedury)

2

3

-

3.7.1.2.

odmowa przyznania świadczenia

2

-

-

3.7.1.3.

inne

7

-

-

3.7.2.

Świadczenia z tytułu bezrobocia

3.7.2.1.

zasady przyznawania (w tym rodzaje, rodzaje, wysokość, procedury)

-

1

-

3.7.2.2.

odmowa przyznania

-

-

-

3.7.2.3.

świadczenia pieniężne

-

-

-

3.7.2.4.

inne formy pomocy

-

-

-

3.7.2.5.

nienależnie pobrane świadczenie (w tym: warunki uznania świadczenia za nienależnie
pobrane, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty)

-

-

-

3.7.2.6.

inne

-

-

-

3.7.3.

Świadczenia rodzinne i wychowawcze

3.7.3.1.

zasady przyznawania (w tym rodzaje, warunki, wysokość, procedury)

4

-

-

3.7.3.2.

odmowa przyznania

1

-

-

3.7.3.3.

inne

3

-

-

3.7.4.

Świadczenia związane ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną oraz zasiłek i dodatek pielęgnacyjny

3.7.4.1.

zasady przyznawania (w tym rodzaje, warunki, wysokość, procedury)

-

3

-

3.7.4.2.

odmowa przyznania

-

1

-

3.7.4.3.

inne

2

-

-
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3.7.5.

Świadczenia z tytułu choroby i wypadku przy pracy (w tym zasiłek rehabilitacyjny, opiekuńczy, chorobowy, jednorazowe odszkodowanie)

3.7.5.1.

zasady przyznawania (w tym rodzaje, warunki, wysokość, procedury)

2

2

-

3.7.5.2.

odmowa przyznania

2

-

-

3.7.5.3.

inne

4

1

-

3.7.6.

Zasiłki macierzyńskie i rodzicielskie

3.7.6.1.

zasady przyznawania (w tym rodzaje, warunki, wysokość, procedury)

2

-

-

3.7.6.2.

odmowa przyznania

-

-

-

3.7.6.3.

inne

1

-

-

3.7.7.

Fundusz alimentacyjny

3.7.7.1.

zasady przyznawania (w tym rodzaje, warunki, wysokość, procedury)

-

1

-

3.7.7.2.

odmowa przyznania

-

-

-

3.7.7.3.

inne

-

-

-

3.7.8.

Emerytury

3.7.8.1.

zasady przyznawania (w tym rodzaje, warunki, kryteria, procedury, z wyłączeniem
określenia wysokości, świadczenie w drodze wyjątku)

13

8

-

3.7.8.2.

kapitał początkowy

2

1

-

3.7.8.3.

otwarte fundusze emerytalne

-

1

-

3.7.8.4.

zmiana wysokości świadczenia

9

5

-

3.7.8.5.

odmowa przyznania

3

2

-

3.7.8.6.

łączenie pracy z emeryturą

-

-

-

3.7.8.7.

inne

2

5

-

3.7.9.

Renta rodzinna

3.7.9.1.

zasady przyznawania (w tym warunki, procedury, świadczenie w drodze wyjątku)

2

2

-

3.7.9.2.

kwestionowanie wysokości świadczenia

1

-

-

3.7.9.3.

odmowa przyznania

4

-

-

3.7.9.4.

inne

2

1

-
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3.7.10.

Renta z tytułu niezdolności do pracy i renta socjalna

3.7.10.1. zasady przyznawania (w tym rodzaje, warunki, procedury, świadczenie w drodze wyjątku)

5

2

-

3.7.10.2. kwestionowanie orzeczenia

3

1

-

3.7.10.3. kwestionowanie wysokości świadczenia

2

-

-

3.7.10.4. łączenie renty z pracą

1

-

-

3.7.10.5. odmowa przyznania

2

7

-

3.7.10.6. inne

4

-

-

3.7.11.1. zasady przyznawania (w tym rodzaje, warunki, wysokość, procedury)

-

-

-

3.7.11.2. odmowa przyznania

-

-

-

3.7.11.3. inne

-

-

-

3.7.12.1. zasady przyznawania

-

-

-

3.7.12.2. odmowy przyznania

-

-

-

3.7.12.3

inne

-

-

-

3.7.13.

Inne
4

1

-

3.7.11.

3.7.12.

Dopłaty do utrzymania lokalu mieszkalnego (w tym dodatek mieszkaniowy i energetyczny)

Stypendia

3.7.13.1. inne
3.8.

ZADŁUŻENIA

3.8.1.

Mieszkaniowe

3.8.1.1.

trudności ze spłatą długu (etap przedsądowy)

1

1

-

3.8.1.2.

sprawa w sądzie

7

-

-

3.8.1.3.

egzekucja komornicza, koszty komornicze

11

1

-

3.8.1.4.

inne

3

-

-

3.8.2.

Alimentacyjne

3.8.2.1.

trudności ze spłatą długu (etap przedsądowy)

-

-

-
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3.8.2.2.

egzekucja

7

2

-

3.8.2.3.

sankcje za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego

4

3

-

3.8.2.4.

inne

5

-

-

3.8.3.

Z tytułu kredytów i pożyczek

3.8.3.1.

trudności ze spłatą długu (etap przedsądowy)

13

3

-

3.8.3.2.

przejęcie długu (w tym skargi na firmy windykacyjne, procedura, pobieranie dodatkowych
opłat)

1

1

-

3.8.3.3.

sankcje (w tym umieszczenie na liście dłużników, podejrzenie o wyłudzenie kredytu)

1

-

-

3.8.3.4.

sprawa w sądzie, nakaz zapłaty i inne tytuły egzekucyjne

8

2

-

3.8.3.5.

egzekucja komornicza

10

10

-

3.8.3.6.

kwestionowanie wysokości długu

2

3

-

3.8.3.7.

inne

7

3

-

3.8.4.

Odpowiedzialność poręczycieli lub odpowiedzialność za zadłużenia innych

3.8.4.1.

zasadność roszczenia

-

-

-

3.8.4.2.

trudności ze spłatą długu (etap przedsądowy)

-

-

-

3.8.4.3.

przejęcie długu

-

-

-

3.8.4.4.

sprawa w sądzie, nakaz zapłaty i inne tytuły egzekucyjne

-

-

-

3.8.4.5.

egzekucja komornicza

-

-

-

3.8.4.6.

kwestionowanie wysokości długu

-

-

-

3.8.4.7.

inne

-

-

-

3.8.5.

Wobec ZUS

3.8.5.1.

kwestionowanie zasadności długu

1

-

-

3.8.5.2.

trudności ze spłatą długu (etap przedsądowy)

-

1

-

3.8.5.3.

kwestionowanie wysokości

-

-

-

3.8.5.4.

egzekucja

-

-

-

3.8.5.5.

inne

1

-

-
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3.8.6.

Podatkowe

3.8.6.1.

kwestionowanie zasadności długu

1

-

-

3.8.6.2.

trudności ze spłatą długu (etap przedsądowy)

-

-

-

3.8.6.3.

kwestionowanie wysokości

1

-

-

3.8.6.4.

egzekucja

-

-

-

3.8.6.5.

inne

2

-

-

3.8.7.

Nienależnie pobrane świadczenia

3.8.7.1.

kwestionowanie zasadności długu

2

1

-

3.8.7.2.

trudności ze spłatą długu (etap przedsądowy)

-

-

-

3.8.7.3.

kwestionowanie wysokości

-

-

-

3.8.7.4.

egzekucja

-

-

-

3.8.7.5.

inne

-

1

-

3.8.8.

Kary finansowe (mandaty, grzywny)

3.8.8.1.

podważanie zasadności

-

-

-

3.8.8.2.

trudności ze spłatą długu (etap przedsądowy)

2

-

-

3.8.8.3.

sprawa w sądzie

-

1

-

3.8.8.4.

egzekucja

1

1

-

3.8.8.5.

inne

-

-

-

3.8.9.

Długi spadkowe

3.8.9.1.

podważanie zasadności

3

2

-

3.8.9.2.

trudności ze spłatą długu (etap przedsądowy)

-

-

-

3.8.9.3.

sprawa w sądzie

-

-

-

3.8.9.4.

egzekucja

1

-

-

3.8.9.5.

inne

1

-

-

3.8.10.

Długi niejednorodne (w tym sprawy dotyczące jednocześnie kilku rodzajów długów, np. pochodzących z kredytów oraz długów alimentacyjnych
lub mieszkaniowych)
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3.8.10.1. trudności ze spłatą długów (etap przedsądowy)

-

1

-

3.8.10.2. przejęcie długu

-

-

-

3.8.10.3. sprawa w sądzie

-

-

-

-

-

-

3.8.10.5. egzekucja

3

5

-

3.8.10.6. inne

-

-

-

3.8.11.1. możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej

2

3

-

3.8.11.2. przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką

-

3.8.11.3. postępowanie upadłościowe

-

-

-

3.8.11.4. oddalenie, zwrot wniosku

-

-

-

3.8.11.5. inne

-

-

-

6

2

-

3.8.10.4.

3.8.11.

3.8.12.

sankcje (w tym związane z długami alimentacyjnymi, wyłudzeniem kredytu,
umieszczeniem na liście dłużników)

Nadmierne zadłużenie

-

Inne

3.8.12.1. inne
3.9.

ROSZCZENIA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

3.9.1.

Roszczenia z tytułu wyrządzonej szkody

3.9.1.1.

zasady dochodzenia roszczeń

18

4

-

3.9.1.2.

wysokość

1

-

-

3.9.1.3.

egzekucja należności

2

-

-

3.9.1.4.

spór z firmą ubezpieczeniową

5

3

-

3.9.1.5.

inne

2

-

-

3.9.2.

Roszczenia z tytułu odebranego majątku (w tym w okresie po drugiej wojnie światowej)

3.9.2.1.

zasady dochodzenia roszczeń

-

-

-

3.9.2.2.

wysokość

-

-

-

3.9.2.3.

egzekucja należności

-

-

-
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3.9.2.4.

inne

-

-

3.9.3.

Odzyskiwanie pożyczek

3.9.3.1.

sposób dochodzenia roszczeń

1

-

3.9.3.2.

odsetki

-

-

-

3.9.3.3.

egzekucja należności

-

-

-

3.9.3.4.

inne

-

-

-

3.9.4.

Podatki

3.9.4.1.

wysokość

2

-

-

3.9.4.2.

ulgi

1

-

-

3.9.4.3.

inne

-

3

-

3.9.5.

Inne

3.9.5.1.

inne

12

3

-

3.10.

ZATRUDNIENIE

3.10.1.

Sprawa na etapie przed podjęciem pracy

3.10.1.1. warunki umowy (w tym składki, dotyczy także umów cywilnoprawnych)

1

-

-

3.10.1.2. założenie działalności gospodarczej (w tym składki)

1

1

-

3.10.1.3. brak umowy

1

-

-

3.10.1.4. inne

1

-

-

2

-

-

-

-

-

3.10.2.3. związane z niepełnosprawnością

2

1

-

3.10.2.4. związane z wiekiem

-

-

-

3.10.2.5. branżowe

-

-

-

3.10.2.6. urlopy wypoczynkowe i bezpłatne

2

-

-

3.10.2.

Uprawnienia związane z zatrudnieniem

3.10.2.1. związane z ciążą
3.10.2.2.

-

związane z rodzicielstwem, urlopy macierzyńskie i wychowawcze, z wyłączeniem
zasiłków macierzyńskich, wychowawczych, opiekuńczych

158

3.10.2.7. inne

1

-

-

3.10.3.1. zmiana warunków (w tym kierowanie do innej pracy, zmiana wynagrodzenia)

2

-

-

3.10.3.2. zastrzeżenia do warunków pracy

-

-

-

3.10.3.3. wypadki przy pracy

-

-

-

3.10.3.4. inne

1

-

-

3.10.4.1. opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia, brak lub wypłata części wynagrodzenia

14

3

-

3.10.4.2. prawo do dodatków (w tym premie, nadgodziny)

1

-

-

3.10.4.3. świadczenia związane z odejściem z pracy

4

1

-

3.10.4.4. brak odprowadzania składek na ZUS

-

-

-

3.10.4.5. inne

2

-

-

3.10.5.1. kontynuacja umowy, umowy czasowe, umowy na okres próbny

1

-

-

3.10.5.2. sposoby rozwiązania umów, przez pracodawcę lub pracownika, okresy wypowiedzenia

6

2

-

3

-

-

3

1

-

4

1

-

1

-

-

3.10.6.1. nagany, kary, odpowiedzialność materialna

-

-

-

3.10.6.2. mobbing (w tym ze strony przełożonych i współpracowników)

-

-

-

3.10.6.3. dyskryminacja, molestowanie

-

-

-

3.10.6.4. inne

-

-

-

3.10.3.

3.10.4.

3.10.5.

3.10.5.3.

Warunki pracy (sprawa na etapie po podjęciu pracy)

Wynagrodzenia i dodatki

Przedłużanie i rozwiązywanie umów (w tym cywilnoprawnych)

uprawnienia związane z rozwiązaniem umowy o pracę (w tym odszkodowanie
przy zwolnieniu grupowym, wolne dni na szukanie pracy)

3.10.5.4. kwestionowanie zasadności wypowiedzenia umowy, niesłuszne wypowiedzenie
3.10.5.5.

świadectwa pracy, brak świadectwa pracy, kwestionowanie informacji zawartych
w świadectwie pracy

3.10.5.6. inne
3.10.6.

Konflikty w pracy
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3.10.7.

Inne

3.10.7.1. inne

1

2

-

3.11.1.1. brak ubezpieczenia

1

1

-

3.11.1.2. dokumenty potwierdzające ubezpieczenie, potwierdzenie ubezpieczenia

-

-

-

3.11.1.3. inne

2

-

-

3.11.2.1. dostępność do leczenia

-

-

-

3.11.2.2. dokumentacja medyczna

-

-

-

3.11.2.3. błędy lekarskie

-

-

-

3.11.2.4. dofinansowanie leczenia i sprzętu

-

-

-

3.11.2.5. skargi na poziom usług

-

-

-

3.11.2.6. inne

-

-

-

3.11.

ZDROWIE

3.11.1.

Ubezpieczenie zdrowotne

3.11.2.

3.11.3.

Opieka medyczna

Orzekanie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dotyczy tylko orzekania pozarentowego, z wyłączeniem ZUS)

3.11.3.1. uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

2

1

-

3.11.3.2. kwestionowanie orzeczenia, w tym odwołania

6

4

-

3.11.3.3. uprawnienia wynikające z orzeczenia

-

-

-

3.11.3.4. inne

-

-

-

3.11.4.1. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (w tym zakres usług, zmiana opiekuna)

-

-

-

3.11.4.2. opieka instytucjonalna

1

1

-

3.11.4.3. ubezwłasnowolnienie

-

1

-

3.11.4.4. przymusowe leczenie chorych psychicznie

-

-

-

3.11.4.5. inne

1

-

-

3.11.4.

System wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym chorymi psychicznie)
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3.11.5.

Inne

3.11.5.1. inne

3

-

-

3.12.1.1. problemy z wyrobieniem i uzyskaniem dokumentów (w tym opłaty i odpisy)

-

-

-

3.12.1.2. błędy w dokumentach

-

-

-

3.12.1.3. potwierdzenie miejsca zamieszkania (w tym zameldowanie)

2

1

-

3.12.1.4. inne

-

-

-

3.12.

URZĘDY I SĄDY

3.12.1.

Dokumenty tożsamości, potwierdzenia miejsca zamieszkania, akty stanu cywilnego i inne

3.12.2.

Postępowanie przed organem lub urzędem (kategoria dotyczy jedynie zapytań o charakterze ogólnym, w każdym przypadku, gdy osoba uprawniona
ujawnia konkretną tematykę sprawy sądowej lub urzędowej, należy kategoryzować ją pod numerem odpowiedniej kategorii tematycznej z rozdziałów 1–
11)

3.12.2.1. nieznajomość treści przepisów

-

1

-

1

1

-

3.12.2.3. jakość obsługi (w tym skargi na urzędników)

2

-

-

3.12.2.4. inne

1

-

-

3.12.2.2.

3.12.3.

procedura (w tym terminy, doręczanie, odwołania, wgląd w dokumentację sprawy,
wznowienie postępowania, koszty)

Postępowanie przed sądem (kategoria dotyczy jedynie zapytań o charakterze ogólnym, w każdym przypadku, gdy osoba uprawniona ujawnia konkretną
tematykę sprawy sądowej lub urzędowej, należy kategoryzować pod numerem odpowiedniej kategorii tematycznej z rozdziałów 1–11)

3.12.3.1. nieznajomość treści przepisów

-

-

-

3.12.3.2. możliwość zmiany orzeczenia sądu

1

-

-

4

3

-

-

-

-

-

1

-

3.12.4.1. uregulowanie pobytu w Polsce

-

-

-

3.12.4.2. uzyskanie obywatelstwa polskiego

-

-

-

procedura sądowa (w tym terminy, doręczenia, reprezentowanie przez członka rodziny,
pełnomocnik z urzędu, koszty)
niezadowolenie z pracy wymiaru sprawiedliwości (w tym skargi na pełnomocnika,
3.12.3.4.
zastrzeżenia do bezstronności sędziego i innych pracowników sądu)
3.12.3.3.

3.12.3.5. inne
3.12.4.

Problemy osób niemających obywatelstwa polskiego
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3.12.4.3. uzyskanie uprawnienia do wykonywania pracy

-

-

-

3.12.4.4. inne

-

-

-

3.12.5.

Inne

3.12.5.1. inne

4

-

4.

Forma udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

4.1.

poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w
związku z toczącym się postepowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym
lub sądowo-administracyjnym

735

371

-

4.2.

wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego

487

332

-

105

118

-

30

13

-

37

3

-

4.3.

4.4.

4.5.

sporządzenie 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, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.), z
wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym
poinformowanie
osoby uprawnionej
o
obowiązującym
stanie
prawnym
i możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,
w szczególności mediacji

4.6.

sporządzenie umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji

-

-

-

4.7.

przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
w sprawie karnej

-

-

-

4.8.

przeprowadzenie mediacji

-

-

-

4.9.

udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed
mediatorem

-

-

-

4.10.

porada obywatelska

-

-

-

4.11.

porada obywatelska ze sporządzeniem wspólnie z osobą uprawnioną planu działania

-

-

-
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4.12.

Przekazanie osobie uprawnionej informacji o innych jednostkach poradnictwa, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – podać ile razy wskazywano tematy poradnictwa, wg
kategorii z poniższej listy

4.12.1.

rodzinne

-

1

-

4.12.2.

psychologiczne

1

2

-

4.12.3.

pedagogiczne

-

1

-

4.12.4.

z zakresu pomocy społecznej

-

-

-

4.12.5.

rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

-

-

-

4.12.6.

przeciwdziałania przemocy w rodzinie

-

-

-

4.12.7.

poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej

-

-

-

4.12.8.

z zakresu praw konsumentów

-

-

-

4.12.9.

praw dziecka

-

-

-

4.12.10.

praw pacjenta

-

-

-

4.12.11.

ubezpieczeń społecznych

-

-

-

4.12.12.

prawa podatkowego

-

-

-

4.12.13.

prawa pracy

-

-

-

4.12.14.

dla osób bezrobotnych

-

-

-

4.12.15.

dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego

-

-

-

4.12.16.

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

-

-

-

4.12.17.

inne

-

-

-

5.

Czas poświęcony na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sprawie zgłoszonej podczas
danej wizyty, z uwzględnieniem łącznego nakładu czasu na wizytę i bezpośrednią obsługę osoby uprawnionej oraz na inne czynności, w tym analizę
i sporządzanie projektu pisma

5.1.

do 15 minut

78

13

-

5.2.

powyżej 15 minut do 30 minut

292

73

-

5.3.

powyżej 30 minut do 45 minut

230

66

-

5.4.

powyżej 45 minut do 60 minut

109

98

-
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5.5.

powyżej 1 godz. do 1 godz. 30 min.

55

69

-

5.6.

powyżej 1 godz. 30 min. do 2 godz.

14

43

-

5.7.

powyżej 2 godz. do 3 godz.

13

17

-

5.8.

powyżej 3 godz. do 4 godz.

5

5

-

5.9.

powyżej 4 godz. do 5 godz.

2

2

-

5.10.

powyżej 5 godz. do 6 godz.

-

-

-

5.11.

powyżej 6 godz. do 7 godz.

-

-

-

5.12.

powyżej 7 godz.

-

-

-

6.
6.1.

W przypadku przeprowadzenia mediacji, o której mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Łączny czas trwania wszystkich spotkań mediacyjnych, o których mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 (z przybliżeniem do godziny, bez udzielenia pomocy,
o której mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1–3 i pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej)

6.1.1.

do 30 min.

-

-

-

6.1.2.

powyżej 30 min. do 1 godz.

-

-

-

6.1.3.

powyżej 1 godz. do 2 godz.

-

-

-

6.1.4.

powyżej 2 godz. do 3 godz.

-

-

-

6.1.5.

powyżej 3 godz. do 4 godz.

-

-

-

6.1.6.

powyżej 4 godz. do 5 godz.

-

-

-

6.1.7.

powyżej 5 godz. do 6 godz.

-

-

-

6.1.8.

powyżej 6 godz. do 7 godz.

-

-

-

6.1.9.

powyżej 7 godz. do 8 godz.

-

-

-

6.1.10.

powyżej 8 godz. do 9 godz.

-

-

-

6.1.11.

powyżej 9 godz. do 10 godz.

-

-

-

6.1.12.

powyżej 10 godz. do 11 godz.

-

-

-

6.1.13.

powyżej 11 godz. do 12 godz.

-

-

-

6.1.14.

powyżej 12 godz.

-

-

-

164

6.2.

Liczba wszystkich spotkań mediacyjnych jw.

6.2.1.

1

-

-

-

6.2.2.

2

-

-

-

6.2.3.

3

-

-

-

6.2.4.

4

-

-

-

6.2.5.

5

-

-

-

6.2.6.

6

-

-

-

6.2.7.

7 lub więcej

-

-

-

6.3.

Czy w wyniku mediacji zawarto ugodę

6.3.1.

tak

-

-

-

6.3.2.

nie

-

-

-

7.

Informacje dotyczące osób uprawnionych

7.1.

W przypadku pomocy prawnej lub porady obywatelskiej w sprawie kontynuowanej podczas kolejnych spotkań – kolejny numer wizyty osoby uprawnionej
w tej samej sprawie wg oświadczenia osoby uprawnionej

7.1.1.

1

379

284

-

7.1.2.

2

59

76

-

7.1.3.

3

56

16

-

7.1.4.

4

4

4

-

7.1.5.

5

6

1

-

7.1.6.

6

-

-

-

7.1.7.

7 lub więcej

2

-

-

7.2.

Wiek osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

7.2.1.

do 18 roku życia

1

-

-

7.2.2.

powyżej 18 do 25 lat

39

14

-

7.2.3.

powyżej 25 do 35 lat

76

57

-

7.2.4.

powyżej 35 do 45 lat

113

68

-
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7.2.5.

powyżej 45 do 55 lat

137

66

-

7.2.6.

powyżej 55 do 60 lat

63

39

-

7.2.7.

powyżej 60 do 65 lat

85

50

-

7.2.8.

powyżej 65 do 75 lat

241

62

-

7.2.9.

powyżej 75 do 85 lat

45

23

-

7.2.10.

powyżej 85 lat

-

3

-

8.

Płeć osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

8.1.

kobieta

469

256

-

8.2.

mężczyzna

331

131

-

9.

Wykształcenie osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

9.1.

wyższe II stopnia

63

10

-

9.2.

wyższe I stopnia (inżynier, licencjat)

26

9

-

9.3.

policealne

10

7

-

9.4.

średnie zawodowe

208

74

-

9.5.

średnie ogólnokształcące

115

69

-

9.6.

zasadnicze zawodowe

235

125

-

9.7.

gimnazjalne

31

2

-

9.8.

podstawowe

110

81

-

9.9.

pozostałe

2

5

-

10.

Średni miesięczny dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego

10.1.

bez dochodu

63

43

-

10.2.

do 600 zł

57

41

-

10.3.

powyżej 600 zł do 1000 zł

195

96

-

10.4.

powyżej 1000 zł do 1500 zł

252

89

-

10.5.

powyżej 1500 zł do 2000 zł

145

74

-
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10.6.

powyżej 2000 zł

11.

Źródło dochodu w gospodarstwie domowym

11.1.

88

38

-

praca

227

133

-

11.2.

prowadzący działalność gospodarczą

15

7

-

11.3.

na utrzymaniu rodziny

35

40

-

11.4.

emerytura

302

123

-

11.5.

renta z tytułu niezdolności do pracy

41

14

-

11.6.

renta socjalna

15

6

-

11.7.

renta rodzinna

22

4

-

11.8.

świadczenie przedemerytalne

5

2

-

11.9.

alimenty

25

12

-

11.10.

zasiłek dla bezrobotnych/ stypendium finansowane z Funduszu Pracy

4

4

-

11.11.

zasiłki

87

60

-

11.12.

stypendia dla uczących się

5

-

-

11.13.

inne

67

21

-

12.

Liczba członków gospodarstwa domowego osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

12.1.

1

243

95

-

12.2.

2

312

132

-

12.3.

3

122

79

-

12.4.

4

68

50

-

12.5.

5

41

21

-

12.6.

6

8

2

-

12.7.

7 lub więcej

6

2

-

13.

Miejsce zamieszkania osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

13.1.

wieś

323

-

255
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13.2.

miasto do 10 tys. mieszkańców

10

67

-

13.3.

miasto powyżej 10 tys. do 25 tys. mieszkańców

1

-

-

13.4.

miasto powyżej 25 tys. do 100 tys. mieszkańców

531

3

-

13.5.

miasto powyżej 100 tys. mieszkańców

3

-

-

14.

Dane dotyczące zgód na wyrażenie opinii o działalności nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego
212

54

-

578

335

-

14.1.
14.2.

Liczba osób, które wyraziły zgodę na wyrażenie opinii przez wypełnienie karty pomocy –
części B
Liczba osób, które NIE wyraziły zgody na wyrażenie opinii przez wypełnienie karty
pomocy – części B

15.

Inne miejsce lub szczególna forma udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

15.1.

telefonicznie

-

-

-

15.2.

pocztą elektroniczną

-

-

-

15.3.

przez komunikator internetowy

-

-

-

15.4.

w formie wideorozmowy

-

-

-

15.5.

w miejscu zamieszkania osoby, która nie mogła przybyć osobiście

-

-

-

15.6.

w miejscu wyposażonym w odpowiedni sprzęt, uławiający porozumiewanie się
z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się

-

-

-

15.7.

w miejscu z dostępnym wsparciem tłumacza języka migowego

-

-

-

15.8.

inne

-

-

-

16.

Liczba odpowiedzi na pytanie: Czy spotkał/a się Pan/i z życzliwym przyjęciem w punkcie?

16.1.

zdecydowanie tak (uprzejmy sposób obsługi)

181

27

-

16.2.

raczej tak

5

4

-

16.3.

raczej nie

-

-

-

16.4.

zdecydowanie nie (nieuprzejmy sposób obsługi)

-

-

-

17.

Liczba odpowiedzi na pytanie: Czy informacje zostały przedstawione w sposób zrozumiały?

17.1.

zdecydowanie tak

178

25

-

17.2.

raczej tak

6

6

-
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17.3.

raczej nie

-

-

-

17.4.

zdecydowanie nie

-

-

-

18.

Liczba odpowiedzi na pytanie: Czy po uzyskaniu porad lub po przeprowadzonej mediacji wie Pan/i, jakie dalsze kroki można podjąć?

18.1.

zdecydowanie tak

173

25

-

18.2.

raczej tak

12

6

-

18.3.

raczej nie

1

-

-

18.4.

zdecydowanie nie

-

-

-

19.

Liczba odpowiedzi na pytanie: Czy lokal, w którym zorganizowany jest punkt, jest dogodnie położony?

19.1.

zdecydowanie tak

166

25

-

19.2.

raczej tak

20

6

-

19.3.

raczej nie

-

-

-

19.4.

zdecydowanie nie

-

-

-

20.

Liczba odpowiedzi na pytanie: Czy lokal, w którym zorganizowany jest punkt, jest czytelnie oznakowany?

20.1.

zdecydowanie tak

160

24

-

20.2.

raczej tak

22

7

-

20.3.

raczej nie

2

-

-

20.4.

zdecydowanie nie

2

-

-

21.

Liczba odpowiedzi na pytanie: Czy został/a Pan/i przyjęty/a w punkcie w umówionym terminie?

21.1.

zdecydowanie tak

181

25

-

21.2.

raczej tak

3

5

-

21.3.

raczej nie

-

-

-

21.4.

zdecydowanie nie

-

-

-

22.

Liczba odpowiedzi na pytanie: Skąd Pan/i dowiedział/a się o działalności punktu?

22.1.

inni klienci punktów

75

19

-

22.2.

internet

37

3

-
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22.3.

plakaty

7

1

-

22.4.

ulotki lub broszury

5

-

-

22.5.

prasa

10

-

-

22.6.

radio

4

-

-

22.7.

telewizja

9

2

-

22.8.

w inny sposób

39

4

-

15

1

-

48

7

-

23.
24.

Liczba osób, które w ramach opinii zgłosiły uwagi własne i ewentualnie propozycje
usprawnień działalności
Liczba osób, które zgodziły się na udostępnienie numeru telefonu kontaktowego
w celu zasięgnięcia szerszej opinii o udzielonej pomocy prawnej lub poradzie
obywatelskiej

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ

II.
1.

Liczba i formy zrealizowanych zadań z zakresu edukacji prawnej – wypełnić, o ile w danym kwartale zadania takie były zrealizowane

1.1.

Liczba zrealizowanych zadań z zakresu edukacji prawnej w kwartale, według ich form w tym:

1.1.1.

wykłady

-

1.1.2.

warsztaty (liczba spotkań)

6

1.1.3.

informatory i poradniki w wersji papierowej (liczba egzemplarzy)

1.1.4.

internetowe serwisy edukacyjne, informatory i poradniki w wersji elektronicznej

-

1.1.5.

audycje w mediach

-

1.1.6.

publikacje w mediach

-

1.1.7.

kampania społeczna

-

1.1.8.

inne formy

-

1.2.

Tematyka zadań z zakresu edukacji prawnej realizowanych w danym kwartale – podać liczbę przedsięwzięć z zakresu edukacji prawnej o danej tematyce
(przypisać do każdej rubryki tematycznej liczbę przedsięwzięć realizowanych w danym kwartale; jeśli dane przedsięwzięcie obejmowało więcej niż jeden
obszar tematyczny, można je wykazać jednocześnie w liczbach podawanych w kilku rubrykach)

1.2.1.

lokale mieszkalne, z wyłączeniem lokali mieszkalnych własnościowych

-

1.2.2.

przestępstwa i wykroczenia (informacje dla osób starszych - jak ustrzec się metod "na wnuczka i "na policjanta")

3

1 600
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1.2.3.

rodzina

-

1.2.4.

dziedziczenie

-

1.2.5.

opieka i kształcenie

-

1.2.6.

własność rzeczy ruchomych, lokali mieszkalnych i innych nieruchomości, z wyłączeniem dziedziczenia

-

1.2.7.

świadczenia i zasiłki

2

1.2.8.

zadłużenia

2

1.2.9.

roszczenia i zobowiązania finansowe

-

1.2.10.

zatrudnienie

-

1.2.11.

zdrowie

-

1.2.12.

urzędy i sądy

-

1.2.13.

inne (pożyczki, spadki, przestępstwa w życiu codziennym, umowy zawierane powszechnie)

7

2.

Czy starosta w umowach z organizacjami na powierzenie prowadzenia punktu w danym roku określił preferowane formy realizacji zadań z zakresu
edukacji prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej?

2.1.

tak

2.2.

nie
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XIII. INWESTYCJE
W roku 2019 przystąpiono do realizacji nw. inwestycji:
1. Poprawa funkcjonalności siedziby Starostwa Powiatowego w Radomsku – etap II
W maju 2019 roku przystąpiono do realizacji zadania pn.: „Realizację inwestycji
zaplanowano na okres dwóch lat. W 2019 roku zakończono roboty branży elektrycznej,
a w 2020 roku zrealizowane będą roboty branży budowlanej. W ramach remontu instalacji
elektrycznej wykonana została rozdzielnia główna RG, instalacja gniazd, instalacja
oświetleniowa oraz rozbudowano sieć LAN. Prace branży budowlanej obejmują natomiast
remont korytarzy i klatek schodowych (wymiana płytek podłogowych na klatkach schodowych
i korytarzach, wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych, montaż sufitów modułowych
oraz balustrad). Na realizację przedmiotowej inwestycji wydatkowano w 2019 roku kwotę:
599.944,50zł.
Wartość całego zadania inwestycyjnego wyniesie 1.127.832,15 zł.
2. Wykonanie remontu posadzek i tynków wewnętrznych w budynku Zespołu
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Radomsku
Zrealizowano kolejny etap prac mikologicznych w budynku Zespołu Placówek OświatowoWychowawczych w Radomsku (Bursa Szkolna), w ramach którego rozebrano nawierzchnie
posadzek wewnętrznych w piwnicach budynku wraz z warstwami podłożowymi, skuto tynki
wewnętrzne celem wykonania nowych. Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonano
hydroizolację oraz gruntowanie preparatami odsalającymi. Na przygotowane i suche podłoże
nałożono dwie warstwy masy bitumiczno-polimerowej grubości 2,5 mm. Następnie ułożono
dwie warstwy papy termozgrzewalnej i wykonano nowe szlichty cementowe z częściowym
okładaniem płytkami. Prace wykonywano w okresie styczeń – kwiecień 2019 roku.
Ogólna wartość zadania to kwota 149.950,00 zł.
3. Modernizacja instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej w budynku Zespołu
Szkół Ekonomicznych w Radomsku
Przeprowadzono remont instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej w budynku Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Radomsku ze względu na jej zły stan techniczny. W ramach zadania
wykonano prace polegające na demontażu starych urządzeń grzewczych instalacji sanitarnych
i montaży nowych. Wykonano również roboty ogólnobudowlane i odtworzeniowe w obrębie
wykonywanych prac np. ułożenie nowych płytek w sanitariatach, malowanie ścian, zabudowa
pionów instalacyjnych. Prace wykonywano w okresie maj – wrzesień 2019 roku.
Wartość zadania inwestycyjnego wynosi ogółem 579.161.04 zł.

172

4. Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach z podziałem
na części
Przeprowadzono remont łazienek w obiekcie Domu Pomocy Społecznej
w Radziechowicach celem dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym
poruszających się na wózkach inwalidzkich. W ramach zadania zmodernizowano dwa zespoły
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w ww. budynku.
Zakres prac remontowych obejmuje:
 roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej, c.o., wodociągowej
i kanalizacyjnej,
 wymianę okładzin podłogowych, ściennych z wyrównaniem podłoża i jego
uszczelnieniem, malowanie, montaż urządzeń sanitarnych i uchwytów
dla niepełnosprawnych.
Remont łazienek stanowi część I zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu
DPS w Radziechowicach z podziałem na części”, na którą Powiat pozyskał dofinansowanie
z PFRON Łódź w kwocie 90.000,00 zł. Całkowity koszt remontu łazienek to kwota
296.280,00 zł. Pozostałą kwotę Powiat Radomszczański sfinansował ze środków własnych.
Remont łazienek połączono z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej
do odprowadzenia wód opadowych z terenu Domu Pomocy Społecznej – część II ww. zadania.
Wody opadowe z dachów budynku DPS zalewały drogę wewnętrzną, powodując liczne
wyżłobienia i nierówności co dla mieszkańców DPS stanowiło utrudnienie w poruszaniu się.
Prace wykonywano w okresie lipiec – listopad 2019 roku.
Wartość zadania inwestycyjnego cz. I i II to kwota ogółem 534.982,66 zł.
5. Przebudowa sterowania windy osobowej przy użyciu przemiennika częstotliwości
w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Radomsku
Przebudowano sterownie windy osobowej przy użyciu przemiennika częstotliwości.
Inwestycja miała na celu zapewnienie równomiernej pracy windy w przypadku zastosowania
awaryjnego zasilania w postaci agregatu prądotwórczego, a także podniesienie bezpieczeństwa
pracy dźwigu oraz dostosowanie go do normy dźwigowej PN-EN 81.2. Po przeprowadzeniu
modernizacji dźwig pracuje na zasilaniu podawanym przez przemiennik częstotliwości –
bez względu na to czy jest zasilany z linii głównej czy agregatu prądotwórczego.
Prace wykonywano w okresie styczeń – kwiecień 2019 roku.
Wartość zadania to kwota 18.290,00 zł.
6. Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku polegająca
na wykonaniu wewnętrznej windy osobowej dostosowanej dla osób
niepełnosprawnych
Przystąpiono do realizacji zadania pn.: „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego
w Radomsku polegająca na wykonaniu wewnętrznej windy osobowej dostosowanej dla osób
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niepełnosprawnych”. Mając na celu poprawę dostępności do Urzędu przez osoby starsze
i niepełnosprawne, Zarząd Powiatu Radomszczańskiego zadecydował o budowie windy.
Na ten cel udało się pozyskać środki z PFRON w wysokości 76.746,69 zł. Inwestycja jest
zadaniem wieloletnim realizowanym w okresie październik 2019r. – marzec 2020r.
Łączny koszt zadania to 381.895,54 zł.
7. Remont wraz z dociepleniem części dachu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Radomsku
Przeprowadzono remont dachu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w związku
z pojawiającymi się przeciekami oraz wychładzaniem się górnej kondygnacji. W ramach
zadania wykonano: docieplenie stropodachu, dwukrotne pokrycie dachu papą
termozgrzewalną, wykonano również obróbki blacharskie oraz częściową wymianę
orynnowania. Remont wykonano w okresie kwiecień – sierpień 2019r.
Wartość zadania wynosi 152.62,00 zł.
8. Budowa Centrum Rehabilitacyjno – Integracyjnego w Radomsku
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę Centrum RehabilitacyjnoIntegracyjnego w Radomsku”. W związku z tym, iż na terenie Powiatu Radomszczańskiego
istnieje zapotrzebowanie na usługi w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Zarząd
Powiatu podjął decyzję o budowie Centrum Rehabilitacyjno-Integracyjnego w Radomsku
na działce w obrębie Szpitala Powiatowego przy ul. Jagiellońskiej 36. W ramach Centrum mają
powstać: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalne oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe dla PCPR w Radomsku,
a także archiwum. Na realizację Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne można uzyskać nawet 100%
dofinansowania kosztów budowy w ramach rządowego programu pn.: „Centra OpiekuńczoMieszkalne”, którego głównym celem jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług
zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego.
Koszt dokumentacji projektowej to kwota 150.000,00 zł.
9. Zakup wyposażenia oraz drobne prace remontowe dostosowujące budynek
w Strzałkowie przy ul. Broniszewskiego 10c do potrzeb utworzonej Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej „KAMIL”
Na terenie Powiatu Radomszczańskiego uruchomiono Placówkę OpiekuńczoWychowawczą „KAMIL”. W placówce może zamieszkać kilkanaścioro dzieci. W sierpniu
2019 przystąpiono do niewielkiego remontu i zakupu wyposażenia celem przystosowania domu
do zamieszkania w nim podopiecznych.
W ramach remontu wykonano:
 zabudowy kartonowo – gipsowe,
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 montaż drzwi wewnętrznych,
 malowanie ścian i sufitów w całym obiekcie,
 drobne prace hydrauliczne.
W ramach wyposażenia zakupiono:
 sprzęt AGD (lodówka, pralka, żelazka, krajalnice, mikrofale),
 podstawowe wyposażenie kuchenne (garnki, patelnie, talerze, łyżki, czajniki, tace,
wazy, itp.),
 sprzęt komputerowy (komputery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne),
 fotele biurowe obrotowe,
 meble (łóżka, biurka, szafy, komoda),
 pościele, ręczniki,
 oświetlenie.
Łączny koszt wyposażenia i remontu to kwota 100.974,59 zł.
10. Przebudowa i remont schodów zewnętrznych oraz budowa podjazdu dla osób
niepełnosprawnych przy SP ZOZ Pro Familia przy ul. Przedborskiej
Przeprowadzono remont schodów wejściowych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych
do budynku Przychodni Pro Familia przy ul. Przedborskiej ze względu na ich zły stan
techniczny. Prace wykonywano w okresie wrzesień – październik 2019 roku.
Wartość zadania inwestycyjnego to kwota 59.930,00 zł.
11. Zakup wraz z montażem pieca konwekcyjno – parowego dla Domu Pomocy
Społecznej w Radziechowicach
Zakupiono nowy piec konwekcyjno – parowy do wypieku ciast i przygotowania potraw
dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Z uwagi na bardzo duże wyeksploatowanie
starego pieca, duży pobór prądu, a także na liczne zniszczenia korozyjne stanowiące częste
uwagi pracowników Społecznej Inspekcji Sanitarnej konieczna była wymiana pieca na nowy.
Zakup wraz z montażem pieca nastąpił w okresie listopad – grudzień 2019 roku.
Wartość zadania wyniosła 30.300,00 zł.

XIV. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Referat ds. Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Radomsku przedstawił
w formie tabelarycznej informacje dotyczące zamówień publicznych przeprowadzonych
w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2019r.
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Rodzaj zamówienia
usługi/
dostawy/
roboty budowlane

Tryb udzielenia
zamówienia

Wartość umowy

Data udzielenia
zamówienia

Termin realizacji
zamówienia

Robota budowalna

Przetarg
nieograniczony

Cz. I
295 200,00 zł
Cz. II
487 695,00 zł
Cz. III
573 795,00 zł

26.02.2019r.

Od 26.02.2019r.
do 31.12.2019r.

Poprawa funkcjonalności siedziby Starostwa
Powiatowego w Radomsku – Etap II

Robota budowalna

Przetarg
nieograniczony

1 026 547,90 zł

10.05.2019r.

Od 10.05.2019r.
do 30.06.2020r.

3.

Modernizacja instalacji grzewczej
i wodno-kanalizacyjnej w budynku
Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Radomsku

Robota budowalna

Przetarg
nieograniczony

552 564,04 zł

21.05.2019r.

Od 24.06.2019r.
do 19.08.2019r.

4.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa
Powiatowego w Radomsku w zakresie
przyjmowania, przemieszczania i doręczania
przesyłek niedoręczonych w rozumieniu ustawy
Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012r.
(tj. Dz. U. z 2018., poz. 2188)

Usługa

Zamówienie na
usługi społeczne

360 114,00 zł

09.05.2019r.

24 miesiące

5.

Przebudowa drogi powiatowej
nr 3948E ul. Jagiellońska
w Radomsku

Robota budowalna

Przetarg
nieograniczony

Cz. II
1 985 323,12 zł

03.07.2019r.

Od 03.07.2019r.
do 31.10.2019r.

6.

Remont rowów, wykonanie rowów, wykonanie
przepustów oraz ścinanie poboczy przy drogach
powiatowych na terenie Powiatu
Radomszczańskiego

Robota budowalna

Przetarg
nieograniczony

204 521.25 zł

27.06.2019r.

Od 27.06.2019r.
do 31.12.2019r.

Lp.

Przedmiot zamówienia

1.

Wykonanie remontów cząstkowych dróg
powiatowych o nawierzchni bitumicznej na terenie
Powiatu Radomszczańskiego
w 2019 roku z podziałem na części

2.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Poprawa funkcjonalności budynku
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku
w części przeznaczonej na SPZOZ Pro Familia
z podziałem na części
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej
w Radziechowicach z podziałem na części
Modernizacja ewidencji gruntów budynków
i lokali dla obrębu Blok Dobryszyce – Gmina
Dobryszyce i obrębu Wielgomłyny – Gmina
Wielgomłyny, powiat radomszczański,
województwo łódzkie z podziałem na części
Dostawa materiałów brukowych
dla Powiatu Radomszczańskiego w 2019 roku
Poprawa funkcjonalności budynku
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku
w części przeznaczonej na SPZOZ Pro Familia
z podziałem na części
Przebudowa mostu
w ciągu drogi powiatowej nr 3921E
w km. 8+895 w m. Faliszew
Modernizacja ewidencji gruntów budynków
i lokali dla obrębu Blok Dobryszyce – Gmina
Dobryszyce i obrębu Wielgomłyny – Gmina
Wielgomłyny, powiat radomszczański,
województwo łódzkie z podziałem na części
Przebudowa drogi powiatowej nr 3948E
ul. Jagiellońska w Radomsku – Etap I i II

Postępowanie unieważnione
(art. 93 ust. 1 pkt 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych)

Robota budowalna

Przetarg
nieograniczony

Robota budowalna

Przetarg
nieograniczony

Usługa

Przetarg
nieograniczony

Postępowanie unieważnione
(art. 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy Prawo zamówień publicznych)

Dostawa

Przetarg
nieograniczony

Postępowanie unieważnione
(art. 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy Prawo zamówień publicznych)

Robota budowalna

Zamówienie
z wolnej ręki

Postępowanie unieważnione

Robota budowalna

Przetarg
nieograniczony

559 329,03 zł

12.08.2019r.

Od 12.08.2019r.
do 30.09.2019r.

Usługa

Przetarg
nieograniczony

Cz. I
195 570,00 zł
Cz. II
233 700,00 zł

26.07.2019r.

Od 26.07.2019r.
do 29.11.2019r.

Robota budowalna

Przetarg
nieograniczony

2 699 740,23 zł

12.08.2019r.

Od 12.08.2019r.
do 31.10.2019r.

Cz. I
328 751,45 zł
Cz. II
189 380,21 zł

18.07.2019r.

Od 18.07.2019r.
do 25.10.2019r.

15.

Dostawa materiałów brukowych
dla Powiatu Radomszczańskiego w 2019 roku

Dostawa

Przetarg
nieograniczony

209 965,50 zł

05.08.2019r.

Od 05.08.2019r.
do 31.12.2019r.

16.

Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego
w Radomsku polegająca na wykonaniu
wewnętrznej windy osobowej

Robota budowalna

Przetarg
nieograniczony

382 043,18 zł

03.10.2019r.

Od 03.10.2019r.
do 28.02.2020r.
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17.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3935E odcinek
Amelin – Dziepółć

Robota budowalna

Przetarg
nieograniczony

462 362,90 zł

10.09.2019r.

Od 10.09.2019r.
do 15.10.2019r.

18.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3923E odcinek
Kodrąb – Lipowczyce

Robota budowalna

Przetarg
nieograniczony

121 213,12 zł

24.09.2019r.

Od 24.09.2019r.
do 31.10.2019r.

19.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3934E
ul. Prymasa Wyszyńskiego w Radomsku

Robota budowalna

Przetarg
nieograniczony

275 615,45 zł

01.10.2019r.

Od 01.10.2019r.
do 31.10.2019r.

20.

Udzielenie kredytu długoterminowego
do kwoty 4 000 000,00 PLN

Usługa

Przetarg
nieograniczony

21.
22.
23.
24.

25.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3935E odcinek
Amelin – Dziepółć
Remont drogi powiatowej nr 3910E Przedbórz –
Piskorzeniec
Udzielenie kredytu długoterminowego
do łącznej kwoty 4 000 000,00 PLN
Przebudowa drogi powiatowej nr 3923E odcinek
Kodrąb –Lipowczyce
Wykonywanie i dostawy w okresie
(01.01.2020r. – 31.12.2021r.) dla Powiatu
Radomszczańskiego nowych tablic rejestracyjnych
samochodowych, motocyklowych
i motorowerowych oraz odbiór i złomowanie
wymienionych rodzajów tablic wycofanych
przez Powiat Radomszczański z użytku

Robota budowalna
Robota budowalna
Usługa
Robota budowalna

Dostawa

Postępowanie unieważnione
(art. 93 ust. 1 pkt 7. w związku z art. 146 ust. 6.
Ustawy Prawo zamówień publicznych)
Od 15.10.2019r.
105 672,38 zł
15.10.2019r.
do 30.10.2019r.
Od 22.10.2019r.
493 260,75 zł
22.10.2019r.
do 29.11.2019r.
Od 06.11.2019r
495 776,44 zł
06.11.2019r.
do 31.10.2029r.
Od 14.11.2019r.
182 888,70 zł
14.11.2019r.
do 29.11.2019r.

Przetarg
nieograniczony
Przetarg
nieograniczony
Przetarg
nieograniczony
Przetarg
nieograniczony

Przetarg
nieograniczony

467 306,01 zł

26.11.2019r.

Od 01.01.2020r.
do 31.12.2021r.

29.11.2019r.

Od 29.11.2019r.
do 30.04.2020r.

30.01.2020r.

Od 30.01.2020r.
do 30.04.2020r.

26.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
na terenie Powiatu Radomszczańskiego
w sezonie zimowym 2019/2020
z podziałem na części

Usługa

Przetarg
nieograniczony

Cz. I
318 924,00 zł
Cz. II
351 2116,00 zł
Cz. III
294 820,00 zł

27.

Budowa sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu ulic Prymasa Wyszyńskiego
i Tysiąclecia w Radomsku
(procedura rozpoczęta w grudniu 2019r.)

Robota budowlana

Przetarg
nieograniczony

279 759,63 zł

SUMA

14 133 055,29 zł
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XV.

GOSPODARKA NERUCHOMOŚCIAMI POWIATOWYMI

W skład nieruchomości stanowiących własność Powiatu Radomszczańskiego wchodzi
łącznie 545 działek, w tym działki stanowiące drogi powiatowe. Poniżej znajdują się dane
dotyczące nieruchomości stanowiące własność Powiatu Radomszczańskiego oraz będące
w zarządzie jednostek organizacyjnych oraz ich obecny stan zagospodarowania.
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 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 wieczysta
nr PT1R/00082749/7).
3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku
przy ul. Brzeźnickiej 20
Nieruchomość oznaczona jest numerem działki 295/2 o pow. 2.1162 ha 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.
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 ciągami 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: 10/1 o pow. 0,3795 ha, 10/7
o pow. 0,0131 ha (łączna powierzchnia 0,3926 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
(objęta księgą wieczystą nr PT1R/00009275/8).
8. Zespół Szkół Ponadpodstawowych 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
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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. Umowa dzierżawy została
zawarta w dniu 20 marca 2018 roku i obowiązuje do dnia 19.03.2021r.
Na działce 1201/2 zlokalizowane są zabudowania gospodarcze, magazyn zbożowy, obora,
chlewnia, 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 okres3 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, 198, 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 jedna rodzina (2 osoby) w tym były pracownik szkoły rolniczej.
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
szkoły rolniczej. W budynkach mieszkalnych w podwórku (2 budynki typu bliźniak)
zamieszkują dwie rodziny – główny najemca to były pracownik szkoły rolniczej.
Na wniosek spadkobiercy byłego właściciela, skierowany w 2011r. do Wojewody
Łódzkiego, toczy się postępowanie w przedmiocie odzyskania części nieruchomości
w Strzałkowie, oznaczonej numerami działek: 195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201/1
o łącznej powierzchni 11,67 ha. Aktualnie sprawa jest rozpatrywana w NSA w Warszawie.
10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ks. Jan 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 pow. 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 dni 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 6 kwietnia 2011r. –
księga wieczysta Nr PT1R/00038911/1).
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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 innego budynkiem gospodarczym, teren jest zagospodarowany,
częściowo utwardzony kostką, ogrodzony. Nieruchomość oddana jest w trwały zarząd na czas
nieoznaczony (decyzja z dnia 12 września 1996r. – księga wieczysta Nr PT1R/00011634/0).
13. Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach Pierwszych, ul. Wspólna 2 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 grudni
1996r. – 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 oznaczonych 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 oznaczonych numerami:
1552, 1561, 1568, 1569 o powierzchni łącznej 1,78 ha, włączono powierzchnię przyległych
rowów i połączono ww. działki w jedną całość, nadając nieruchomości nowy numer
ewidencyjny 1668 o pow. 1,9797 ha. 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 ww. nieruchomości wchodzą działki w obrębie 27 oznaczone numerami: 226/1,
211/1, 212/1, 213/3, 214/3, 216/6 i 506/2 oraz 508/2 i 508/3 o łącznej powierzchni 0,4802 ha.
Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste: Nr PT1R/00051617/7,
Nr PT1R/00043181/2 oraz Nr 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.
Na mocy umowy użyczenia OG.10.2019 z dnia 22 listopad 2019 roku Zarząd Powiatu
Radomszczańskiego przekazał Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanemu
w Radomsku pomieszczenia biurowe, znajdujące się w budynku Starostwa Powiatowego
w Radomsku o łącznej powierzchni 93 m² (są to pomieszczenia nr 403, 409 410, 412, 421).
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Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2023r. z możliwością
wcześniejszego jej rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
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/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 – 1833/2019 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
Nieruchomość w obrębie 18 oznaczona 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.
Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
(w trakcie przetarg na zbycie nieruchomości).
Na działce nr 49/1 o pow. 0,0174 ha znajduje się budynek murowany, niepodpiwniczony,
parterowy (budynek w złym stanie technicznym).
Na działce nr 49/3 o pow. 03977 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.
Część budynku po zakładzie rehabilitacji, została użyczona Klubowi Sportowemu Tytani
Radomsko. Umowa użyczeni 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.,
lecz nie dłużej niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
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 jest budynek przychodni. Dla przedmiotowej nieruchomości
urządzona jest księga wieczysta Nr PT1R/00072428/8.
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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 (łączna powierzchnia 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:
GN-IV.7531.180.2011.KM przekazująca Powiatowi Radomszczańskiemu nieodpłatnie prawo
własności mienia Skarbu Państwa).
Powiat Radomszczański przekazał w użyczenie ww. nieruchomości 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. zawartej na czas
określony 38 miesięcy tj. do dnia 31 grudnia 2021 roku. W pozostałej części „Zaplecza”
funkcjonuje Oddział Obserwacyjno-Zakaźny.
W części obiektu „Zaplecza Szpitala” po kuchni, funkcjonuje Zakład PielęgnacyjnoOpiekuńczy.
Na niskim parterze budynku, po byłej pralni „Zaplecza”, 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/2019/U z dnia
24.09.2019r. na okres 10 lat tj. do dnia 24.09.2029r.
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 stycznia 2013r. zawarta na okres
10 lat do dnia 16 stycznia 2023 roku).
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.
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Na działce oznaczonej numerem 182/3 przy drodze wyjazdowej ze Szpitala Powiatowego
zlokalizowane jest budynek portierni.
20. Nieruchomości lokalowe
Powiat Radomszczański jest właścicielem lokali mieszkalnych położonych: w Radomsku
w blokach przy ul. Brzeźnickiej 32 (jeden lokal), przy ul. Reymonta 36 (cztery lokale),
przy ul. Jagiellońskiej 20 (jeden lokal) oraz w Dobryszycach przy ul. Szkolnej 4B (jeden lokal):
– lokal mieszkalny w bloku przy ul. Brzeźnickiej 32 aktualnie stanowi pustostan.
Zagospodarowanie do uzgodnienia z Zarządem Powiatu.
– trzy lokale mieszkalne w bloku przy ul. Reymonta 36 zamieszkałe są przez najemców
tych lokali, którym także przysługuje prawo wykupienia tych lokali z bonifikatą,
– jeden lokal mieszkalny w bloku przy ul. Reymonta 36 m 3, przeznaczony dla zadań
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku na mieszkanie usamodzielnienia,
– lokal mieszkalny w bloku przy ul. Jagiellońskiej 20 w Radomsku aktualnie stanowi
pustostan. Zagospodarowanie do uzgodnienia z Zarządem Powiatu.
– lokal mieszkalny w Dobryszycach w budynku wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 4B
po przeprowadzonej procedurze został opróżniony i przekazany Powiatowi
Radomszczańskiemu. Aktualnie stanowi pustostan. Nieruchomość przeznaczona do zbycia
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (w trakcie przetarg na zbycie lokalu).
21. Działki pod garażami przy ul. Brzeźnickiej 32 (działki nr od 261/1 do 261/15 w obr. 15).
22. Drogi powiatowe stanowiące łączną powierzchnię ok. 515 hektarów.
Z zakresu nabywania nieruchomości na rzecz Powiatu Radomszczańskiego
Nabyto na rzecz Powiatu Radomszczańskiego nieruchomość położoną w obrębie 0011
miasta Kamieńsk, na poszerzenie drogi powiatowej nr 3931E, odcinek Gomunice – Gorzędów
(Akt Notarialny rep A Nr 6453/2019 z dnia 19.12.2019r.).
Z zakresu gospodarowania nieruchomościami Powiatu w tym m.in. użytkowania
wieczystego
Wydano 43 zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

W trakcie realizacji – regulacja stanu prawnego 49 nieruchomości (nabycie na rzecz Powiatu
Radomszczańskiego) zajętych pod drogi powiatowe nr:






3907E na terenie gminy Żytno – 41 nieruchomości,
3918E na terenie gminy Masłowice – 1 nieruchomość,
3923E na terenie gminy Kodrąb – 4 nieruchomości,
3925E na terenie gminy Kodrąb – 1 nieruchomość,
3921E na terenie gminy Przedbórz – 2 nieruchomości.
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XVI. GEODEZJA I KARTOGRAFIA
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 ww. 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.
Od grudnia 2019 roku pojawiła się również możliwość zamówienia map z Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla osób fizycznych poprzez stronę Geoportalu.

Wybrane zadania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w liczbach:
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Wybrane zadania Wydziału Geodezji – Ewidencja Gruntów i Budynków w liczbach:
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XVII. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO RZECZNIKA
KONSUMENTÓW
Rzecznik konsumentów swoje zadania wykonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 229
z późn. zm.). Rzecznik działa w ramach wyodrębnionego biura (od 27 czerwca 2018r.)
i jest zatrudniony na pełnym etacie.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przedkłada
Staroście do zaopiniowania roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim
oraz przekazuje je Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 7 dni
od zaopiniowania przez Starostę.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Radomsku realizował w 2019 roku następujące
zadania:
 zapewniał bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informację prawną w zakresie
ochrony interesów konsumentów;
 występował do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 współdziałanie z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami
Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 prowadził edukację konsumencką.
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1) Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
w zakresie ochrony interesów konsumentów
Podstawowym zadaniem rzecznika konsumentów jest bezpłatne poradnictwo
konsumenckie. W 2019 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Radomsku udzielił łącznie
1164 porad (porady osobiste, telefoniczne i pisemne). W roku 2018 liczba udzielonych porad
to 1153.
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.
Również przedsiębiorcy kontaktowali się z rzecznikiem w sprawach konsumenckich,
w celu uzyskania informacji jakie mają obowiązki wobec konsumentów i jakie regulują
to przepisy. Największą ilość udzielonych porad dotyczyła umów kupna sprzedaży obuwia,
odzieży, urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych, sprzętu
komputerowego i telefonów, samochodów, umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa:
głównie sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług telekomunikacyjnych, umów
kupna-sprzedaży towarów: sprzętu gospodarstwa domowego, materacy rehabilitacyjnych.
Wykaz udzielonych porad w 2019 roku (opracowana na odstawie
wzoru określonego przez UOKiK)
Wykaz spraw
I. Usługi, w tym:

Ogółem
526

- związane z nieruchomościami

15

- bieżąca konserwacja, utrzymanie domu, drobne naprawy, pielęgnacja

30

- czyszczenie odzieży i naprawa obuwia

8

- konserwacja i naprawa pojazdów i innych środków transportu

25

- finansowe

28

- ubezpieczeniowe

27

- pocztowe i kurierskie

17

- telekomunikacyjne

149

- transportowe

2

- turystyka i rekreacja

25

- sektor energetyczny i wodny

71

- związane z opieką i opieką zdrowotną

7

- edukacyjne

6

- inne
II. Umowy sprzedaży, w tym:

116
613

- artykuły żywnościowe

36

- odzież i obuwie

163

- meble, artykuły wyposażenia wnętrz, utrzymania domu

52
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- urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia elektroniczne
i sprzęt komputerowy
- samochody i środki transportu osobistego

170
34

- kosmetyki, środki czyszczące i konserwujące

7

- produkty związane z opieką zdrowotną

14

- art. rekreacyjne, zabawki i art. dla dzieci

12

- inne
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III. Informacje ogólne
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ŁĄCZNIE
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów redagował dla konsumentów:







Zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie
umowy dot. zakupu i wykonania instalacji zestawu fotowoltaicznego;
Sporządzono 7 pozwów o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
i 2 sprzeciwy od nakazu zapłaty:
 Reklamacja odkurzacza,
 Reklamacja aparatów słuchowych,
 Reklamacja laptopa,
 Reklamacja słupków ogrodzeniowych,
 Reklamacja imprezy turystycznej,
 Reklamacja montażu drzwi zewnętrznych,
 Reklamacja montażu kotła grzewczego,
 Sprzeciw od nakazu zapłaty dotyczy roszczenia wynikającego z umowy
ubezpieczenia AC,
 Sprzeciw od nakazu zapłaty dotyczy roszczenia wynikającego z umowy usługi
holowania pojazdu.
Sporządzono:
 22 wnioski o wszczęcie przez Inspekcję Handlową procedury pozasądowego
rozwiązania sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą,
 3 wnioski do Rzecznika Finansowego o interwencję w sprawie związanej
z reklamacją wniesioną do podmiotu rynku finansowego,
 1 wniosek do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie pozasądowego
postępowania w sprawie rozwiązania sporu z podmiotem rynku finansowego,
 1 wniosek o interwencję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dot. umowy
świadczenia usługi kurierskiej oraz 1 wniosek dotyczący świadczenia usługi
pocztowej.
Zredagowano:
 Zgłoszenia reklamacyjne zakupionych towarów i usług,
 Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej po lokalem przedsiębiorstwa
i na odległość (największa ilość spraw dotyczyła umów sprzedaży energii
elektrycznej, umów kupna-sprzedaży towarów zawieranych przez Internet
lub poza lokalem przedsiębiorstwa),
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 Reklamacje usług telekomunikacyjnych (najczęściej brak prawidłowego
świadczenie usługi dostępu do Internetu, reklamacje rachunków za telefon/
internet),
 Odwołania od negatywnie rozpatrzonych reklamacji usług/towarów,
 Wypowiedzenia, rozwiązania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
umów sprzedaży energii elektrycznej.
Pomoc rzecznika przy redagowaniu ww. dokumentów przyczyniła się do podniesienia
świadomości konsumentów o przysługujących im prawach i tym samym do pozytywnego
w większości przypadków załatwienia zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń.
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 2019 do Biura Rzecznika Konsumentów wpłynęły 98 wnioski o podjęcie
interwencji w sprawie konsumenckiej (pisemnie):
 55 spraw zostało załatwionych w sposób zgodny z żądaniem konsumenta, w sposób
zgodny z Wystąpieniem rzecznika lub ponownego rozpatrzenia reklamacji (tabela 2.)
 w 35 przypadkach przedsiębiorcy nie wyrazili zgody na załatwienie sprawy zgodnie
z żądaniem konsumentów (tabela 3.)
 5 spraw – nie podjęto interwencji / niezasadne / przekazane według właściwości
(tabela 4.)
 zakończono 5 spraw, które zostały wszczęte w 2018r. (tabela 5.)
 3 sprawy nie zostały zakończone w 2019r. (kontynuacja w 2020r. – tabela 6.)
Dla porównania, w roku 2018 do rzecznika konsumentów wpłynęło 61 wniosków
o podjęcie interwencji w sprawie konsumenckiej.
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.
W niektórych sprawach do pozytywnego załatwienia sprawy konsumenckiej dochodziło
po rozmowie telefonicznej rzecznika z przedsiębiorcą. Interwencje telefoniczne rzecznika
najczęściej były skuteczne w przypadku umów sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia
usług telekomunikacyjnych. Rozmowy odbywały się za pośrednictwem infolinii, które
są przeznaczone do obsługi spraw zgłaszanych przez rzeczników konsumentów. Reklamacje
były załatwiane m.in. poprzez naprawę lub wymianę reklamowanego towaru, zwrot pieniędzy,
ponowne rozpatrzenie reklamacji, właściwe świadczenie usługi.
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Wykaz spraw, w których interwencje rzecznika do przedsiębiorców przyczyniły się do ich
załatwienia w sposób zgodny z żądaniem konsumenta, w sposób zgodny
z wystąpieniem rzecznika oraz, w którym doszło do ponownego rozpatrzenia reklamacji
L.p.

Znak sprawy

Przedmiot sprawy

Sposób zakończenia sprawy

1.

PK.732.1.2019

zwrot pieniędzy

2.

PK.732.2.2019

3.

PK.732.4.2019

4.

PK.732.5.2019

Reklamacja obuwia
Reklamacja faktur – usługa
telekomunikacyjna
Odstąpienie od umowy kupnasprzedaży odzieży zawartej
na odległość
Reklamacja obuwia

5.

PK.732.6.2019

Reklamacja obuwia

ponowne rozpatrzenie reklamacji

6.

PK.732.7.2019

Reklamacja obuwia

ponowne rozpatrzenie reklamacji

7.

PK.732.8.2019

Reklamacja telewizora

zwrot pieniędzy

8.

PK.732.10.2019

Reklamacja bielizny

propozycja ugody (zwrot towaru)

9.

PK.732.14.2019

Reklamacja obuwia

ponowne rozpatrzenie reklamacji

10.

PK.732.15.2019

zwrot pieniędzy/wymiana

11.

PK.732.18.2019

12.

PK.732.19.2019

Reklamacja obuwia
Reklamacja padów
do mycia okien
Reklamacja pralki

13.

PK.732.20.2019

Reklamacja obuwia

ponowne rozpatrzenie reklamacji

14.

PK.732.21.2019

Reklamacja pralki

naprawa

15.

PK.732.23.2019

Reklamacja usługi kurierskiej

zwrot kosztów usługi

16.

PK.732.25.2019

17.

PK.732.26.2019

18.

PK.732.28.2019

19.

PK.732.32.2019

20.

PK.732.38.2019

Reklamacja auta
naprawa
Reklamacja usługi
świadczenie usługi
telekomunikacyjnej
Reklamacja drzwi
naprawa
Prośba o rozwiązanie umowy
rozwiązanie umowy bez ponoszenia
o świadczenie usługi dostępu
przez konsumenta noty obciążeniowej
do internetu
Reklamacja obuwia
wymiana

21.

PK.732.39.2019

22.

PK.732.40.2019

23.

korekta faktur
zwrot pieniędzy
zwrot pieniędzy

zwrot pieniędzy
zwrot pieniędzy

PK.732.44.2019

Reklamacja obuwia
Reklamacja usługi
turystycznej
Reklamacja obuwia

zwrot pieniędzy
firma udzieliła informacji
i wyjaśnień
ponowne rozpatrzenie reklamacji

24.

PK.732.46.2019

Reklamacja obuwia

25.

PK.732.49.2019

Usługa optyka

ponowne rozpatrzenie reklamacji
sprzedawca dokonał wyjaśnienia
sprawy

26.

PK.732.50.2019

Odstąpienie od umowy kupnasprzedaży materaca

sprzedawca przyjął zwrot towaru
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29.

rehabilitacyjnego zawartej
poza lokalem firmy
PK.732.52.2019
Reklamacja obuwia
Brak możliwości skorzystania
PK.732.53.2019
z WC w galerii
PK.732.54.2019
Reklamacja obuwia

30.

PK.732.56.2019

31.

PK.732.57.2019

27.
28.

Reklamacja płaszcza

zwrot pieniędzy
przedsiębiorca udzielił wyjaśnień
ponowne rozpatrzenie reklamacji
polubownie – bon na kwotę 100,00 zł

34.

Reklamacja zegarka
Odstąpienie od umowy kupnasprzedaży materaca
PK.732.58.2019
rehabilitacyjnego zawartej
poza lokalem firmy
Odstąpienie od umowy kupnaPK.732.60.2019
sprzedaży odzieży zawartej
na odległość
PK.732.61.2019
Reklamacja obuwia

35.

PK.732.64.2019

Reklamacja montażu drzwi

naprawa

36.

PK.732.68.2019

zwrot pieniędzy

37.

PK.732.71.2019

38.

PK.732.72.2019

Reklamacja torby
Reklamacja domku
dla dziecka
Reklamacja drzwi

39.

PK.732.75.2019

Reklamacja obuwia

zwrot pieniędzy

40.

PK.732.77.2019

Reklamacja obuwia

ponowne rozpatrzenie reklamacji

41.

PK.732.79.2019

Reklamacja obuwia

ponowne rozpatrzenie reklamacji

42.

PK.732.80.2019

Reklamacja sukienki

zwrot pieniędzy

43.

PK.732.82.2019

Reklamacja obuwia

ponowne rozpatrzenie reklamacji

44.

PK.732.83.2019

Reklamacja rozrządu (auto)

zwrot pieniędzy

45.

PK.732.85.2019

Usługa kurierska

prawidłowe wykonanie usługi

46.

PK.732.86.2019

Reklamacja torby podróżnej

zwrot pieniędzy

47.

PK.732.87.2019

Reklamacja obuwia

ponowne rozpatrzenie reklamacji

48.

PK.732.88.2019

Reklamacja obuwia

ponowne rozpatrzenie reklamacji

49.

PK.732.89.2019

Reklamacja kurtki

zwrot pieniędzy

50.

PK.732.90.2019

Reklamacja obuwia

ponowne rozpatrzenie reklamacji

51.

PK.732.91.2019

Reklamacja obuwia

ponowne rozpatrzenie reklamacji

52.

PK.732.92.2019

Reklamacja kurtki

zwrot pieniędzy

53.

PK.732.93.2019

Reklamacja obuwia

ponowne rozpatrzenie reklamacji

54.

PK.732.96.2019

Reklamacja obuwia

ponowne rozpatrzenie reklamacji

55.

PK.732.99.2019

Reklamacja obuwia

ponowne rozpatrzenie reklamacji

32.

33.

ponowne rozpatrzenie reklamacji
zwrot pieniędzy

zwrot pieniędzy
zwrot pieniędzy/wymiana towaru

naprawa
wymiana
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Interwencje rzecznika do przedsiębiorców, które zostały negatywnie
rozpatrzone przez przedsiębiorcę.
L.p.

Znak sprawy

Przedmiot sprawy

1.

PK.732.3.2019

Reklamacja kafelek

2.

PK.732.9.2019

Reklamacja hulajnogi

3.

PK.732.11.2019

Reklamacja obuwia

4.

PK.732.12.2019

Reklamacja telefonu

5.

PK.732.13.2019

Reklamacja usługi naprawy auta

6.

PK.732.16.2019

Reklamacja obuwia

7.

PK.732.22.2019

Reklamacja naświetlacza – halogen

8.

PK.732.24.2019

Reklamacja obuwia

9.

PK.732.27.2019

10.

PK.732.29.2019

11.

PK.732.30.2019

Reklamacja odkurzacza (sporządzono pozew)
Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży kolumny RTV
zawartej na odległość
Reklamacja usługi fryzjerskiej

12.

PK.732.31.2019

Reklamacja drzwi

13.

PK.732.33.2019

Reklamacja odkurzacza

14.

PK.732.34.2019

Reklamacja odkurzacza

15.

PK.732.35.2019

Reklamacja płotu betonowego

16.

PK.732.37.2019

Reklamacja obuwia

17.

PK.732.41.2019

Reklamacja biżuterii

18.

PK.732.42.2019

19.

PK.732.43.2019

20.

PK.732.45.2019

Reklamacja odkurzacza
Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży materiałów
budowlanych zawartej na odległość
Reklamacja kotła grzewczego

21.

PK.732.47.2019

22.

PK.732.48.2019

23.

PK.732.51.2019

Reklamacja telefonu
Zakupu telefonu (sprzedaż po cenie wyższej niż podana
na stronie internetowej)
Reklamacja obuwia

24.

PK.732.55.2019

Reklamacja obuwia

25.

PK.732.63.2019

Reklamacja obuwia

26.

PK.732.65.2019

Reklamacja głośnika

27.

PK.732.67.2019

Reklamacja obuwia

28.

PK.732.69.2019

Reklamacja walizki

29.

PK.732.70.2019

Reklamacja obuwia

30.

PK.732.74.2019

Reklamacja baterii kuchennej
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31.

PK.732.76.2019

Reklamacja obuwia

32.

PK.732.78.2019

Reklamacja obuwia

33.

PK.732.81.2019

Reklamacja obuwia

34.

PK.732.95.2019

Reklamacja obuwia

35.

PK.732.98.2019

Reklamacja obuwia

W sytuacji, gdy pomimo interwencji rzecznika przedsiębiorca odmawiał pozytywnego
załatwienia reklamacji, rzecznik proponował konsumentowi pomoc przy sporządzaniu 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 dzięki temu w wielu
przypadkach sprawy konsumenckie zostały zakończone ostatecznie pozytywnie.
Sprawy zgłoszone rzecznikowi – pozostawione bez interwencji/niezasadne
L.p.

Znak sprawy

Przedmiot sprawy

Sposób zakończenia sprawy

1.

PK.732.36.2019

Zgłoszenie oszustwa –
naliczanie ceny na paragonie

2.

PK.732.59.2019

Reklamacja kosiarki

3.

PK.732.62.2019

Reklamacja blachy

Sprawa przekazana do Komendy
Powiatowej Policji w Radomsku
Sprawa do rozstrzygnięcia
na drodze sądowej
Brak gwarancji (reklamacja
niezasadna)

4.

PK.732.66.2019

5.

PK.732.73.2019

Sprawa nie ma charakteru
konsumenckiego
Konsumentka wycofała
wniosek

Bez interwencji
Bez interwencji

Spis spraw wszczętych w 2018r. – zakończone 2019r.
L.p.

Znak sprawy

Przedmiot sprawy

Sposób zakończenia sprawy

1.

PK.732.52.2018

Reklamacja telefonu

wymiana telefonu

2.

PK.732.56.2018

Reklamacja krajalnicy

zwrot pieniędzy

3.

PK.732.57.2018

Reklamacja sukienki

sprawa do rozstrzygnięcia
na drodze sądowej

4.

PK.732.59.2018

Reklamacja obuwia

negatywnie

5.

PK.732.60.2018

Reklamacja rolet okiennych

sprawa do rozstrzygnięcia
na drodze sądowej
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Sprawy niezakończone w 2019r. – kontynuacja w 2020r.
L.p.

Znak sprawy

Przedmiot sprawy

1.

PK.732.84.2019

Reklamacja telefonu komórkowego

2.

PK.732.94.2019

Reklamacja obuwia

3.

PK.732.97.2019

Reklamacja łóżka do masażu

Skuteczne 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.
3) Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami
konsumenckimi i innymi instytucjami
Rzecznik konsumentów współpracował z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Europejskim Centrum Konsumenckim, Inspekcją Handlową, Rzecznikiem Finansowym,
Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Urzędem Regulacji Energetyki, Biurem Rzecznika
Praw Pacjenta. 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
(najczęściej konsultacje dotyczyły towarów: obuwie, odzież, sprzęt elektroniczny).
W części spraw, które dotyczyły problemów konsumenta z operatorami
telekomunikacyjnymi, dostawą usług internetowych, usług kurierskich i pocztowych rzecznik
współpracował z Urzędem Komunikacji Elektronicznej.
Kontakt z ww. instytucjami pozwalał na wykorzystanie ich wieloletniego doświadczeni
w załatwieniu spraw konsumenckich, praktycznej wiedzy oraz uzyskania specjalistycznych
opinii. Efekt współpracy to m.in. szybsze i pozytywne dla konsumenta załatwienie sprawy.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów sporządził:
 Zgłoszenie do Delegatury UOKiK w Łodzi, w którym poinformował
o nieprawidłowościach zgłoszonych przez konsumentkę – dotyczy umowy kupnasprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Konsumentka poinformowała
rzecznika, że pomimo prawidłowo dokonanego odstąpienia od umowy nie otrzymała
od przedsiębiorcy zwrotu pieniędzy.
 Zgłoszenie do UOKIK Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów,
w którym rzecznik poinformował o nieuczciwych praktykach rynkowych stosowanych
przez sprzedawcę energii elektrycznej.
 Wystąpienie do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
w Piotrkowie Trybunalskim o przeprowadzenie czynności kontrolnych w punktach
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sprzedaży dwóch przedsiębiorców – w związku ze skargą konsumenta, który
poinformował o nieprawidłowym oznakowaniu cenowym towarów spożywczych.
4) Działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym
W 2019 roku rzecznik konsumentów podejmował następujące działania edukacyjne:
 Pogadanki edukacyjne dla młodzieży:
 W dniu 13.03.2019r., 18.11.2019r., 20.11.2019r., 21.11.2019r., 26.11.2019r. w Zespole
Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku – łącznie 11 godzin
lekcyjnych, klasy: I BTH, I ATE, III CTH/FOT, III ATE, III BTE, I AP, I BP, I AQ.
 W dniu 21.05.2019r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki
w Kamieńsku – dwie godziny lekcyjne, klasy: I LO, II LO, I BSIS, II BSIS, III Z.
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.
 Pogadanki edukacyjne dla seniorów:
 W dniu 04.02.2019r. w Miejskim Domu Kultury w Radomsku Powiatowy Rzecznik
Konsumentów przeprowadził pogadankę na temat praw konsumentów dla seniorów
z Klubu „Złotej Jesieni”.
 W dniu 05.02.2019r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów przeprowadził pogadankę
na temat praw konsumentów dla Radomszczańskiego Uniwersytetu III Wieku
w Radomsku.
 W dniu 07.03.2019r. (w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej
w Radomsku) Powiatowy Rzecznik Konsumentów przeprowadził pogadankę na temat
praw konsumentów dla Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem
Więcej”.
Tematyka ww. pogadanek: umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa, na odległość,
rękojmia, gwarancja.


Spotkanie w dniu 20.01.2019r. w godzinach od 12.00 do 13.00 w MOSiR w Radomsku.
Udział w akcji pn.: „Seniorze, nie daj się oszukać !”. Organizator Komenda Powiatowa
Policji w Radomsku. Rzecznik udzielał porad dla konsumentów.
 Wywiady, media:
 Telewizja NTL
Tematyka wywiadów: instytucja rękojmi i gwarancji; zawieranie na odległość/poza
lokalem przedsiębiorstwa umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych , sprzedaż energii
elektrycznej i gazu, świadczenia usługi 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.
 Wywiad dla Tygodnika „Pomiędzy stronami”: tytuł artykułu: „Seniorzy na celowników
nieuczciwych sprzedawców gazu”.
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów na bieżąco informował za pośrednictwem lokalnych
mediów o aktualnych problemach dotyczących głównie umów zawieranych poza lokalem
przedsiębiorstwa oraz na odległość – w szczególności umów sprzedaży energii elektrycznej,
o zmianach w prawie konsumenckim.
W trakcie udzielanych w mediach wywiadów rzecznik informował konsumentów
o nieuczciwych praktykach stosowanych przez przedsiębiorców, które miały miejsce na terenie
Powiatu Radomszczańskiego.
W serwisie społecznościowym Facebook Powiatu Radomszczańskiego zamieszczane były
porady konsumenckie.
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku, Powiatowy Rzecznik Konsumentów
udostępniał mieszkańcom Powiatu materiały informacyjne wydane staraniem Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Urzędu Regulacji
Energetyki oraz Europejskiego Centrum Konsumenckiego i Rzecznika Finansowego.
Celem prowadzonej przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów edukacji konsumenckiej
jest podniesienie poziomu świadomości konsumentów. Nabyta przez słuchaczy w trakcie
pogadanek wiedza chroni 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.

XVIII. PROMOCJA POWIATU I TURYSTYKA
W 2019 roku promocja Powiatu Radomszczańskiego opierała się głównie na trzech
obszarach: turystyce, sporcie i rekreacji oraz bezpieczeństwie i ochronie zdrowia, w ramach
których podjęto następujące działania:
TURYSTYKA
1. 1 marca został utworzony fanpage na Facebook (ERA Travel), który ma promować
turystykę w Powiacie Radomszczańskim.
2. Rozpoczęto prace nad aplikacją mobilną ERA Travel.
3. 25 maja odbył się I Zlot Turystyczny Powiatu Radomszczańskiego (zarejestrowanych
uczestników: 300 osób).
4. Zorganizowano eventy skierowane do turystów, promujące walory krajobrazowe,
przyrodnicze i turystyczne Powiatu Radomszczańskiego, m.in.: rajd rowerowy oraz
spływ kajakowy „Pożegnanie lata z Powiatem radomszczańskim”, rajd pieszy
„Wędrówki w kolorach Jesieni”.
5. Zorganizowano eventy skierowane do hobbystów promujące walory krajobrazowe,
przyrodnicze i turystyczne Powiatu Radomszczańskiego – plenery fotograficzne
na terenie gmin: Przedbórz, Kodrąb, Wielgomłyny, Gomunice, Ładzice.
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6. Zorganizowano 3 spotkania konsultacyjne z środowiskami rowerowymi, w wyniku
których zaplanowano kolejny szlak rowerowy „Między Wartą a Pilicą” (do realizacji
w 2020 roku).
SPORT i REKREACJA
1. Prowadzono współzawodnictwo sportowe szkół z terenu Powiatu Radomszczańskiego
w trzech kategoriach wiekowych: Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz
Licealna w różnych dyscyplinach sportowych ( ponad 40 imprez sportowych różnego
szczebla, w którym udział wzięło ponad 5 tys. uczniów).
2. Zorganizowano Spartakiadę Samorządowców Powiatu Radomszczańskiego.
3. Zorganizowano eventy zachęcające do aktywnego trybu życia, m.in. Dzień Dziecka na
Sportowo, Aktywny Mikołaj.
4. Zorganizowano IV Charytatywną Galę Boksu o Puchar Starosty Radomszczańskiego.
BEZPIECZEŃSTWO i OCHRONA ZDROWIA
1. Zorganizowano Dzień Bezpiecznego Kierowcy (około 100 osób otrzymało ramki do
tablic rejestracyjnych z logo Powiatu Radomszczańskiego).
2. Zorganizowano Piknik Zdrowia (około 300 osób, darmowe badania dla odwiedzających
w tym dniu Szpital Powiatowy, rajd rowerowy – 40 osób).
Działania dodatkowe:
1. Zorganizowano Galowy Koncert Noworoczny.
2. Zorganizowano Wigilię Powiatową.
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