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Na podstawie art. 30a ust. 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzqdzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) Zarzd Powiatu jest zobligowany
do przedstawiania Radzie Powiatu ,,Raportu o stanie Powiatu". Wedlug wytycznych
przedmiotowy Raport powinien zosté przedstawiony Radzie Powiatu do dnia 31 maja
I winien zawieraé podsumowanie dzia1a1noci Zarzdu Powiatu w roku poprzednim,
w szczególnoci realizacje polityk, programów i strategii, uchwal Rady Powiatu i budetu
obywateiskiego. Nale±y równiez podkre1ié, ze ,,Raport o stanie Powiatu" jest rodzajem
sprawozdania z pozabuthetowej dzia1alnoci organu wykonawczego.
Zgodnie z obowizujqcymi przepisami, Raport rozpatrywany bçdzie podczas sesji,
na której podejmowana jest uchwala w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutouium
organowi wykonawczemu. Powy2szy przepis daje mieszkañcom wspólnoty lokalnej
uprawnienie do udziahi w debacle nad Raportem. Po zakoñczeniu debaty nad przedmiotowym
dokumentem organ stanowicy podejmuje decyzje w sprawie wotum zaufania.
Ustawodawca, dokonujc zmian w Ustawie o samorzqdzie gminy, powiatu
i województwa, miat na celu zwiçkszenie udzialu obywateli w procesie kontrolowania
oraz funkcjonowania niektórych organów publicznych, tj. wladzy samorzdowej. Ponadto
taki rodzaj uaktywnienia spoleczeñstwa ma spowodowaé r6wnie2 zwiçkszenie wiedzy ogólnej
na temat naszego Powiatu.
Niniejszy Raport o stanie Powiatu Radomszczañskiego zostal przygotowany
na podstawie informacji i materialów przedstawionych przez Naczelników i Kierowników
komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz Dyrektorów jednostek
podleglych Starostwu. Materialy te stanowi4 podsumowanie dziata1noci, real izowanie
Strategii oraz stanu naszego Powiatu za okres od dnia I stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia
2020 roku (Raport zawiera równiet infonnacje nawizujce do danych z roku 2019).

Rok 2020 zostanie zapamietany jako czas walki z epidemi. Stat sic wyzwaniem
i jednoczenie sprawdzianem dia wszystkich rodzajów slu±b. Covid-19 zmienil ±ycie nas
wszystkich, odbil sic piçtnem na ka±dej dziedzinie tycia, pozostawiaj4c spustoszenie zarówno
materialne, jak i emocjonalne. Ten rok byl sprawdzianem umiejçtnoci w podejmowaniu
decyzji, pracy w skrajnie odmiennych warunkach, ale take pokazal jak dobrze wyglda
wspólpraca ze slubami oraz wszystkimi jednostkami podleglymi Powiatowi.
4
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I. INFORMACJE OGOLNE
0 POWIECIE RADOMSZCZANSKIM

Powiat Radomszczañski zajmuje korzystne poloenie w centralnej Poisce,
w poludniowej czçci wojewócLztwa lodzkiego. Dostepnoé komunikacyjna sprawia,
ze nasz Powiat to doskonale miejsce wypoczynku. Sq tu nie tylko piçkne krajobrazy,
ale i miejscowoci z bogatq i ciekawq historiq.
Liczba mieszkañców 112.644, powierzchnia 1.443 km', gçstoé zaludnienia
78 os6b/km2 .
W sklad Powiatu wchodzi 14 gmin, w tym 1 miejska, 2 gminy miejsko-wiejskie
i 11 gmin wiejskich:
- gmina miejska: Radomsko,
- gminy miejsko-wiejskie: Kamieñsk, Przedbórz,
- gminy wiejskie: Dobryszyce, Gidle, Gomunice, Kobiele Wielkie, Kodrqb, Lgota
Wielka, Ladzice, Maslowice, Radomsko, Wielgomlyny, Zytno.

Procent Iudnoci powiatu
<4%

• 4,00% - 4,60%
• 5,2% - 6,40/6
• >40%

Kamiersk
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Na terenie powiatu znajduje sic 211 solectw oraz 361 miejscowoci tzw. podstawowych
(lqcznie z miastami). Siedzibq Powiatu jest miasto Radomsko.
Powiat graniczy z nastcpujcymi jednostkami administracyjn ymi:
- od pólnocy z powiatem piotrkowskim,
- od wschodu z powiatem wloszczowskim,
- od pohidnia z powiatem czçstochowskim,
- od zachodu z powiatem pajçczañskim,
- od pólnocnego zachodu z powiatem belchatowskim.
Powiat Radomszczafiski zajmuje powierzchniç 1443 km 2. Powierzchnia powiatu
stanowi 7,9% powierzchni województwa i 0,5% powierzchni kraju. Najwiqksz4 powierzchniç
zajmuj gminy: Zytno (19 761 ha) i Przedbórz (18 970 ha), a najmniejsz4 - gmina Dobryszyce
(5 082 ha) i miasto Radomsko (5 143 ha). Ogólem, tereny wiejskie zajmuj4 137 311 ha (95,2%),
a tereny miejskie - 6 950 ha (4,8%).
O&egloci ze stolicy powiatu - Radomska - do strategicznych orodków miejskich wynosz4:
- Czestochowa -36 km,
- Lódi-77km,
- Kielce - 108 km,
- Katowice - 114 kin,
- Warszawa -169km.
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II. EDUKACJA
WYKAZ SZKOL I PLACOWEK, LICZBA uCZNIOw, LICZBA
ODDZIALOW, ETATY.
Powiat Radomszczañski jest organem prowadz4cym dia siedmiu szkól
ponadpodstawow,ych oraz trzech placówek owiatowych:
I LICEUM OGOLNOKSZTALC4CE im. F. FABIANIEGO W RADOMSKU
Liczba uczniów - 597
Liczba oddzialów —20
Liczba etatów administracji i obsugi - 10,00 et.
Liczba nauczycieli —52
Liczba etatów nauczycieli - 45,49 et.
II LICEUM OGOLNOKSZTALC4CE im. K. K BACZYNSKIEGO W RADOMSKU
Liczba uczniów - 522
Liczba oddzialów - 18
Liczba etatów administracji i obsiugi - 11,00 et.
Liczba nauczycieli - 44
Liczba etatów nauczycieli - 40,57 et.
ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH NR 1 im. S. STASZICA
W RADOMSKU:
III Liceum Ogólnoksztalcqce, Technikum Mechaniczno-Budowlane, Branzowa Szkola
I stopnia nr 4
Liczba uczniów - 748
Liczba oddzialów —25
Liczba etatów administracji i obsiugi - 12,70 et.
Liczba nauczycieli - 76
Liczba etatów nauczycieli - 66,46 et.
ZESPOL SZKOL DRZEWNYCH I OCHRONY RODOWISKA W RADOMSKU:
Technikum Drzewne I Ochrony rodowiska, Branowa Szkola I stopnia nr 3,
Liceum OgóInoksztaIcce dia Dorostych, Centrum Ksztalcenia Zawodowego
Liczba uczniów - 699
Liczba oddzialów —26
Liczba etatów adininistracji i obsiugi - 16,70 et.
Liczba nauczycieli —67
Liczba etatów nauczycieli - 60,25 et.
ZESPOL SZKOL EKONOMICZNYCH im. T. KOTARBINSKIEGO W RADOMSKU:
Technikum
Liczba uczniów - 708
Liczba oddzialów —22
Liczba etatów administracji i obsiugi - 12,20 et.
Liczba nauczycieli —65
Liczba etatów nauczycieli - 58,68 et.
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ZESPOL SZKOL ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH im. PROF. DR INZ.
JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W RADOMSKU
Technikum Elektryczno-Elektroniczne, Bran2owa Szkola I stopnia nr 1
Liczba uczniôw - 766
Liczba oddzialów —25
Liczba etatów administracji i obsiugi - 14,45 et.
Liczba nauczycieli —73
Liczba etatów nauczycieli - 67,08 et.
ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH W PRZEDBORZU:
Liceum Og6lnoksztalc4ce, Szkola Policealna dia Doroslych, Liceum OgóLnoksztalcce
dia Doroslych
Liczba uczniów - 195
Liczba oddzialów —8
Liczba etatów administracji i obsiugi - 5,75 et.
Liczba nauczycieli - 18
Liczba etatów nauczycieli - 13,68 et.
SPECJALNY ORODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. KSIJDZA JANA
TWARDOWSKLEGO W RADOMSKtJ:
Internat, Szkola Podstawowa Speejatna, Szkola Specjalna Przysposabiajqca do Pracy
Liczba uczniów - 123
Liczba oddzialów —31
Liczba etatów administracji I obsiugi - 26,50 et.
Liczba nauczycieli - 74
Liczba etatów nauczycieli - 71,28 et.
ZESPÔL PLACOWEK OWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W RADOMSKU:
Bursa Szkohia Nr 1, Szkolne Schronisko Mlodzieowe
Liczba wychowanków bursy szkolnej —54
Liczba etatów administracji I obsiugi - 12,50 et.
Liczba nauczycieli —7 osób
Liczba etatów nauczycieli - 7,00 et.
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W RADOMSKU
Liczba etatów administracji I obsiugi - 5,00 et.
Liczba nauczycieli —29 osób
Liczba etatów nauczycieli - 28,00 et.
RAZEM:
Liczba uczniów - 4.358
Liczba oddzialów - 175
Liczba etatów administracji i obsiugi - 126,80 et.
Liczba nauczycieli - 505
Liczba etatów nauczycieli - 458,49 et.
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SZKOLY NIEPUBLICZNE, PODSTAWY PRAWNE DOTOWANIA
SZKOL/PLACOWEK W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

2.

Podstawç prawnq udzielenia dotacji szkolomlplacówkom prowadzonym przez osoby
prawne niebçd4ce jednostkami samorzdu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne stanowl4

przepisy art. 26, 28 ustawy z dnia 27 padziernika 2017 roku o finansowaniu zadañ
owiatowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 17 z pón. zm ).
1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o finansowarnu zadañ owiatowych niepubliczne szkoly,
w których me jest realizowany obowizek szkolny lub obowiqzek nauki, otr-z ~muj4 na kazdego
ucznia uczestnicz4cego w co najmniej 50% obowi4zkowych zajçé edukacyjnych w danym
miesi4cu, z których uczeñ flue zostat zwolniony na podstawie przepisów wydanych
na podstawie art. 44zb ustawy o systemie owiaty, dotacje z budietu jednostki samorzdu
terytorialnego, bed4cej dia tych szkót organem rejestrujcym, w wysokoci równej kwocie
przewidzianej na takiego uczma w czçci owiatowej subwencji ogólnej dia jednostki
samorzqdu terytorialnego.
Uczestnictwo uczniów w obowiqzkowych zajçciach edukacyjnych potwierdza sic na tych
zajcciach ich wlasnorçcznymi, czytelnymi podpisami na listach obecnoci. Z kolei za miesice
wakacyine lipiec, sierpieñ, zgodnie z dyspozycj4 art. 26 ust. 4 ustawy o fmansowaniu zadañ
owiatowych, dotacja przysluguje na kazdego uczma, który w czerwcu spehiil warunek
uczestmctwa w co najmniej 50 % obowiqzkowych zajçé edukacyjnych.
-

2. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy 0 finansowaniu zadsñ ow atowych prowadzone przez osoby
prawne niebçd4ce jednostkami samorzdu terytorialnego oraz osoby fizyczne publiczne
placówki, otrzymuj4 na kazdego wychowanka dotacjc z bud±etu powiatu w wysokoki równej
podstawowej kwocie dotacji dia placówek danego rodzaju, nie nizszej nit kwota przewidziana
na taldego wychowanka w czçki owiatowej subwencji ogólnej dia powiatu.
Ponadto stosownie do art. 26 ust. 5 niepubliczne licea og61noksztakce dia doroslych
raz szkoly policealne niebçdqce szkolami specjalnymi otrzymuj4, na kazdego ucznia,
niebçdcego uczniem mepetnosprawnym, który uzyskal:
• gwiadectwo dojrzaloci
w przypadku niepublicznego liceum ogóInoksztalccego
dia doroslych,
• dyplom zawodowy w przypadku mepublicznej szkoly policealnej,
dotacjç z budietu jednostki samorzdu terytorialnego w wysokoci równej przewidzianej
na takiego ucznia, niebçdcego uczniem niepelnosprawnym, w czçci owiatowej subwencji
ogolnej dia jednostki samorzdu terytorialnego w roku budietowym, w którym ukoñczyl
on tç szkolç, naleznej z tytutu u.zyskania odpowiednio 9wiadectwa dojrzaloci lub dyplomu
zawodowego. Dotacja taka wyplacana jest jednorazowo na rachunek bankowy szkoly
w terminie 30 dni od dnia ziozenia przez organ prowadzcy szkolç ww. zawiadczenia
ora.z kopii 6wiadectwa ukoñczema szkoly.
-

-

-

Zgodnie z art. 33 powolanej wy±ej ustawy dotacje s4 przekazywane, pod warunkiem, ze:
1. organ prowadzqcy szkolç oraz placówkç przekaze organowi dotujcemu informacjç
o planowanej liczbie dzieci objçtych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów
nie póniej nit do dnia 30 wrzenia roku bazowego,
2. szkola tub placówka przekae dane do systemu informacji owiatowej wedkug stanu
na dzieñ 30 wrzenia roku bazowego.
3. organ prowadzqcy szkolç, w terminie 12 miesiçcy od dnia, w którym uczeñ ukoñczyl
odpowiednio liceum og6lnoksztalc4ce dia doroslych bib szkolç policealnq, przekake:
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a) zawiadczenie o uzyskaniu przez uczrna odpowiednio gwiadectwa dojrzaloki lub dyplomu
zawodowego, wydane niezwlocznie przez okrçgowq komisjç egzaminacAn4 na wniosek
organu prowadz4cego tç szkolç,
b) kopie gwiadectwa ukoñczema szkoly przez uczrna tej szkoly pogwiadczon4 za zgodnoé
z oiyginalem przez dyrektora tej szkoly.
Dotacje o których mowa w art. 26 ust. 2, art. 28 przekazywane s4 na rachunek bankowy
szkoly lub placówki w 12 czçciach w terminie do ostatniego dnia kadego miesi4ca, z tym,
ze czçé za styczeñ i za grudzieñ S4 przekazywane w terminie odpowiednio do dnia
20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budetowego.
Stosownie z art. 34 ust. 2 ustawy o fmansowaniu zadañ owiatowych dotacje s4 przekazywane
na kade dziecko objçte wczesnym wspomaganiem rozwoju, bçd4ce w danym miesicu roku
bud±etowego odpowiednio dzieckiem objçtym wczesnym wspomaganiem rozwoju.
Ustawa o fmansowaniu zadañ owiatowych z dnia 27 padziernika 2017 roku jest aktem
prawnym, w którym ujçto wszystkie dotychczasowe przepisy regulujce finansowanie owiaty.
Uchwaly obowizuj4ce w roku szkolnym 2019/2020:
- Uchwala Nr XLIIII/300/2018 Rady Powiatu Radomszczañskiego z dnia 26 kwietnia 2018r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dia szkól i placówek niepublicznych oraz trybu
i zakresu kontroli prawid1owoci pobrania i wykorzystywania tych dotacji - opublikowana
zostala w dniu 17 maja 2018r. w Dzienniku Urzçdowym Województwa Lodzkiego poz. 2745;
- Uchwala Nr XVII 140/2020 Rady Powiatu Radomszczañskiego z dnia 29 stycznia 2020r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dia publicznych i niepublicznych szkól
i placówek ora.z trybu przeprowadzania kontroli prawidlowoci pobrania
I wykorzystywania tych dotacji - opublikowana zostala w dniu 20 lutego 2020r. w Dzienniku
Urzçdowym Województwa Lodzkiego poz. 1180.
Ponadto w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu owiaty
w zwizku z rozprzestrzenianiem sic koronowirusa SARS - CoV —2, za Ares od dnia 1 marca
2020r. do koñca miesica, w którym zakoñczy sic czasowe ograniczenie funkcjonowania
szkoly, dotacje przekazywano zgodnie z § 10 Rozporzthenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwizañ w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu owiaty w zwiqzku z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVIID - 19 (Dz.U.2020 poz. 493 ze zm.).
Stosownie z § 10 ust. la Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej dotacja przysluguje
na ka.zdego ucznia, któiy w lutym 2020 roku spehiil warunek, o którym mowa odpowiednio
w art. 26 ust. 2ustawy z dnia 27 padziernika 2017r. o finansowaniu zadañ owiatowych.
Ponadto zgodnie z § 10 ust. lb do ustalenia dotacji za okres od dnia 1 lipca 2020r. do koñca
sierpnia 2020r. the stosuje sic przepisów art. 26 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadañ
owiatowych.
W okresie od dnia 1 kwietnia 2020r. do koñca wrzenia 2020r., the stosuje sic przepisu
art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 27 padziemika 2017r. o finansowaniu zadañ owiatowych, który
to przewiduje, ze jezei faktyczna liczba uczniów spe1niajcych warunek uczestnictwa
w co najmniej 50% obowizkowych zajçé edukacyjnych w danym miesiqcu, jest rnna nit liczba
uczniów, na których przekazano czçé dotacji na dany miesi4c, to wówczas czçcS dotacji
na nastçpny miesic jest przekazywana na liczbç uczniów skorygowan4 o ró±nicç miçdzy 1iczb
10
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uczniów, na których przekazano czçó dotacji na dany miesi4c, a faktyczn4 liczbq uczniów
speniajcych warunek uczestniczenia W co najmniej 50 % obowizkowych zajçé edukacyjnych
w danym miesicu.
Wykaz szkól niepublicznych, które funkcjonowaly w roku szkolnym 2019/2020, które
dotowal Powiat Radomszczañski:
1. Liceum Og61nokszta1cce dia Doroslych "SOKRATES" - forma ksztalcenia - zaoczna.
2. Szkota Policealna dia Doroslych "SOKRATES" - forma ksztalcenia - zaoczna.
3. Liceum Ogólnoksztalcqce dia Doroslych ,,ZAK" - forma ksztalcenia - zaoczna.
4. Szkola Policealna Centrum Nauki i Biznesu ,,ZAK" - forma ksztalcenia - zaoczna.
5. Szkola Policealna Medyczna ,,Zak" - forma ksztalcenia - stacjonama.
6. Szkola Policealna Opieki Medycznej ,Zak" - forma ksztalcenia - zaoczna.
Placówka, która prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dotowana przez
Powiat Radomszczañski w roku szkolnym 2019/2020r.:
Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ,,Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dziecka" w Radomsku.
W roku szkolnym 2019/2020 wyplacona zostala dotacja jednorazowa na ucznia, który
uzyskal:
I. dvplom potwierdzaipcy kwalifikacje zawodowe dia:
- Policealnej Szkoly Centrum Nauki i Biznesu ,Zak" w Radomsku w kwocie - 20.317,59 zI,
- Policealnej Szkoly Medycznej ,,Zak" w Radomsku w kwocie - 6.675,83 zI,
- Policealnej Szkoly Opieki Medycznej ,Zak" w Radomsku w kwocie - 27.34 1,54 zi,
- Szkoly Policealnej dia Doroslych SOKRATES w Radomsku w kwocie - 8.583,2 1 zI.
II. gwiadectwo doirzaloki dia:
- Liceum Ogolnoksztalcqcego dia Doroslych ,,SOKRATBS" w kwocie 1.907,38 zI,
- Liceum Ogólnoksztalcqcego dia Doroslych Centrum Nauki i Biznesu ZAK w Radomsku
w kwocie 953,69 zI.
Poni±ej zestawienie dotyczce kwot dotacji przekazanych w roku szkolnym 2019/2020
dia poszczególnych szkól/placôwek:

L
p.

Szkoly/placówki
niepubliczne
o uprawnieniach
szkól publicznych

Nazwa szkól/placówek
niepublicznych

1.

Liceum
Og61nokszta1cce dia
Doroslych (zaoczna)

Liceum Og6lnoksztalc4ce
dia Doroslych Centrum Nauki
i Biznesu ZAK
Liceum Og6lnokszta1cce
dia Doroslych SOKRATES

Liczba
uczniów
redniomiesiçcznie
175

114

Kwota dotacji
przekazana
w roku szkolnym
2019/2020
175.523,81

106.325,74
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Szkola Policealna
dia Doroslych
(zaoczna)

Radomszczañski
Powia t MoEliwosci

Szkola Policealna Centrum
Nauki i Biznesu ZAK

339

439.348,65

Szkola Policealna dia
Doroslych SOKRATES

47

109.695,36

Szkola Policealna Opieki
Medycznej ZAK

81

343.334,51

35

169.449,99

Publiczna Specjalistyczna
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Wczesnego
Wspomagania Rozwoju
Dziecka w Radomsku

112

570.499,72

x

903

1.914.177,78

2.

Szkola Policealna
dia Doroslych
(stacjonama)
- Placówka publiczna
prowadzona przez
osoby prawne
4. niebçdce jednostkami
samorzdu
terytorialnego oraz
osoby fizyczne
3.

Razem:

Szkola Policealna Medyczna

Zestawienie dotyczqce kwot dotacji przekazanych w roku szkolnym 2019/2020:

Lp.

Szkolv/placowki niepubhczne
.
. .
.
o uprawnieniach szkol pubhcznych

Liczba
szkol/placowek
niepubhcznych

Kwota dotacji
przekazana
w roku szkolnym
2019/2020

1.

Liceum Og61noksztalcce dia Doroslych
(zaoczna)

2

281.849,55

2.

Szkola Policealna dia Doroslych (zaoczna)

3

892.378,52

3.

Szkola Policealna dia Doroslych (stacjonarna)

1

169.449,99

4

Publiczna Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna ,,Wczesnego
Wspomagania Rozwoju"
w Radomsku

1

On

R

7

570.499,72
1.914.177,78

Kwota dotacji, jaka zostala przekazana z budzetu Powiatu Radomszczaiskiego w roku
szkolnym 2019/2020 - 1.914.177,78 zi.
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SZKOLNICTWO SPECJALNE

Specjalny Orodek Szkolno —Wychowawczy w Radomsku to placówka przeznaczona
dia dzieci i mlodziezy niepelnosprawnych intelektualnie w róznym stopniu.
Praca z dzieémi oparta jest na zasadach oligofrenopedagogiki i ma ona charakter
rewalidacyjny I profilaktyczny. Metody i formy pracy dostosowuje sic do indywidualnych
potrzeb i moz1iwoci uczniów oraz wychowanków placówki. W skiad Specjalnego Orodka
Szkolno —Wychowawczego w Radomsku, wchodz4:
> Szkola Podstawowa Specjalna dia dzieci z niepebiospmwnogci4 intelektualn4
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz zaburzeniami ze spektrum
autyzmu. W strukturach Orodka fiinkcjonuj równiez cztery grupy rewalidacyjno
- wychowawcze rekomendowane wychowankom z niepehiospmwnogci4 w stopniu
glçbokim.
> Branzowa Szkola Specjalna I stopma dia uczniöw z thepeh1osprawnoci4
intelektualnq w stopmu lekkim. Ukoñczenie szkoly umozliwia u.zyskanie dyplomu
potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe. Uczniowie mog4 doskonalié swoje
umiejçtnoci poprzez praktycznq naukç zawodu u wybranego pracodawcy,
przedmioty zawodowe natomiast realizowane s4 w formic kursów.
> Szkola Specjalna Przysposabiajca do Pracy dia uczniów mepelnosprawnych
intelektualnie w stopniu: umiarkowanym, znacznym, z wystçpuj4cymi
przy tym sprzçzeniami, zaburzemami ze spektrum autyzmu, niepe1nosprawnoci4
ruchow, slabowidzeniem, slaboslyszeniem.
> Internat dysponujcy 30 miejscami dia uczniów mcpelnosprawnych w róznym
stopniu, uczeszczajcych do szkól mieszcz4cych sic w strukturach placówki.
W roku szkolnym z tej formy opieki i wychowania skorzystalo lcznie
w 2019/2020 - 17 uczniów, a w 2020-2021 - 20 uczniów.
4.

WYNIKI MATUR

Do egzaminów maturalnych w szkolach ponadpodstawowych prowadzonych
przez Powiat Radomszczañski przys4pito 711 absolwentów, z czego 632 absolwentów zdalo
egzamin dojrzaloci.
Z poszczególnych placówek najlepsze wyniki uzyskali absoiwenci II Liceum
OgôInoksztalccego w Radomsku oraz I Liceum Og6lnoksztalc4cego w Radomsku,
a najslabsze Technikum Drzewnego i Ochrony Srodowiska w Zespole Szkól Drzewnych
i Ochrony grodowiska w Radomsku.
Ogólny wynik egzaminu dojrzaloci w szkolach prowadzonych przez Powiat
Radomszczañski to 88,8% absoiwentéw, którzy zaliczyli egzamin.

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w szkotach,
dia których organem prowadzcym jest Powiat Radomszczañski,
w roku szkohiym 2019/2020
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Nazwa
szkoly/typ
szkoly

Liczba
absoiwentow

Liczba
tegorocznych
absoiwentOw
przystçp. do
egzaminu
maturalnego

2

1

Radomszczañski
jot Moiliwoici

Absoiwenci,
którzy zdali
egzamin
maturalny

Absoiwenci
którzy We
zdali
egzaminu
maturalnego

Absoiwenci
uprawnieni
do egzaminu
poprawkowego
(z kol. 5)

Koricowa
Iiczba
absolwentOw
ktOrzy zadali
egzamin
maturalny

5

6

7

4

3
Liczba

Liczba

Licz- %
ba

%

Liczba

%

%

I LO

149

149

135

90,6

14

9,4

13

10

145

97,3

11 LO

167

167

156

93,41

11

6,59

11

8

164

98,2

III LO
zsP
Nr 1
Technikum
Mech.Budowlane
ZSP Nr 1
Technikum
Drzewne i
Ochrony
rodowiska
w ZSDiO
Technikum w
ZSE
Liceum
zsP
w
Przedborzu
Technikum
ElektrycznoElektroniczn
ewZSEE

56

47

31

65,95

16

34,05

13

9

40

85

54

36

19

52,77

17

47,22

13

9

28

78

68

34

8

23,53

26

76,47

7

3

11

32,35

115

93

58

62,40

35

37,60

31

14

72

77,40

22

16

15

93,75

1

6,25

1

1

16

100

174

167

143

85,63

24

14,37

19

13

156

93,40

818j

71i6J7$J1461 20,53

108

67

632

88,80

RAZEM

5.

JM

SUKCESY uczNIOw I NAUCZYCIELI
OSI4GNIECIA
W OLIMPIADACH, KONKURSACH, ZAWODACH SPORTOWYCH
w roku szkolnym 2019/2020
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Nazwa OLIMPIADY

Osiqgniçty najwyzszy wynikli uczniow

I LICEUM OGOLNOKSZTALCACE
OgOlnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Jzyka Angielskiego
Tytul laureata - 6 miejsce w ogOlrtopolskim
OLIMPUS
rankingu
Tytuly Iaureatôw - 2 i 3 miejsce ex aeguo
OgOlnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Jçzyka Niemieckiego
Tytut laureata - 10 miejsce w ogolnopolskim
OLIMPUS
rankingu
OgOlnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny
krqg"

Awans do eliminacji okrgowych - 13 miejsce
na 801 uczestnikOw
Awans do etapu centralnego

IV etap Olimpiady Statystycznej

Awans do etapu okrgowego

Olimpiada Wiedzy o Polsce i 8vAecie Wspoczesnym

Awans do etapu okrçgowego

XXVIII OgOlnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu
Olimpiada Teologii Katolickiej
pod_hastem_Dumni_z_ewangelii_i_z_Polski'
Olimpiada Historyczna

ycia"

2 miejsce w etapie rejonowym
Awans do etapu diecezjalnego
Awans do etapu okrçgowego

II LICEUM OGOLNOKSZTALCACE
Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, przedmiot: fizyka
finalista
firialista
Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, przedmiot: matematyka
finalista
finalista
XLIII Olimpiada Jzyka Niemieckiego
finalista
Olimpiada Losy 2onierza i Dzieje Orza Poiskiego"
flnalista
XV OgOlnopolska Olimpiada Przedsibiorczoci

laureat

Ogalnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

etap wojewódzki - II miejsce

XXXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

VIII miejsce w etapie okrçgowym

Olimpiada Wiedzy o Mediach

ZESPOt. SZKOt. PONADPODSTAWOWYCH nr I
awans do etapu okrgowego

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Etap szkolny/wojewódzki (odwofany)

Olimpiada Wiedzy i Umiejtnoci Budowlanych

Etap okrgowy - udziat

Olimpiada Wiedzy Geodezyjriej I Kartograflcznej

Etap midzyszkoIny - ogOlnopolski 17 miejsce

Olimpiada Wiedzy o Mediach

ZESPOt. SZKOt. ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH
Laureat - etap ogOlnopolski

ZESPOt. SZKOt. DRZEWNYCH I OCHRONY SRODOWISKA
XII OgOlnopolska Olimpiada Logistyczna
kwalifikacja do etapu okrgowego
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Nazwa KONKURSU

I

Osigniçty najwyzszy wynikli uczniów

I LICEUM OGOLNOKSZTALCftCE
IX edycja Konkursu Piosenki Obcojçzycznej
wyrOznienie
(piosenka mitosna)
OgOlnopolski Konkurs Ekologiczny Eko-Planeta
wyrónienie
Konkurs Wiedzy o Podatkach
OgOlnopolski Konkurs Recytatorski im. ks. J.Popieluszki Zo
dobrem zwyciç2aj "
Konkurs Wiedzy o Kinie ,,2ycie i twOrczoô Aleksandry Koniecznej"
Konkurs na EtiudQ Filmowq

awans do etapu wojewodzkiego
wyr62nienie

OgOlnopolski Konkurs Fizyczny ,,Eureka"

WyrO±nienie

WojewOdzki Konkurs Astronomiczno-Astronautyczny

5 miejsce

OgOlnopolski Konkurs Wiedzy o Prawach Ucznia

tytul finalisty

OgOlnopolski Konkurs KIimat to przyszloô"

tytuy IaureatOw

Ogolnopolski Konkurs Chemiczny ALCHEMIK

Wysokie wyniki w szkole, dyplomy zote, srebme
I miedziane
wyrOnienie

Festiwal ,,Hej, Panie Jezu" - Ogalnopolski Konkurs KoId,
Pastoratek i Piosenek Bo±onarodzeniowych
Konkurs GALILEO z jçzyka angielskiego
(dla uczniów klas III)
Miçdzynarodowy Konkurs ,,Kangur Matematyczny"

wyrOznienie
1 miejsce

wyrOznienie
wyróznienie

II LICEUM OGOLNOKSZTALCACE
XXII OgOlnopolski Konkurs Ortograficzny Mioó pisze siq Jezus"
I miejsce - Mistrz Ortografli
III miejsce
II miejsce
XXVIII Ogolnopolski Festiwal Piosenki I Pieni o Mojej Ojczy±nie
XXV OgOlnopolski Konkurs Recytatorski im. Ks. Jerzego
I miejsce w Tumieju Poezji 8piewanej
II miejsce w Turnieju Teatr Jedriego Aktora
Popietuszki Zlo dobrem zwyciç2aj"
Powszechny Intemetowy Konkurs dla UczniOw Szkó rednich
(konkurs ogOlnopolski)
OgOlnopolski Konkurs Matematyczny Be Quick and Win
OgOlnopolski Konkurs Alfik Matematyczny

Miçdzynarodowy konkurs na esej organizowany przez Trust for
Sustainable Living
Belgijskie rendez-vous. Moja europejska podrO± p0 Walonii i
Brukseli
WojewOdzki Konkurs Filmów Przyrodniczych Eko-Kadr
Mini przedsibiorstwo Cafe Decor - OgOlnopolski Konkurs na
Najlepsze Miniprzedsiçbiorstwo Produkcik 2020
Konkurs Wiedzy o HI V/AIDS

flnalista
Laureat— VI miejsce
I miejsce w wojewOdztwie
IV miejsce w kraju
II miejsce w wojewOdztwie
XIX miejsce w kraju
wyrOznienie
II miejsce - etap wojewódzki
I miejsce
II miejsce
finaIici
I miejsce - etap wojewódzki
I, II, II, Ill, III miejsce - etap powiatowy
II miejsce - etap wojewódzki

Otwarty Konkurs Recytatorski Wierszy i Piesni o Tematyce
Patnotycznej Jaworzno
Ogalnopolski Konkurs ekologiczny Eko-Planeta

wyrOnienie

OgOlnopolski Konkurs Multitest

laureat, laureat, laureat

OgOlnopolski Konkurs Poezji i Piethi Patriotycznej

Etap powiatowy - I miejsce

OgOlnopolski Konkurs Wiedzy Ekonomicznej
I Paedsibiorczoci
Ogólnopolski Konkurs Przedsiçbiorczy na rynku finansowym

III miejsce
finaIici
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ZESPOt. SZKC)t. PONADPODSTAWOWYCH nr I
OgOlnopolski Konkurs Recytatorski

I miejsce - etap powiatowy

OgOlnopolski Konkurs Recytatorski im. Jerzego PopieKjszki
Ogôlnopolski Konkurs Poezji i Piesni Patnotycznej

III miejsce
II miejsce - etap wojewOdzki

ZESPOt. SZKOL DRZEWNYCH i OCHRONY SR000WISKA
II miejsce - etap ogólnopolski
XXV OgOlnopolski Konkurs Recytatorski
im. Ks. J.Popi&uszki
wyrO±nienie - etap ogólnopolski
Ogólnopolski Festiwal Piosenki I Pieni o Mojej Ojczynie
Konkurs Piosenki Obcojzycznej w Kleszczowie

wyrO±nienie - etap powiatowy

Ogolnopolski Tumiej Wiedzy Po±amiczej

I miejsce - etap gminny

Konkurs poetycki ,,"Snuó mioá"

etap powatowy - brak wynikow (Covid)

ZESPOt. SZKOt. ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH
OgOlnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Pracy I BHP
II miejsce - etap wojewOdzki
OgOlnopolski Konkurs Pieni Patriotycznej i Poezji - kategoria:
Pieñ I poezja §piewana
OgOlnopolski Konkurs Pieni Patriotycznej I Poezji - kategoria:
recytacja
OgOlnopolski Konkurs Polonistyczny Fraszka

Konkurs wiedzy o podatkach

0

wyrónienie - etap powiatowy
etap ogolnopolski

ZESPOt. SZKOL EKONOMICZNYCH
kwalifikacja do etapu wojewódzkiego

IV Gala Wolontariatu,
Konkurs: Wolontanat - moja historia
OgOlnopolski Konkurs Jak Dzieñ przedsiçbiorczoci wpyn tia
moje decyzje zawodowe - w kategorii praca pisemng
OgOlnopolski Konkurs na najaktywniejszq szkolç Dnia
Przedsiçbiorczoci
OgOlnopolski Konkurs na najciekawszego koordynatora Dnia
Przedsiçbiorczoci
Ogólnopolski Konkurs na najaktywniejszq szkolç
w programie Otwarta Firma
XXI Zawody Matematyczne EUKLIDES
Konkurs wiedzy

wyrónienia - 2 uczniOw, etap powiatowy

hotelarstwie

II miejsce - etap powiatowy
finalistka
laureatka
statuetka - tytuf najaktywniejszej szkoly
statuetka - tytuf najaktywniejszego koordynatora
dnia przedsibiorczoci
Statuetka - tytul najaktywniejszej szkoty
Udziat w etapie okrgowym
Udziat w etapie regionalnym

Konkurs numizmatyczny ,,Grosik"

I miejsce

Ogolnopolski Konkurs Recytatorski im. K. Jerzego Popi&uszki
OgOlnopolski Konkurs ph. ,,Wybieram Wybory

Wyró±nienie - etap powiatowy
WyrO±nienie - etap powiatowy
Udzial w etapie wojewOdzkim

Konkurs historyczny ,,2onierze Wyklçci obud±cie Polskç"

Udziat w etapie rejonowym

Konkurs Banku Credit Agricole - na projekt karty platniczej

WyrO±nienie - etap powiatowy

ZESPOt SZKOL PONADPODSTAWOWYCH w Przedborzu
Konkurs fotograficzny ,,Ulotne chwile"
II miejsce
VII edycja konkursu ,2o4nierze WykIci - Obud±cie PoIsk!"
Konkurs Wiedzy Poamiczej

Kwalifikacja do etapu wojewOdzkiego
I, II, III miejsce

ZESPOL PLACOWEK OSWJATOWO-WYCHOWAWCZYCH w Radomsku
Konkurs Moja woInoá - Moja Ojczyzna
1 miejsce
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Osigniqty najwyzszy wynikli uczniów *

Nazwa ZAWODOW SPORTOWYCH

•/z uwagi na obszemoáO materialu
w zestawieniu ujto osignicia powy±ej etapu
powiatowego /
I LICEUM OGOLNOKSZTAt.CACE
P6tfinal wojewOdzki —2 miejsce (dziewczçta)

Liga Lekkoatletyczna
Sztafetowe Biegi Prz&ajowe

Pótfinat wojewOdzki - 3 miejsce (dziewczçta)

Pitka rczna

POtfinat wojewOdzki - 3 miejsce (dziewczta)

Tenis stotowy

P6tfinal wojewadzki —3 miejsce (dziewczçta)
II LICEUM OGOLNOKSZTALCACE
P6tfinal WojewOdzki - IV miejsce (dziewczçta)

Plywanie druynowe
Unihokej

Final Wojewódzki - II miejsce (dziewczta)

Pitka siatkowa

P6ffinal Wojewôdzki - IV miejsce (dziewczta)

Liga Lekkoatletyczna

P6tfinal Wojewódzki - II miejsce (dziewczta)
Final WojewOdzki - III miejsce (dziewczta)

Szachy Dru±ynowe

V miejsce

ZESPOL SZKOt. ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH
Liga Lekkoatletyczna

Pólfinal Wojewôdztwa - I miejsce (chlopcy)
Final Województwa - V miejsce (chtopcy)

Plywanie

Pótfinaf wojewOdztwa - II miejsce (chtopcy)

Tenis stotowy

1361finat wojewádztwa - V miejsce (chtopcy)

Liga Lekkoatletyczna - rzut oszczepem

Final WojewOdztwa - II miejsce (chopcy)

ZESPOL SZKOL DRZEWNYCH i OCHRONY 8RODOWISKA
Wojewádzkie Zawody Strzeleckie z okazji SwiQta Niepodlegoci
Indywidualne Biegi Przetajowe

Iii III miejsce - etap wojewôdzki
X miejsce - etap wojewôdzki (chlopcy)

Sztafetowe Biegi Przetajowe

Udziat - etap rejonowy (dziewczta)

ZESPOt. SZKOt. PONADPODSTAWOWYCH NR I
Liga Iekkoatletyczna - Biegi przelajowe

III miejsce w rejonie (chopcy)

Sztafetowe biegi przetajowe

IV miejsce w rejonie

Pilka rczna

I miejsce w rejonie

Tenis stotowy

III miejsce w rejonie

Unihokej

III miejsce w województwie

ZESPOL SZKOt. EKONOMICZNYCH
Mistrzostwa WojewOdztwa LOdzkiego w szachach - druzyna
mieszana

VIII miejsce - etap wojewOdzki

Mistrzostwa Województwa LOdzkiego w tenisie stotowym

Poffinat Wojewôdzki - V miejsce (dziewczta)

SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
Mistrzostwa Regionu Szkol Specjalnych w Tenisie Stotowym

I

1 miejsce
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WSPOLPRACA Z ZAGRANICZNYMI PARTNERAMI

WSPOLPRACA SZKOL Z ZAGRANICJ
w tym ze szkolami partnerskimi
w roku szkolnym 2019/2020

Szkola partnerska
Szkoa

Nazwa

Wymiana mlodziezy
Kraj/regionl

Okres pobytu

uczestntcy
Pobyt detegacji polskiej
na Ukrainie:
Iiczba uczniów: 8
Iiczba opiekunów: 2

Efekty wspolpracy

miasto

MWI&MOOL

- zacienicnic wspópracy pomicdzy szkoarni
- rozwijanie umiejctnoki jczykowych
- rozwijanie umiejctnoki dziennikarskich
- edycja i wydanie specjalnego wydania gazety: ,,1 ty mo±esz
zostaé reporterem - szlakiem polsko-ukraiñskim"

ILO
Liceum
w Radomsku Ekonomiczno
-Prawnicze
w Równem

Ukraina
Woyñ
Równe

29.0905.10. 2019 r.

College
H LO
w Radomsku Normandie

Nowa
Kaledonia
(la Nouvelle
Caledonie)
Miasto
Noumea

Styczeñ 2020 r. Nawizanie wspôlpracy
- planowana wymiana
mtodziey
w 2021 r.

Elektronikschule
Tettnang

Niemcy
Badenia
Wirtembergia

04.11 16.11.2019 r.

Pobyt w Niemczech:
liczba uczniów: 20
liczba opiekunów: 2

Realizacja sta±u zawodowego przez uczniów
klas trzecich ksztalcacych sic w zawodzie informatyk.
Realizacja projektu: ,,Mlodzi informatycy z zagranicznym
dowiadczeniem" w ramach programu Erasmus+ sektor
Ksztakcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 ,,Mobi1noc5 cdukacyj

Zespól Szkolno
-Gimnazjalny
Nr 14
w Réwnem

Ukraina
Wolyñ
Réwne

29.0905.10. 2019 r.

Pobyt delegacji polskiej
na Ukrainie:
liczba uczniów: 8
liczba opiekunow: 2

- zacienienie wspolpracy pomiçdzy szkolami
- edycja i wydanie specjalnego wydania gazety: ,.1 ty moesz
zostad reporterem - szlakiem polsko-ukraiñskim"
- nabycie umiejctnoci w zakresie tworzenia rönych form
publicystycznych
- poznanie warsztatu dziennikarskiego
- ksztaltowaniepostaw tolerancji i szacunku

Wielka
Brytania
Portsmouth

07.1018.10.2019r.

Pobyt w Wielkiej
Brytanii:
liczba uczniów: 12
liczba opiekunów: 2

Realizacja projektu unijnego Erasmus+
- zdobycie wiedzy i praktycznych umiejçtnoci z zakresu
dziala1noci przedsiebiorstw handlowych, hoteli, restauracji
- wzbogacenie znajomoki jezyka obcego
- dostosowanie procesu ksztatcenia do aktualnego
zapotrzebowania rynku europejskiego
- uzyskanie dokumentu Europass Mobility
- zacienienie wspolpracy miçdzy instytucjami partnerskimi
- poznanie kultury kraju i regionu

ZSEE

w Radomsku

ZSE
Instytucja
w Radomsku Partnerska
Training Vision

7.

Spotkanie koordynatorów on-line i omówienie dalszych
dzialaii w ramach projektu

OBIEKTY KULTURALNE

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna
Obowizek prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej nakiada na powiat art. 19 ust. 3
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekstjednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1479),
który stanowi, i±: ,,Powiat organizuje i prowadzi co najmniej jednq powiatowq bibliotekc
publicznq. Zadania powiatowej biblioteki publicznej mo±e wykonywaé, na podstawie
porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna dzia/ajqca I majqca swojq
siedzibç na obszarze powiatu ".
Zgodnie z powyszymi zapisami ustawy Powiat Radomszczañski powierza Gminie Miasta
Radomska zadanie wasne w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
Zadanie to realizowane jest przez Mlejskq Bibliotekç Publicznq w Radomsku.
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2. Kino za Rogiem w Radomsku
W grudniu 2014 r. zostalo otwarte kino w Radomsku. Powstalo ono w ramach projektu
pn.: ,,Kino za Rogiem", zgodnie z umowq o uczestnictwie w Sieci Malych Kin
Spolecznociowych ,,Kino za Rogiem", jaka zostaa zawarta pomiçdzy Powiatem
Radomszczañskim a Krajowq Lzbq Gospodarczq Elektroniki i Telekomunikacji w Warszawie.
Kino mieci sic w siedzibie Zespolu Szkól Drzewnych i Ochrony Srodowiska
w Radomsku przy ul. Brzenickiej 22.
Dziçki realizacji ww. projektu sala widowiskowa w Zespole Szkól Drzewnych
i Ochrony Srodowiska zostaa zaadaptowana na w pethi fimkcjonalnq salç kinowq. W sidad
wyposaenia sali weszy m. in. ekran projekcyjny, projektor multimedialny full HD, owietlenie
kinowe oraz specjalny system nag1oniajqcy. Dodatkowo zamontowano 9cianq izo1uj4c
akustycznie i elementy wyghiszajce pomieszczenie. Wszystko p0 to, aby stworzyé kameralne
i zarazem nowoczesne kino.
Repertuar ,,Kina za Rogiem" jest dostosowywany do potrzeb rónych grup mieszkañców
Powiatu Radomszczañskiego. Przede wszystkim stanowi doskonale wsparcie procesu
dydaktycznego: dostçp do ekranizacji lektur, filmów dokumentalnych czy historycznych.
Dziçki technologii cyfrowej w kinie mozna wywietlaá dokiadnie to, czego oczekujq
widzowie, w dowolnie wybranym terminie i tak diugo, jak bçdzie to potrzebne.
W Kinie za Rogiem w 2020r. odbylo sic 55 projekcji filmowych dla uczniów szkól
ponadgimnazjalnych z Radomska I Powiatu Radomszczañskiego. Z oferty tej korzystaty
równie± dzieci przedszkolne oraz mlodziet szkól podstawowych. Projekcjom filmów
odbywajqcych sic w sobotnie wieczory w ramach Powiatowego Kiubu Filmowego
towarzyszyy rozmowy oraz dyskusje na temat ogl4danych obrazów filmowych i ich twórców.
Dwa razy - w lutym i w padzierniku 2020 roku - kino zostalo wyr&nione
w ogólnopolskim rankingu za najlepsze wyniki sieci Kina za Rogiem. W sumie Kino
odwiedzilo 1.697 widzów.
Kino prowadzi r6wniet szerok4 dziaalnoé edukacyjnq. W czasie wolnym - podczas
wakacji i ferii zimowych - zorganizowano warsztaty filmowe i teatralne dla 35 osób
pn.: "Opowieci malej gwiazdeczki". Podczas zajçé mlodziet éwiczyla poprawn4 wymowç,
dykcjç, intonacjç, pracowala z tekstem na scenie i przy mikrofonie. Efekty áwiczeñ mona
posluchaá w cyklicznej audycji MDK "Kultura ma glos". W trakcie ferli zimowych odbyly sic
pokazy scen aktorskich I wokalnych, prezentacje filmów fabularnych, dokumentalnych
i muzycznych. W zajçciach uczestniczylo okolo pól tysi4ca osób.
organizatorem
Ze wzglçdu na zaistnialq sytuacjç epidemiczn4 kino bylo
i wspóorganizatorem akcji, konkursów i wydarzeñ ,,Online" o zasiçgu ogólnopolskim,
powiatowym i miejskim, m.in. udzial w tegorocznym ,,Róewicz Open Festiwal Online",
konkursy filmowe "KREACJE", ,,Wielkie filmy w matym kinie", ,,Dobre bo Poiskie",
wirtualny koncert laureatów konkursu wokalnego Mikrofon 2020, OgOhopolski Konkurs
Najnowszej Polskiej Animacji ,,O!PLA" 2020r. Waznym wydarzeniem byl projekt
,,Wielka Sztuka za Rogiem", czyli bezplatne odtworzenia wybitnych inscenizacji
w Metropolitan Opera oraz Teatru Wielkiego w Warszawie.
Pandemia wywoana przez Covid - 19 spowodowala przymusowe zamkniçcie
placówek owiatowych i kulturalnych, dlatego te2 warszawska centrala sieci Kin za Rogiem
od marca 2020r. organizuje cykliczne szkolenia, spotkania programowe, wideokonferencje
online dotyczqce lokalnych spotkañ z widzami. Bierzemy czynny udzial w tych szkoleniach
i spotkaniach. Otrzymalimy CERTYFIKAT 2020 oraz dyplom ukoñczenia kursu
doksztalcajcego dia animatorów maych kin spolecznociowych.
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W Kinie za Rogiem dziala 24 osobowe - Miçdzyszkolne Centrum Kultury i Sztuki:
filmowej, teatralnej i muzycznej organizujc filmowe wieczory i okolicznociowe prezentacje
artystyczne ( Walentynki, Dzieñ Chiopaka, Dzieñ Nauczyciela i inne).
Mlodzie± uczestniczca w zajeciach I warsztatach organizowanych w Kinie za Rogiem
reprezentuje nas w licznych konkursach recytatorskich. W padziemiku 2020r. Kino
za Rogiem zdobylo Ill miejsce (w kategorii teatrujednego aktora) Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego im. ks. Jerzego Popieluszki. Obecme trwaj4 prace konsultacyjne
i przygotowujqce uczniów do Przegl4du Twórczoci Artystycznej Uczniôw Szkól Zawodowych
w Lodzi oraz do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Tadeusza Róewicza.
Uruchomiono na YouTube kanal ,,Kino za Rogiem" udostepniajcy zwiastuny wielu filmów.
Utworzono take kontekstowe playlisty. Przygotowano plan pracy, roczn4 oferte
propozycji filmowych z filmoteki szkolnej oraz regulamin zajeó organizowanych
w ramach Programu Edukacji Filmowej ,,Online". Przygotowano spotkania przed ekranem
,,Ferie w Kinie", czyli propozycje spçdzenia wolnego czasu dia dzieci i mlodzie±y podczas ferii
zimowych. Wspólpracujemy z placówkami kulturalnymi naszego miasta. Od trzech lat prenie
dziala strona na profilu spo1ecznociowym.

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ SZKOLY W ROKU SZKOLNYM
2019/2020.

8.

Wykaz projektów realizowanych przez szkoly ponadpodstawowe
w roku szkolnym 2019/2020

Projekty realizowane w szkolach w latach 2019

F

Nazwa Zadania

ponadpodstawowa

Zespól Szkól
Elektryczno
Elektronicznych
w Radomsku
-

,,SZANSA NA SUKCES
Podnoszenie
kompetencji uczniów
Zespolu Szkól
Elektryczno
Elektronicznych
im. prof. Janusza
Groszkowskiego
w Radomsku"
-

-

-

2020

Pochodzenie
dofinansowania

Kwota
dofinansowania/
Calkowita

Dofinansowanie
wspôlfinansowane ze
grodk6w Europejskiego
Funduszu Spolecznego w
Ramach Europejskiego
Program Operacyjnego
Wojewödztwa lódzkiego

Calkowita
wartoé
projektu:
1 .18.615,32 zl

na lata 2014-2020

Kwota
dofinansowania:
1.541.115,32 zi

Realizacja
zadania
w latach

2020 - 2022
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Zespól Szkól
Elektryczno Elektronicznych
w Radomsku

Zespól Szkól
Elektryczno Elektronicznych
w Radomsku

Pow,,; Moz/iwoci

,,Zwiçkszenie
konkurencyjnalci
uczniów Zespolu Szkól
Elektryczno Elektronicznych
im. prof. Janusza
Groszkowskiego
w Radomsku na rynku
pricy"

Dofinansowanie
wspólfinansowane
ze 6rodk6w
Europejskiego Funduszu
Spolecznego w Ramach
Europejskiego Programu
Operacyjnego
Województwa lódzkiego
nalata2Ol4-2020

,,Mlodzi informatycy
z zagranicznym
dowiadczeniem".

Program Unii
Europejskiej Erasmus+

Calkowita
wartalé
projektu:
767.855,25 zi

2020 - 2021

Kwota
dofmansowania:
688.105,25z1

Calkowita
wartalé
projektu:

2019 - 2020

3 13.290,00 zi

Zespól Szkól
Elektryczno Elektronicznych
w Radomsku

Zespól Szkól
Ekonomicznych
w Radomsku

ZespóI Szkól
Ekonomicznych
w Radomsku

Zespól Szkól
Ekonomicznych
w Radomsku

,,Zagraniczne
dalwiadczenie
zawodowe
dia elektroników
z Radomska"

Program Unii
Europejskiej Erasmus+

Zespól Szkól
Ekonomicznych
w Radomsku stawia
na kwalifikacje
uczniów"

Dofinansowanie
wspólfinansowane
ze grodk6w
Europejskiego Funduszu
Spolecznego w Ramach
Europejskiego Programu
Operacyjnego
Województwa lódzkiego
na lata 2014-2020

Program rozwoju
Zespolu Szkól
Ekonomicznych
w Radomsku"

,,Mobilnolé poszerza
horyzonty"

Calkowita
wartalé
projektu:

2019-2020

198.392,00 zI

Dofinansowanie
wspólflnansowane
ze grodk6w
Europejskiego Funduszu
Spolecznego w Ramach
Europejskiego Programu
Operacyjnego
Województwa lódzkiego
na lath 2014-2020
Program Unii
Europejskiej Erasmus+

Calkowita
wartalé
projektu:
999.554,10 zi

2020-2021

Kwota
dofinansowania:
895.804,10 zi

Calkowita
wartolé
projektu:
1.263.691,80 zi

2019-2020

Kwota
dofinansowania:
1.137.322,62 zi

Calkowita
wartoé
projektu:
642.435,00zt

20182020
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Wszystkie Szkoly z
Powiatu

,,Zdalna Szkola wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej
w systemie ksztalcenia
zdalnego"

Zespól Szkól
Ponadpodstawowych
Nr I w Radomsku

Dotacja celowa
na zakup ksiqzek
do biblioteki szkolnej
w ramach programu
wieloletniego
,,Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa"

I Liceum
Og61noksztalcce
im. Feliksa
Fabianiego
w Radomsku

,,Kropla wody-kroph
iycia"

I Liceum
Og61noksztalcce
im. Feliksa
Fabianiego
w Radomsku

Pracownia pa.:
Eko• ,,
ekSperymentanum

Liceum
Ogólnoksztatcqce
w Zespole Szkól
Ponadpodstawowych
w Przedborzu

Pracownia pn. ,,Czyste
Irodowisko - lepsza
jakoft +ucia"

Program Operacyjny
Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 Osi
Priorytetowej nr I
,,Powszechny dostçp
do szybkiego Internetu"
dzialania 1.1.
,,Wyeliminowanie
terytorialnych rô±nic
w mo±liwoki dostçpu
do szerokopasmowego
internetu o wysokich
przepustowociach".

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa
- Narodowego

Program Edukacji
Ekologicznej
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej
w Lodzi

Program pn. ,,Nasze
Ekologiczne Pracownie"
Ekologicznej
Wojewódzki Fundusz
Ochrony trodowiska
i Gospodarki Wodnej
w Lodzi

Program pn. ,,Nasze
Ekologiczne Pracownie"
Ekologicznej
Wojewódzki Fundusz
Ochrony rodowiska
I Gospodarki Wodnej
w Lodzi

Calkowita
wartoé
projektu:
99.950,00 zi

2020

Kwota
dofinansowania:
99.949,00 zi

Kwota
dofinansowania:
2.500,00 zi

Calkowita
warto
projektu:
12.000,00 zi

2020

2019-2021

Kwota
dofi na nsowa nia:
10.000,00 zi
Calkowita
warto
projektu:
49.93 1,00 zl

2019-2020

Kwota
dofinansowania:
41.667,00 zi
Calkowita
wartoi
projektu:
45.399,00 zi

2019-2020

Kwota
dofmansowania:
40.859,00 zl
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III. ZDROWIE I POLITYKA SPOLECZNA
1.

SZPITAL P0 WIATO WY W RADOMSKU

• Stan prawny oraz podstawowe informacje.
Szpital Powiatowy w Radomsku jest Samodzielnym Publicznym Zakiadem Opieki Zdrowotnej
posiadajqcym osobowoé prawn4. Dziala na podstawie:
a) Zarz4dzenia nr 71/98 Wojewody piotrkowskiego z dnia 20.08.1998 r. oraz Statutu Szpitala
z dnia 02.05.2001r.
b) Postanowienia S4du Rejonowego w Piotrkowie Trybunaiskim Wydzial Gospodarczy z dnia
30.11.1998 r. - wpis pod nr 4 Rejestr KRS 0000000142 z dnia 01.02.2001r.
Podstawowym przedmiotem dzialaInoci Szpitala Powiatowego w Radomsku jest gwiadczenie
uslug medycznych dia mieszkaiiców Powiatu Radomszczañskiego w zakresie:
stacjonarnej opieki medycznej w specja1nociach reprezentowanych przez szpital,
> specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w poradniach przyszpitalnych,
> rehabilitacji medycznej,
> stacjonarnych i ambulatoryjnych gwiadczefi pielegnacyjnych I opiekuñczych,
> pomocy doranej oraz transportu sanitarnego,
> podstawowej opiece zdrowotnej,
> nocnej i §wi4tecznej opieki medycznej,
> medycyny pracy,
> badañ diagnostycznych realizowanych przez pracownie, zakiady i laboratoria
diagnostyczne,
> dzialañ zapobiegawczych i leczniczych w grodowisku zamieszkania I nauki.
Celem funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Radomsku jest zachowanie, przywracanie,
ratowanie i poprawa zdrowia 1udnoci oraz promowanie zdrowia, zapobieganie chorobom
I niepehiosprawnoci w ramach specjalistycznej opieki stacjonamej, jednodniowej,
ambulatoryjnej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz pomocy doranej.
24
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Charakterystyka dziatalnoki w 2020 roku.
Szpital Powiatowy w Radomsku posiada 18 oddziaków (bez ZPO) : w tym: o charakterze
zabiegowym (chirurgia ogólna, chirurgia urazowo-ortopedyczna, ginekologia I poloznictwo,
otolaryngologia) i zachowawezym w tym w szczególnoki chorób wewnctrznych,
kardiologia z salq intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz pracowni4 hemodynamiki
i kardiologii inwazyjnej, neurologia wraz z pododdzialem udarowym, reumatologiç,
pulmonologie, oddzial obserwacyjno-zakthiy. Istotnym elementem podmiotu leczniczego
jest take oddzial neonatologiczny i dzieciçcy, gwarantujcy petne zabezpieczenie medyczne
najmniejszych pacjentów naszego regionu.
W strukturach Szpitala fiinkcjonuje take Szpitalny Oddzial Ratunkowy, nieopodal
którego ziokalizowane zostalo jedno z najnowoczeniejszych w Województwie Lódzkim
ldowisk dia gmiglowc6w Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Oddzial jest silnie powizany
z jednym z najnowoczeniejszych w regionie oddzialów anestezjologii i intensywnej terapii,
posiadajcy aktualnie 9 nowoczesnych stanowisk dia pacjentów wymagaj4cych leczenia
z uyciem respiratorów oraz aparatury monitorujqcej i podtrzymujqcej podstawowe funkcje
zyciowe.
Szpital Powiatowy w Radomsku udziela takie gwiadczefi medycznych z zakresu
rehabilitacji medycznej, realizowanych nie tylko w trybie ambulatoryjnym ale takie
stacjonamym. Pacjenci majq zapewniony pelen zakres zabiegow rehabilitacyjnych
realizowanych w Oddziale Dziennym Rehabilitacji, Oddziale Dziennym Rehabilitacji
Kardiologicznej oraz Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.
Placówka posiada Centralny Blok Operacyjny w skiad ktorego wchodzi 5 sal
operacyjnych orazjednq 1,,qcl4c4 w gestii oddzialu otolaryngologicznego.
Szpital Powiatowy w Radomsku udziela porad ambulatoryjnych w 22 poradniach
specjalistycznych, wykonuje badania w 3 zakladach diagnostycznych oraz 6 pracowniach
specjalistycznych. Dysponuje 381 16kami rzeczywistymi oraz 75 ziokalizowanymi
w Zakladzie Pielegnacyjno- Opiekuñczym w Radomsku a take Przedborzu. Dodatkowo
w strukturze jednostki wyodrebnia sic 10 miejsc dziennego pobytu w ramach Oddziatu
Dziennego Chemioterapii, 25 miejsc w ramach Oddzialu Rehabilitacji Kardiologicznej
oraz 25 w Dziennym Oddziale Rehabilitacji.
W zakresie lecznictwa stacjonarnego w 2020 roku hospitalizowano 16.835 osób,
udzielono 88.340 porad specjalistycznych oraz 5.935 porad przez lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej z czego 428 w ramach poradni dla dzieci.
W 2020 roku najwiçcej porad specjalistycznych udzielono w poradni: chirurgicznej
(14.491 porad), ortopedycznej (13.894), ginekologiczno-polo±niczej (6.3 16), urologicznej
(5.463), onkologicznej (5.104) oraz zdrowia psychicznego (5.056). Najmniej mg, w ramach
poradni preluksacyjnej (494), dermatologicznej (744), endokrynologicznej (975) a tak±e
hepatologicznej (1.139).
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Liczba
wykonanych
osobodni
leczenia

Ruch chorych

Oddzialy

Kod
resor
towy
oddz

I

Wewnetrzny

4000

42

42

11203

31

1647

42

1720

57

1369

259

35

2.

Chi rurgia*

4500

42

38

12680

32

2742

56

2830

65

2672

71

22

15

1656

23

1594

14

25
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Przyjcto do
szpitala

Stan na
0101.
2020r.

Przyjcto z
innego
oddzialu

-

Przenie- WyZmasionona pisa-no do
inny
oddziat

Leczono
chorych

Pozost
abo

Chirurgia
Urazowo- Ortopedyczna
4. Laryngologia

4580

30

30

8210

14

1627

4610

12

12

1688

1

538

3

542

6

531

3

2

5. Reumatologia

4280

26

26

6284

0

1185

0

1185

3

1182

0

0

6. Poloniczo-

4450

40

40

8161

18

2269
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*lóka w oddziale wewnçtrznym podane s4 wraz z ló±kanii pododdzialu gastrologicznego
(5 Ió±ek),
*1óa w oddziale chirurgii ogdlnej podane sq wraz z lókami pododdzialu urologicznego
(4 ló±ka) oraz 162kami pododdzialu chirurgii onkologicznej (5 lo±ek),
*jó±ka w oddziale neurologii podane S4 wraz z 16kami pododdziali udarowego (16 ló±ek),
*ogolem szpital bez ruchu miçdzyoddzialowego.

rednia d1ugoé pobytu chorego w szpitalu wahala sic w granicach 5,4 dnia,
za grednie oblozenie 16±ka wynosilo 238,2 dni. Oblozenie ló±ka ogólem wynosilo
w 2020 roku 66,2 % przy czym najwiçkszy odnotowany zostal na Oddziale
Anestezjologii i Intensywnej Terapii (87,5%), Oddziale Chirurgii Ogolnej (83,9 %),
Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej (81,0%), Oddziale Gru1icy I Chorób Pluc (78,2%),
Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej (76%), oddziale wewnçtrznym (74,1%),
Oddziale Neurologicznym z pododdzialem udarowym (69,2%), Oddziale Zakainym (64,1%).
Najmniejsze zag na Oddziale Neonatologicznym (35,4%) oraz Otolaryngologicznym (39,1 %)
a take Ginekologiczno- Polozniczym (57,6%).
Wska±nik prze1otowoci w 2020 roku wyniósl ogôlem 44,2. Jego najwiçksze
wartoci zanotowano na Oddziale Chirurgii Ogolnej (67,4), Kardiologicznym
(58,2),Ginekologiczno-Polo±niczym (57,6), Urazowo- Ortopedycznym (55,2) oraz
Wewnçtrznym (41,0). Najmniejsze za§ Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej (10,1),
Anestezjologii i Intensywnej Terapii (17,9), Oddziale Pulmonologicznym (27,1) a tak±e
na oddziale Dzieciçcym z 1zb4 Przyjeé (29,7).
W analizowanym okresie wykonano 4.824 zabiegow operacyjnych z czego 1.330
w znieczuleniu ogóhiyrn, 1.337 przy zastosowaniu blokady centralnej oraz 2.157
z wykorzystaniem blokady regionalnej.
W ramach Zakiadu Pielçgnacyjno-Opiekuñczego w Radomsku leczono 104 osoby,

za w przypadku Zakiadu Pielçgnacyjno- Opiekithczego w Przedborzu- 89 osób.
W 2020 roku w placówce zmarlo 806 osób w ramach lecznictwa szpitalnego
oraz 64 przebywajqcych w ramach zakiadOw Pielçgnacyjno- Opiekuñczych.
Hospitalizowano 815 pacjentów z COVID- 19, z czego u 187 osób zakaenie
wirusem SARS-CoV-2 byto przyczyn4 bezporedniq zgonu (27 osób w ramach oddziahi
Anestezjologii i Intensywnej terapii oraz 160 w ramach oddzialów o charakterze
obserwacyjno- zakainym).

Stan i strukturç zatrudnienia w roku obrotowym 2020 (w etatach)
przedstawia ponizsza tabela:
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Wyszczególnienie

1.pracownicy na stanowiskach medycznych, w tym:
medyczny wyszy
-

Przeciçtne zatrudnienie
2020r.
606,77
108,64

medyczny gredni
medyczny nizszy

489,38

2. pracownicy obsiugi, w tym:

189,85

-

-

-

-

8,75

administracja

70,6

gospodarczy

119,25

pracownicv na urlopach wvchowawczych. itp.
iiii
•

Zatrudnieni ogólern

22,75
'-NT9
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Praca Szpitala Powiatowego w Radomsku w dobie pandemii wirusa
SARS-CoV-2

Szpital Powiatowy w Radomsku decyzj4 Wojewody Lódzkiego z dnia 28.02.2020r.
(Decyzja 1/2020), pozostawat w stanie podwyzszonej gotowoci do udzielania gwiadczefl
medycznych osobom w stanie zagrozenia zdrowia i 2ycia w zakresie chorób zakanych.
W 2020 roku hospitalizacje pacjentów z podejrzeniem lub aktywnym zakazeniem wirusem
SARS COV -2 odbywaly sic w ramach Oddziatu Obserwacyjno - Zaka±nego, a tak2e
Oddzialu Gruilicy i Chorób Pluc, Oddzialu Dzieciecego z lzbq Przyjçé, Oddzialu
Rehabffitacji Neurologicznej oraz Oddzialu Anestezjologu i Intensywnej Terapii
(przeksztalconych w oddzialy o charakterze zakainym, zgodnie z decyzjq Wojewody
Lódzkiego). Dodatkowo placówka rozszerzyla bazç 16&owq dia pacjentów z COVID-19
poprzez utworzenie dodatkowych 41 miejsc dedykowanych w ramach Oddziahi
Chorób Wewnçtrznych (4 16±ka), Oddzialu Neurologicznego (4 miejsca), Oddziale
Ginekologiczno- Polo±niczym (15 miejsc), Oddziale Kardiologicznym (3 162ka),
Oddziale Chirurgii Ogolnej (10 lözek) a tak2e Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 5 miejsc (decyzja Wojewody Lodzkiego z dnia 13 listopada 2020 roku zuak
ZK-Ill.6310.410.2020-80).
W celu zabezpieczenia plynnoki dostaw w odzie± ochronn (brak moz1iwoci
pozyskania odzie±yjednorazowej w okresie pandemii, w zwi4zku ze znacznymjej niedoborem
wynikajcym ze zwiçkszonej poda±y produktu) Szpital Powiatowy w Radomsku zakupil
dwie szafy wydajqce odziez ochronn4jednodniow4 wie1orazow.
Dzialanie to ukierunkowane bylo potrzebq zabezpieczenia znacznej czçci
personelu medycznego i pomocniczego w odziez ochronn4 w zwizku z wprowadzonymi
restrykcyjnymi wymaganiami sanitarno-epidemiologicznych. Dodatkowo placówka
podjela szereg dzialañ organizacyjno - technicznych zwiçkszaj4cych bezpieczeñstwo
pracujqcego personelu medycznego a tak±e w celu zapewnienia optymalnych warunków
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opieki nad pacjentami z aktywnym zaka±eniem wirusem SARS-CoV-2, wród których
najistotniejsze to mm.:
• zakup aparatury medycznej w ramach realizacji zadania pn.: ,,Dostawa, instalacja
i uruchomienie sprzçtu i aparatury medycznej niezbçdnej do przeciwdzialania
COVID-19" umowa dotacji z Powiatem Radomszczafiskim (3/2020). Zakupiono
mm. respiratory, ló±ka elektryczne, ssaki elektryczne, kardiomomtory, materace
przeciwodlezynowe, tor wizyjny do udraniania dróg oddechowych, defibrylator,
urzdzenie do kompresji klatki piersiowej, dekontaminatorpowietrza, pompy infuzyjne,
koncentratory tienu, aparaty EKG,
• zakupiono sprzet laparoskopowy i endoskopowy urologiczny - dotacja z Urzçdu
Miasta Radomsko. Koszt calkowity zakupionej aparatury wyniósl 282.966,52 zi
w tym 200.000,00 zi otrzymanej dotacji,
• respirator dia potrzeb oddzialu Dzieciecego z Izb4 Przyjeé- dotacja Polkomtel,
• zakup ureteroskopu dia potrzeb Pododdzialu Urologii Jednego Dnia,
• pozyskano respirator transportowy dia potrzeb zespolów ratownictwa medycznego darowizna Caritas Archidiecezji Czçstochowskiej,
• pozyskano dwa urz4dzenia do kompresji klatki piersiowej Autopulse ZOLL
dia potrzeb zespoków ratownictwa medycznego- Darowizna z Ministerstwa Zdrowia,
• zakupienie koncentratorów tienu (20 szt.) dia potrzeb oddzialów ,,covidowych"- koszt
69.221 zI (rodki wiasne),
• zamontowarne kurtyn paskowe na oddzialach o charakterze obserwacyjno-zaka±nym szacunkowa wartoé zadania -56 019,08 zi (rodki wiasne),
• zakupienie pomp infuzyjnych strzykawkowych do precyzyjnego pothwani leków koszt 87 987, 60 zi (rodki wiasne),
• pozyskarne oczyszczaczy powietrza dia potrzeb oddziahi Gru1icy i Chorób Pluc,
Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego oraz Oddziahi Obserwacyjno- Zakanego,
• zakup 2 aparatów do terapii wysokoprzepywowej dia potrzeb Oddzialu Gru1icy
i Chorób Pluc,
• zakup lózek dia potrzeb Oddzialu Kardiologii i Oddziahi Internistycznego,
• zakup szafek przyl6kowych dia potrzeb oddzialów ,,covidowych",
• w ramach Oddzialu Dziennego Rehabilitacji Kardiologicznej zainstalowano
nowoczesny zestaw urzdzeñ medycznych sk1adajcy sic z 5 szt. ergometrów
rowerowych z automatycznym pomiarem cinietha, zapisem EKG, elektronicznym
sterowaniem wysokoci ora.z systemem dokumentacji i analizy przeprowadzanego
treningu. Zakup w wysokoci 170 000,00 zI - rodki wiasne,
• zakup aparatury medycznej dia potrzeb Zakiadu Rehabilitacji Leczniczej, w tym:
aparatu do laseroterapii, aparatu do terapii polem magnetycznym, wirówka koñczyn
dolnych, bieznia rehabilitacyjna, aparat to terapii ultradiwiçkowej, stól do masau,
stepper, glowice u1tradwiçkowe,
• przygotowanie infrastruktury oddzialu neonatologicznego do hospitalizacji
noworodków zaka±onych wirusem SARS-CoV-2 poprzez zakup urz4dzeñ
do nieinwazyjnej wentylacji noworodków i wczeniaków - koszt 42.660 zi (rodki
wiasne),
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• zakup dwóch ambulanséw medycznych dia potrzeb zespolów ratownictwa
medycznego oraz transportu sanitarnego - 1 ambulans zakupiony w ramach
dotacji UW w ramach zadania pn.: ,,Zakup 1 ambulansu medycznego dia potrzeb
Szpitala Powiatowego w Radomsku niezbçdnego do zapobiegania oraz zwalczania
na tereme województwa lódzkiego zakazenia wirusem SARS-CoV-2
i rozprzestrzeniania sic choroby zakanej wywolanej tym wirusem u ludzi".
(360.000,00z dotacji) drugi zakupiony ze grodk6w wiasnych placówki.
• zakup echokardiografu dia potrzeb Oddzialu Kardiologicznego dziçki dofmansowaniu
Ministerstwa Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pn.: Program
Profilaktyki i Leczenia Chorób Ukiadu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata
2017-2020 w zakresie zadania: doposazenie w aparaty USG z mo±1iwoci
echokardiografli celem diagnozowania i Ieczema chorób ukiadu krzenia w roku 2020.
Calkowita wartoé zakupionego aparatu wyniosla 298.998,74 zI z czego 250.000,00z1
to grodki ministerialne.
• dodatkowo wyodrçbniono Pracowniç Badañ Wirusologicznych - zamówiono
stanowisko diagnostyczne umozliwiaj4ce wykonywanie badañ w kierunku
SARS-COV-2, którego elementy skiadowe obejmuj4: analizator medyczny
wraz z systemem pobierania próbek, komory laminarnej. Koszt urz4dzeñ niezbednych
do przygotowania pracowni badañ wirusologicznych bez zakupu próbek to wartoé 305 979,42 zi (zakup dokonany ze grodk6w wiasnych jednostki). Zwiçkszono
tym samym mozIiwoci szybkiej diagnostyki pacjentów w kierunku zakazenia
wirusem SARS-CoV-2 (mo±1iwoé wykonywania we wlasnej jednostce testów
genetycznych PCR).
• ze wzglçdów epidemiologicznych wynikajcych z koniecznoci zmniejszenia transmisji
wirusa COVID-19 w ramach poradni specjalistycznej podjçto decyzjç o wyodrçbnieniu
nowego punktu pobrañ badañ laboratoryjnych z niezaleznym wejciem
umoliwiaj4cym zachowanie dystansu spolecznego. Ca&owite koszty w/w inwestycji
wyniosly 30.429,9 1 zl (rodki wiasne placówki).
• z uwagi na zwiçkszone zu±ycie tienu, Szpital Powiatowy w Radomsku wydzierawil
i zamontowal nowy zbiomik tienowy o zwiçkszonej pojemnoci, zabezpieczaj4cy
aktualne potrzeby placówki z zwizku z hospitalizacj4 znacznej iloki osób
wymagajqcych tlenoterapii. Podjçte dzialarne umozliwilo dywersyfikacjç oraz
zoptymalizowanie dostaw tienu w okresie pandemii. Calkowity koszt zadania wyniósl
49.200 zi.
• w ramach programu unijnego ,,Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie wojewôdztwa
lódzkiego zakakenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania sic choroby
zaka±nej wywolanej tym wirusem u ludzi", Szpital zostal wyposatony w nowy
tomograf komputerowy. Celem niniejszego zadania bylo utworzenie dwóch
niezale±nych pracowni diagnostycznych umoz1iwiajcych przeprowadzenie
diagnostyki obrazowej z podzialem na pacjentów z podejrzeniem i zakaeniem
COVID-19 oraz pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych (z niezale±nymi,
niekrzy±uj4cymi sic drogami dia poszczegolnych grup pacjentów). Koszt zadania
2.730.000,00 zi.
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Dzialalnosé w zakresie ratownictwa medycznego w 2020 roku.
Zakres zrealizowanych wyj azdów Zespolów Ratownictwa Medycznego operujcych
na terenie Powiatu Radomszczañskiego w 2020 roku zawarto w zalqczonej poniej tabeli:
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-

Ogre
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Dzieci I Osoby
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w wieku wieku
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2
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0
0
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Kobiety

IMMEMA

Zakres zrealizowanych wyjazdów Zespolów Ratownictwa Medycznego operujcych
na terenie Powiatu Pajçczañskiego w 2020 roku zawarto w zalczonej poniej tabeli:
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w wieku wieku
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I1oé gwiadezefi udzielonych w ramach Szpitalnego Oddziahi Ratunkowego w trybie
ambulatoryjnym me zakoñczonych hospitalizacja oraz osób skierowanych do leczema
szpitalnego w 2020 roku zostala przedstawiona w poniszej tabeli:

kobiety
wiadczenia udzielone
w zakresie:

Liczba
porad
d

chorób wewnetrznych M
kardiotogii
chirurgii ogólnej .
chirurgii urazowoortopedycznej
ginekologii i poloznictwa
neurologii
pediatrii
zakwalifikowanych do
innych gwiadczeii ni
powyzej
Razem
ilosé osób
hospitalizowanych w SOR
i przyjetych do dalszego
Ieczenia szpitalnego.
IM

3.834
795
7.336
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417
2.935
100
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w wieku
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28
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0
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1 .339
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8
60
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9
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___________
j.829
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-

768
578
432
846

.

768
338
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• lnwestycje zrealizowane w ptacówce w 2020 roku.
1. W ramach Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego wdro±ono system informatyczny
,,TOPSOR" dotyczcy segregacji medycznej oraz oceny czasu oczekiwania
na pomoc w SOR. Projekt realizowany w latach 2019-2020 przy udziale Ministerstwa
Zdrowia w ramach programów unijnych.
2. Szpital wzmocnil strukturç infrastrukturç informatycznq placówki medycznej
w ramach projektu pn.: ,,Zwiçkszenie dostepnoki i poprawa jakoci gwiadczefl
zdrowotnych poprzez wdro±enie e-uslug w Radomsku". Gkównym celem
projektu bylo zwiçkszenie wykorzystania e-uslug publicznych, w tym mformacji
medycznej sektora publicznego, przez mieszkañców województwa lódzkiego,
w szczeg61noci Powiatu Radomszczañskiego I Pajçczañskiego poprzez rozwój
uslug publicznych gwiadczonych drop elektronicm4 w zakresie e-zdrowia
w Szpitalu Powiatowym oraz w Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki
Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku. Calkowite nakiady inwestycyjne
na realizacje projektu wyniosly 4.253.189,11 PLN, koszty kwalifikowane
wynoszq 3.325.682,20 PLN W ramach projektu zaplanowano zakup sprzçtu
i wyposa±enia IT, zakup oprogramowania - cz. Biala - oprogramowanie medyczne,
w tym e-uslugi. Szpitat Powiatowy w Radomsku bedzie ubiegal sic o dofinansowanie
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na poziomie 85,00% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wmoskowana wartoé
doflnansowania: 2 826 829,86 PLN. Rzeczowa realizacja projektu zostala
zaplanowana na okres 01.04.2019r. - 31.12.2020r.
W ramach realizowanych dodatkowych przedsiewziçé wykonano:
> remont i modemizacja budynku portiemi dia potrzeb Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Lodzi wraz z przylczeniem instalacji CO,
) malowanie i biezce remonty oddzialów: Neurologicznego z pododdzialem udarowym,
Oddzialu Rehabilitacji Dziennej, Laryngologii oraz Reumatologii,
> zabudowa pobytu dziennego Oddzialu Neurologicznego dia potrzeb stworzenia
Pracowni EEG I EMG,
> zabudowa korytarza w podziemiach szpitala dia potrzeb Archiwum Zakiadowego,
) uruchomiono Pracowrnç Tomografli Komputerowej- wyposaonq w sprzçt i aparaturç
medycznq warunkujc4 wykonywanie badañ 1K dia potrzeb pacjentów z COVID-19,
> modemizacja pomieszczeñ dia potrzeba Pracowni Mammograflcznej.

2.

SAMODZIELNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRO FAMILIA
W RADOMSKU.

Samodzielny Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku,
mimo trwajqcego od marca 2020 r. stanu pandemii, utrzymuje cigIoé dzialaInoci wszystkich
poradni specjalistycznych z zachowaniem obowizujqcych zasad bezpieczeñstwa.
Wszyscy pacjenci poradni specjalistycznych sq przyjmowani osobicie, p0 uprzednim
umówieniu na wyznaczon4 godzinç. Ponadto lekarze specja1ici wykonuj4 wszystkie badania
na potrzeby poglçbionej diagnostyki pacjenta. Poradnie POZ ftmkcjonuj4 w oparciu o systemy
teleinformatyczne i teleporady, zakupiono w tym celu aparaty telefoniczne, a w sytuacji,
gdy ten rodzaj komunikacji jest niewystarczajqcy, lekarz podejmuje decyzje o osobistej wizycie
33

jrz

Radomszczañski
Po w,o t Mozliwosc,

pacjenta w poradni.
W zwizku z sytuacj4 epidemiologicznq w kraju, ulatwiono i usprawniono obsluge
pacjenta wykonujc gluzq przy wejciu do budynku Przychodni przy ul. Armii Krajowej 34
oraz przygotowano dodatkow4 izolatke w Przychodni przy ul. Przedborskiej 39/41.
W celu zachowania rezimu sanitarnego zakupiono: ozonatory do odkaania
powierzchni, lampy bakteriobôjcze oraz dodatkowe dozowniki na g rodki dezynfekuj4ce.
W 2020 roku w Przychodni przy ul. Przedborskiej 39/41 zamontowano system
klimatyzacji i wentylacji, zapewniajcy odpowiednie warunki pracy personelu oraz obstugi
pacjentów.
Ponadto wykonano prace remontowe w gabinetach lekarskich oraz w pomieszczeniach
piwnicznych na potrzeby archiwizowania dokumentOw w budynku Przychodni przy ul. Armii
Krajowej 34, zalozono centrale telefoniczne w obu przychodniach, zakupiono nowy sprzçt
informatyczny, w tym nowy serwer oraz zestawy komputerowe. Ze sprzetu medycznego
zakupiono: spirometry oraz elektrokardiografy.
Poza tym w 2020 roku wplynçlo nieco ponad 660 nowych dektaracji do lekarza i pielegniarki
POZ w Zakladzie.

3.

DOM POMOCY SPOLECZNEJ W RADOMSKU.

Dom Pomocy Spolecznej w Radomsku dziala na podstawie Statutu nadanego
Uchwal4 Nr XXXVIII/285/2013 Rady Powiatu Radomszczañskiego z dnia 26 wrzenia
2013 roku, Regulaminu Organizacyjnego nadanego Uchwalq Nr 142/2013/TV Zarz4du
Powiatu Radomszczañskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku, zezwolenia Wojewody Lódzkiego Decyzja nr 6/1 z dnia 21 maja 2008 roku.
Placówka gwiadczy uslugi okre1one w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
spolecznej oraz w Rozporz4dzeniu MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów
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pomocy spotecznej oraz umozliwia korzystanie ze gwiadczefi zdrowotnych zgodnie
z ustaw4 z dnia 27 sierpnia 2004 roku o gwiadczeniach opieki zdrowotnej.
W 2020 roku placówka dysponowala budetem w wysokoki 3.186.876,00z1
w tym dochodami (odplatnoé mieszkañcôw, rodzin i gmin kierujcych do placówki)
w wysokoki 2.316.732,00 zi, dotacj4 wojew6dzk4 w wysokoci 268.190,00zl, grodkami
powiatu w wysokoki 484.613,00zl oraz dwoma grantami w wysokoki 110.753,00zl
w ramach Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój Funduszy Europejskich ,,Lódzkie Pomaga"
oraz z Narodowego Funduszu Zdrowia. Sredni miesiçczny koszt utrzymania mieszkañca
obowiqzuj4cy w 2020 roku wynosil 3.5 50,00 z! i obejmowak cakodobow4 opieke, pie1gnacjç
i wyzywienie, zaopatrzeme w lekarstwa i materialy opatrunkowe, uslugi psychologiczne,
duszpasterskie, terapeutyczne, pielegniarskie socjalne, rehabilitacyjne, a tak±e opieke lekarza
POZ oraz organizacjç wizyt wraz z transportem do lekarzy specjalistów.
Na 60 miejsc statutowych w Domu Pomocy Spolecznej przebywa!o 73 osoby.
Sredni wiek mieszkañców to 77 lat. Na rzecz mieszkañców prace gwiadczylo 39 pracowników
w tym 24 osoby bezporednio zajmujce sic mieszkañcami.
W zwizku z og!oszeniem epidemii w kraju i w celu zabezpieczenia mieszkaficöw osób w podeszlym wieku - oraz pracowników przed zagro±emem wirusem SARS-CoV-2
wprowadzono rotacyjny system pracy wraz z koszarowaniem, ktöry obowizywal przez dwa
miesice, tj. kwiecieñ i maj. Przez dalsz4 czçó roku zgodnie z wytycznymi sanitarnymi
i rekomendacjami obowizywa1 re±im sanitarny tj.:
> Utrzymywany byl zakaz odwiedzin mieszkañców przy jednoczesnej mo±1iwoci
kontaktu z bliskimi przez telefon lub skype (w okresie letnim odwiedziny na zewn4trz
budynku - raz w tygodniu).
> Utrzymywany byl zakaz opuszczania placówki przez mieszkañców.
)> Prowadzone byly zakupy dia mieszkañców (w za1enoci od potrzeb, minimum
raz w tygodniu).
> Utrzymywany byly konsultacje telefomczne z lekarzem POZ, psychologiem i ksiçdzem
(w wyjtkowych sytuacjach wizyta na terenie placówki).
> W sytuacjach pogorszenia stanu zdrowia mieszkañcy ze skierowaniem od Iekarza
POZ dowozeni byli samochodem slubowym na wizyty specjalistyczne w szpitalu.
> Utrzymywana byla kwarantanna u mieszkañców powracaj4cych z pobytu w szpitalu
i nowoprzyjçtych przy jednoezesnym wyznaczeniu pracowników do opieki nad tytni
osobami.
Momtorowane byly zapasy grodk6w ochrony indywidualnej i grodk6w
dezynfekujcych poprzez zakupy wiasne i wspólpracç z fundacjami, instytucjami
zaopatrujcymi w te grodki oraz ze sponsorami.
> Codziennie prowadzone byly pomiar temperatury ciala u pracowników i mieszkañców
oraz saturacji.
> Na biezco prowadzone byly dezynfekcje powierzchni dotykowych i pomieszczeñ,
poprzez uzycie grodk6w dezynfekujcych oraz ozonowanie.
> Promowane byly wród mieszkañców zasady higieny, a takte w!aciwej etykiety
postçpowania prewencyjnego.
> Na biezco monitorowany byl stan zdrowia mieszkañców i pracowników, w tym
kilkukrotnie przeprowadzano testy na obecnoó wirusa SARS-CoV-2.
Rok 2020 by! trudny I niezwyczajny, pe!en niecodziennych sytuacji i wyzwañ.
Wszystkie dzia!ania byly ukierunkowane na zachowanie bezpieczeñstwa, ochronç zdrowia
i zycia zarówno mieszkañców, jak i pracowników placówki.
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4.

DOM POMOCY SPOLECZNEJ W RADZIECHOWICACH.

Dom Pomocy Spolecznej w Radziechowicach decyzj4 Wojewody Lódzkiego
Nr PS.IT.9013/19/2010 z dnia 04.01.2011 roku, posiada zezwolenie na state prowadzenie
dzia1alnoci.
1. Bud±et DPS na 2020 rok:

plan - dzial 852 - 7.380.445,29
dzial 900 17.000,00

Wykonanie na dzieñ 3 1.12.2020 rok -

dzial 852 - 7.15 1.098,85
dzial 900 15.992,63
2. Dom przeznaczony jest dia 136 przewlekle psychicznie chorych me±czyzn. Wedlug
stanu na dzieñ 31.12.2020 roku w Domu przebywalo 133 mieszkaiiców. Na starych
zasadach, czyli na podstawie decyzji wydanych przed 01.01.2004 - 62 osoby,
natomiast na nowych zasadach, czyli na podstawie decyzji wydanych p0 01.01.2021
roku —71 osOb. Koszt utrzymania ogloszony w Dzienniku Urzçdowym Województwa
Lódzkiego
w DPS w Radziechowicach w roku 2020 wynosil 3.774,70 zI.
3. Na dzieñ 31.12.2020r, w DPS w Radziechowicach zatrudnionych bylo 83 pracowników
na podstawie umowy o prace, 4 osoby na podstawie umowy zlecenia. W skiad
Zespolu Terapeutyczno-Opiekuñczego wchodzilo 65 osób, natomiast administracja
i obsiuga to 18 osób.
4. W roku 2020 Dom Pomocy Spolecznej w Radziechowicach realizowal dwa projekty
grantowe wspóffinansowane przez Uniç Europejsk4 ze grodk6w Funduszu Spolecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Projekt ,,Lódzkie Pomaga" opiewal na kwotç 492.250,00 zI, z tego wydatkowano
283.854,40 zI. Z kwoty tej na dodatki do wynagrodzeñ dia pracowników przeznaczono
237.880,32 zI natomiast 45.974,08 zI to kwota przeznaczona na wyposa2enie tymczasowych
miejsc izolacji.
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Drugi projekt ,,Zapewnienie bezpieczeñstwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeñstwa
personelowi zakladów opiekuñczo-leczniczych, doméw pomocy spolecznej, zakladów
pielcgnacyjno-opiekuñczych i hospicjów na czas COVID-19" opiewal na kwote 43.029,29 zi.
Z tego grantu wyplacono wynagrodzenia dia pielçgniarek w kwocie 39.556,24 zi oraz
zakupiono §rodki ochrony indywidualnej za kwotç 3.457,84 zi.
Rok 2020 z uwagi na sytuacjç epidemiczn4 w kraju i na gwiecie dia Domu Pomocy
Spolecznej w Radziechowicach byl rokiem bardzo trudnym. Wszystkie podejmowane decyzje
i dzialarna podyktowane byly trosk4 i zapewnieniem bezpieczeñstwa podopiecznym w Domu
Pomocy Spolecznej w Radziechowicach. Dzieki ogromnemu zrozumieniu mieszkañców
i ich rodzin oraz wzmozonemu wysilkowi personelu w DPS w Radziechowicach
me odnotowano zachorowañ wród podopiecznych na COVID- 19.
Ogromnym wsparciem w czasie pandemii byli darczyncy, którzy nie1i pomoc w postaci
rodków ochrony indywidualnej, plynów dezynfekujcych, grodk6w czystoci, artykulów
spozywczych czy tez sprzetu AGD. Fundacja NADZIEJA przekazala dia naszej placówki
rodki finansowe z przeznaczeniem na silownie zewnetr2n4 dia mieszkañców Domu (budowa
silowni zakoñczona w listopadzie 2020r).
Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej uthlo sic przeprowadzié w Domujak i na terenie
wokót, szereg prac majqcych wplyw na poprawç warunków mieszkalnych. Wyremontowano
jeden odcinek mieszkalny (parter dzialu II) tzn.: wymienione i poszerzone zostaly drzwi
(16 szt.), wymienione zostaly kasetony sufitowe oraz owiet1eme na energooszczçdne,
w korytarzu wymieniona zostala podloga, pomalowane 9ciany oraz zamontowane porçcze
i odbojnice. Doposazono kuchniç w nowe urz4dzenia oraz zakupiono szafç do Kaplicy Domu.
Wybudowane zostalo 130 metrów ogrodzenia od strony zachodniej oraz przeprowadzono
kompleksow4 termomodemizacjç budynku portierni.
Z uwagi na sytuacjç epidemiczn4 wiçkszoé tych prac wykonana zostala wiasnymi
silami (konserwatorzy DPS).
Na potrzeby mieszkañców zakupiono koidry, poduszki, bieliznç pocie1ow, lóka
rehabilitacyjne, pokoje zyskaly nowe szafy, zaslony i firany.
5.

PLACOWKA OPLEKUNCZO-WYCHOWAWCZA ,,KAMIL"
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Placówka Opiekuficzo-Wychowawcza ,,KAMIL" w Strzalkowie funkcjonuje
na podstawie statutu przyjçtego Uchwalq Nr X/71/2019 Rady Powiatu Radomszczauiskiego
z dnia 26.09.2019r.
Dziala1noé statutow4 Placówka rozpoczela z dniem uprawomocmenia sic decyzji
Wojewody Lódzkiego nr ZRPS-I.9423.6.201 9 z dnia 23.10.2019r., tj. dnia 25.10.2019r.
Placówka Opiekuñczo-Wychowawcza ,,KAMIL" w Strzalkowie jest jednostkq
organizacyjnq wspierania rodziny i systemu pieczy zastçpczej o charakterze instytucjonalnym
zapewrnaj4ca swoim wychowankom calodobow4 opiekç, a take realizacje planu pracy
z rodzin4 lub gdy jest to niemo±liwe denie do przysposobienia dziecka. Placówka
Opiekuñczo-Wychowawcza ,,KAM1L" w Strzallcowie jest plac6wk4 typu socjalizacyjnego
dia 14 wychowanków.
Placówka przygotowuje dziecko do: godnego, samodzielnego I odpowiedzialnego
ycia, pokonywania trudnoci yciowych zgodnie z zasadami etyki, nawizywania
i podtrzymywania bliskich, osobistych i spolecznie akceptowanych kontaktów z rodzin4
I rówienikami, w celu lagodzenia skutków dowiadczania straty i separacji oraz zdobywania
umiejçtnoci spokecznych, zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym
uwzglçdnieniem potrzeb bytowych, zdrowothych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.
Zarówno kadra, jak I sami wychowankowie przyldadaj4 bardzo dU24 wagç
do stworzenia w tut. Placówce prawdziwie domowych warunków oraz rodzinnej, pelnej
wzajemnego szacunku i zrozumienia atmosfery.
Placówka Opiekuñczo-Wychowawcza ,,KAMIL" w Strzalkowie ziokalizowana
jest w domu jednorodzinnym. W budynku znajdujq sic 4 pokoje dia wychowanków,
pokój dzienny z jadalni4, kuchnia, 2 lazienki z toale4, gara2, pokój kadry pedagogicznej,
pokój administracyjny, pomieszczenie rekreacyjno-wiet1icowe (zaadaptowane w piwnicy
budynku), czçciowo zadaszony taras, pomieszczenie gospodarcze, kotlownia i skiad opahi.
Pomieszczenia mieszkalne dia wychowanków sq wlaciwie owiet1one I wyposazone.
Ustawicznie ksztaltowana postawa szacunku w odniesieniu do rzeczy osobistych
i stanowicych wlasnoé innych, uwidacznia sic w estetycznym wygl4dzie i utrzymaniu
dobrego stanu technicznego pomieszczeñ, jak i ich wyposaenia.
Ogrodzony teren wokól Placówki stanowi doskonaI4 bazç do uprawiana sportu
i rekreacji przez wychowanków. Na terenie nalezqcym do Placówki znajduje sic miejsce
do gry w pilkç nWm4 oraz siatkow, miejsce na basen, a dia najmtodszych podopiecznych
piaskownica.
Na dzieñ 31.12.2020 w Placówce przebywalo 14 wychowanków w wieku
od 3,5 do 16 lat. W okresie od stycznia do grudnia 2020r. zostalo przyjçtych 7 dzieci
(w tym 1 rodzeñstwo). Dwóch wychowanków zostalo umieszczonych w innych placówkach
opiekuñczo-wychowawczych z uwagi na oko1icznoci tyciowe, 1 wychowanek osign41
pelno1etnoé i sic usainodzielnil, 1 wychowanka powrócila do rodziny biologicznej.
Lcznie w 2020 roku w Placówce przebywalo 18 wychowanków.
Praca wychowawców w roku 2020 byla wspierana przez dyrektora oraz specjalistów:
psychologa I pracownika socjalnego. W roku sprawozdawczym psycholog wykonal
29 diagnoz psychofizycznych podopiecznych, przeprowadzil 54 zajçcia profilaktycznoterapeutyczne oraz 31 spotkañ grupowych z wychowankami w fonnie krcgu, a take odbyl
461 rozmów indywidualnych z wychowankami oraz 79 rozmów wspierajcych z rodzicami
I osobami bliskimi podopiecznych. Pracownik socjalny odbyl 69 wizyt w grodowiskach
rodzinnych podopiecznych oraz na bie24co prowadzil rozmowy wspierajce z osobami bliskimi
wychowanków zarówno na tereme tut. Placówki jak te2 telefonicznie.
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W 2020 roku odbyly sic 32 posiedzenia Zespolu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.
Kadra pedagogiczna realizowala indywidualn4 i grupowq pracç z dzieckiem oraz pracç
z rodzinami podopiecznych. Wychowawcy wykonywali zadania zawarte w planie pomocy
dziecku, dokumentujqc je w kartach pobytu dziecka w Placówce. W 2020 roku kadra
wychowawcza organizowala dzieciom czas wolny poprzez zajçcia edukacyjne, integracyjne,
kulinarne, sportowe, profilaktyczno-terapeutyczne. Wród wykorzystywanych metod pracy
z dzieémi regularnie wystçpowaly bajkoterapia, filmoterapia i arteterapia. Ka±dego dnia
odbywaly sic zajçcia doskona1ce umiejçtnoci z zakresu podstawowych prac domowych
i wdraajce do samodzieInoci. Kady wychowawca nadzorowal indywidualny proces
wychowania swoich podopiecznych. W roku 2020 wychowawcy sprawujcy indywidua1n
opiekç nad dzieómi rozpoczçli prowadzenie ze swoimi podopiecznymi albumów
ze zdjçciami dokumentujcymi wa±ne wydarzenia w ±yciu dziecka, Co StafloWi istotny element
budowania poczucia przyna1eznoci i tozsamoci miodego czlowieka.
Kadra Placówki w okresie nauki zdalnej na bieqco wspierala podopiecznych
w przyswajaniu podstawy programowej i nadrabianiu za1eg1oci szkolnych. Dziçki wsparciu
pozyskanemu przez Powiat Radomszczañski z Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach
projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastçpczej w okresie epidemii COVID- 19"
podopieczni Placówki otrzymali programy ora.z sprzçt multimedialny mezbçdny
do realizowania nauczania zdalnego.
W okresie 09.04 - 22.05.2020r. Placówka pracowala w trybie ,,koszarowym" zgodnie
z zaleceniami Zarz4du Powiatu Radomszczañskiego w zwiqzku z pandemi4 COVID- 19.
Sposób funkcjonowania tut. Placówki byl na biezco dostosowywany do sytuacji epidemicznej
oraz obowizuj4cych zaleceñ GIS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej.
W Placówce zostaly wprowadzone i s4 przestrzegane procedury postçpowania w sytuacji
ryzyka epidemicznego, maj4ce na celu zapewnieme bezpieczeñstwa podopiecznym.
W Placówce Opiekuñczo-Wychowawczej ,,KAMIL" w Strzatkowie systematycznie
podnoszony jest standard pracy i realizacji zadañ. Zostaly opracowane procedury
postçpowania, odbywaj4 sic regulame spotkania zespolu pedagogicznego. Systematycznie
kadra tut. Placöwki podnosi swoje kompetencje zawodowe, by lepiej rozumieé dynamikç
zaburzeñ dzieci, które znajduj4 sic pod naszq opiek4, oraz gwiadomie planowaé indywidulane
metody pozwalajqce wspierad podopiecznych. Podstaw4 codziennego procesu terapeutycznego
jest budowarne zdrowej, bezpiecznej relacji z wychowankami oraz zapewrnenie im poczucia
bezpieczeñstwa, stabilizacji i przyna1e±noci.
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P0 WIATO WE CENTRUM POMOCY R0DZINIE W RADOMSKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku jest jednosdc4 organizacyjnq
Powiatu Radomszczañskiego, realizuj4c4 zadania powiatu w zakresie pomocy spolecznej
I pieczy zastçpczej.
Plan budietu PCPR w 2020r. stanowil kwotç - 14.523.593,2 1 zi
Wykonanie bud2etu za 2020r. w kwocie - 13.459.024,60 zi (92,67%).
Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastepczej.
Zgodnie z art. 182 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej
(t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 821 z pón. zm .) zadania powiatu w zakresie pieczy zastçpczej
wykonuje Starosta za porednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz
organizatorów rodzrnnej pieczy zastçpczej. Do zakresu dzialania powiatowego centrum
pomocy rodzinie nale±4 wszystkie sprawy z zakresu pieczy zastçpczej niezastrzezone
na rzecz innych podmiotów. Na podstawie Zarzdzenia Nr 39/11 Starosty Radomszczañskiego
z dnia 09 listopada 2011 r. organizatorem rodzinnej pieczy zastçpczej na terenie tut. powiatu
jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastçpczej zostaly okre1one w art. 76 ust. 4 ustawy
z dnia 9 czerwca 201 In o wspieraniu rodziny i systemie pieczy, a realizujeje w glównej mierze
Zespél do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastepczej PCPR.
Rolq organizatora pieczy zastçpczej na terenie powiatu jest przede wszystkim troska o rozwój
rodzinnych form pieczy zastçpczej, a wiçc inicjowanie ich tworzenia, kwalifikowanie
kandydatów do tej roli oraz wspieranieju± funkcjonujcych rodzin zastçpczych.
W 2020r. realizowano:
1. Zapewniono dzieciom czçciowo lub calkowicie pozbawionym opieki rodziców
biologicznych opieke i wychowanie w rodzinach zastçpczych, rodzinnych domach dziecka
oraz w placówkach opiekuñczo— wychowawczych.
2. Ustalono coroczny limit rodzin zastçpczych zawodowych.
3. Przyznawano gwiadczenia na comiesiçczne utrzymanie dziecka w rodzinie zastçpczej,
zgodnie z ustawq o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zastçpczej.
4. Zapewniono grodki finansowe na wynagrodzenia dia rodzin zastçpczych zawodowych.
5. Zapewniono grodki fmansowe na utrzymanie rodzm pomocowych.
6. Zapewrnono grodki na utrzymanie lokali mieszkalnych dla rodzin zawodowych
wychowujqcych czworo i wiçcej dzieci.
7. Zatrudniono, zgodnie z ustaw, osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dzieómi
i przy pracach gospodarczych w rodzinach zastepczych.
8. Rozpoczçto organizowanie dia rodzin zastepczych oraz prowadzcych rodzinne domy
dziccka pomocy wolontariuszy.
9. Zapewniono, zgodnie z ustawq, grodki fmansowe na pokrycie kosztów zwizanych
z przeprowadzeniem niezbcdnego remontu domujednorodzinnego lub lokalu mieszkalncgo
w budynku wielorodzinnym dia rodzin zastçpczych zawodowych.
10.Umozliwiono w ramach grodk6w budctu powiatu:
a) dofinansowanie raz w roku wypoczynku poza miejscem zamieszkania dia dziccka
wychowujqcego sic w rodzinie zastçpczej w wieku od 6. do 18. roku ycia,
b) przyznanie gwiadczefi na pokrycie niezbçdnych wydatków zwizanych
z potrzebami dziecka przyjmowancgo do rodziny zastçpczej —jednorazowo,
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c) pokrycie wydatków zwiqzanych z wys4pieniem zdarzeñ losowych lub innych zdarzeñ
majcych wplyw, na jakoé sprawowanej opieki jednorazowo lub okresowo.
11.Prowadzono nabór kandydatów do pehiienia funkcji rodziny zastçpczej zawodowej,
rodziny zastçpczej niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka.
12.Kwalifikowano osoby kandydujce do pelnienia funkcji rodziny zastçpczej zawodowej,
rodziny zastçpczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka do udzialu
w szkoleniu (w tym przeprowadzanie badañ pedagogicznych i psychologicznych,
dzialaInoó diagnostyczno-konsultacyjna).
13.Zapewniono rodzinom zastçpczym oraz prowadzcym rodzinne domy dziecka szkolenia
majce na celu podnoszenie ich kwalifikacji, zgodnie z ich potrzebami.
14.Zapewniono pomoc I wsparcie osobom sprawujqcym rodzinn4 pieCze ZaStçpCZ,
w szczeg61noci w ramach grup wsparcia, poradnictwa i pomocy psychologicznopedagogicznej, zajçé w zakresie doskonalema umiejetnoci wychowawczych, opieki
koordynatora lub pracownika socjalnego.
15.Prowadzono terapie wspieraj4c4 dia osób sprawuj4cych rodzinn4 piecze zastepcz
i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej.
16.Zapewniono pomoc prawn4 osobom sprawujcym rodzinn4 piecze zastepczq.
17.Wspólpracowano z Zespolami Interdyscyplinarnymi na tereme powiatu.
18.Wspólpracowano z Orodkami Pomocy Spokecznej w zakresie udzielama pomocy dziecku
umieszczonemu w pieczy zastepczej.
19.Wspólpracowano z Sdami i ich organami pomocniczymi oraz innymi instytucjami
w zakresie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zstçpczej.
20.Wspólpracowano z organizacjami pozarzdowymi dzia1ajcymi na rzecz rodzin
biologicznych i zastepczych.
21.Zapewniono grodki na opiekç i wychowanie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastçpczej.
22.Zapewniono §rodki na przyznanie pomocy pieniç±nej na kontynuacjç nauki,
usamodzielnienie I zagospodarowanie dia usamodzie1niajcych sic wychowanków
zastçpczych form opieki.
23.Zapewniono wsparcie dia osób usamodzielnianych.
24.Przekazywano do orodka adopcyjnego informacje o dzieciach z uregulowan4 sytuacj
prawnq, w celu pozyskiwania dia nich rodzin przysposabiajqcych.
25.Dochodzono na1eznoci od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w pieczy zastçpczej.
26.Pozyskiwano Arodki zewnçtrzne na realizacjç Programu, w tym grodld rzdowe.
27.Inicjowano grupç wsparcia dia rodzin zastçpczych.
System Pieczy Zastepczej na terenie Powiatu Radomszczañskiego

W 2020 r. na terenie Powiatu Radomszczafiskiego funkcjonowalo 148 rodzin
zastçpczych (liczqc narastajco). W rodzinnych formach pieczy zastçpczej umieszczonych
bylo 259 dzieci (narastajco).
Wykaz rodzinnych form pieczy zastçpczej
w Powiecie Radomszczañskim w 2020r.

(narastajco)
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FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTIPCZEJ

LICZBA RODZIN

I.

Rodziny zastçpcze spokrewnione

95

2.

Rodziny zastçpcze niezawodowe

44

3.

Rodziny zastçpcze zawodowe o charakterze pogotowia
rodzinnego

2

4.

Rodziny zastepcze zawodowe

7

5.

Rodziny zastçpcze zawodowe specjalistyczne

6.

Rodzinne Domy Dziecka

1

azm
*2rodziny zastçpcze powtarzajq siw r6nych formach pieczy zastçpczej

Dzieci w rodzinnej pieczy zastçpczej na terenie powiatu w 2020r.
(narastaj aco)
-

Soft

FORMY ROM
ZASTFPC Mir

IL0k DZIECI

1.

Rodziny zastçpcze spokrewnione

134

2.

Rodziny zastçpcze niezawodowe

77

3.

Rodziny zastçpcze zawodowe o charakterze
pogotowia rodzinnego

27

4.

Rodziny zastçpcze zawodowe

26

5.

Rodziny zastçpcze zawodowe specjalistyczne

2

6.

Rodzinne Domy Dziecka

8

LJ.azenl:

1

1 5dzieci nowtarza sie w rónvch formach nieczv zasteDczei z uwagi na migracie

Propagowanie idei rodzicielstwa zastepczego
W ramach prowadzenia naboru kandydatów do pehiienia funkcji rodziny zastepczej
zawodowej, rodziny zastepczej niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka pracownicy
PCPR prowadz4 akcje infonnacyjn4 poprzez ulotki zamieszczane na tablicach
informacyjnych, artykuly w prasie, informacje na stronie intemetowej Centrum (ulotka
do pobrania), wspólprace z orodkami pomocy spolecznej, promocjç rodzicielstwa
zastçpczego. W ramach wspólpracy z OR Poiskim Czerwonym Krzyem, w ramach realizacji
42
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zadania z zakresu Pomocy Spolecznej przy wsparciu Urzedu Miasta Radomska oraz Wojewody
Lódzkiego, 70 dzieci przebywajcych w rodzinach zastepczych na terenie powiatu
radomszczañskiego otrzymalo paczki z okazji Dnia Sw. Mikolaja. Ponadto 12 K61 Lowieckich
okregu piotrkowskiego (powiat radomszczañski) ufundowalo 89 paczek Awiqtecznych
dla 89 dzieci z pieczy zastçpczej, w tym 14 dzieci z Placówki Opiekuñczo - Wychowawczej
KAMIL w Strzalkowie. Parafia 9w. Stanislawa Biskupa i Mçczennika w Plawnie obdarowala
15 najmlodszych dzieci paczkami z art. higienicznymi, ksieczkami i zabawkami. Jedna
z rodzm zastepczych otrzymala pratke automatycznq wraz z grodkami piorqcymi uthndowanq
przez Kolo Lowieckie ,,Knieja" nr 32 w Radomsku. Rodziny zawodowe z terenu tut. powiatu
otrzymaly pomoc od firmy Whirlpool w postaci sprzçtu AGD.
System Kwalifikowania kandydatów do prowadzenia rodzinnych form pieczy zastepczej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku organizuje szkolenia
dia kandydatôw na rodziny zastçpcze/ prowadzqcych rodzrnne domy dziecka oraz rodzin
spokrewnionych. W biezcym roku zakoñczylo sic szkolenie, w którym udzial wziçlo 13 osób.
Kandydaci zostali przeszkoleni w oparciu o Program RODZINA" opracowany przez
Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastçpczych ,,PRO FAMILIA", zatwierdzony decyzj
Ministra Pracy i Polityki Spolecznej.
Przeprowadzono równie± postçpowanie kwalifikacyjne, w którym brali udzial
przedstawiciele takich instytucji, jak Regionalny Orodek Adopcyjny, Zespolu Kuratorskiej
Sluby Sqlowej, Miejskiego Orodka Pomocy Spolecznej w Radomsku. Do kwalifikacji
przystapilo 13 osób. Zakwalifikowano 10 osób do pelnienia funkcji rodziny mezawodowej oraz
3 osoby do pelnienia funkcji rodziny zastepczej zawodowej. Nie otrzymala kwalifikacji jedna
osoba z uwagi na powrót dzieci do rodziny biologicznej. Ponadto dokonano analizy sytuacji
osobistej, rodzinnej i majtkowej kandydatów, przeprowadzano diagnozç psychologiczno pedagogiczn4 kandydatów I rodziców zastçpczych pod kqtem posiadania predyspozycji
I motywacji do pelnienia funkcji rodziny zastçpczej, wydano stosowne opinie.
W okresie sprawozdawczym PCPR rozpoczçlo szkolenie z zakresu rodzinnej pieczy
zastepczej dla wychowawców Placówki Opiekuñczo-Wychowawczej ,,Kamil" w Strzalkowie
w oparciu o program ,,Rodzina". W szkoleniu uczestniczylo 8 osób. Szkolenia prowadz4
psycholog I pedagog PCPR.
Rodziny zastçpcze mialy moliwoé korzystania ze wsparcia psychologiczno pedagogicznego, tj. objçto wsparciem rodziców zastçpczych, rodziców biologicznych
oraz dzieci przebywajce w rodzinach zastçpczych, jak równiez usamodzielnianych
wychowanków pieczy zastçpczej. W ww. okresie udzielono porad 454, w tym w I pólroczu
z porad skorzystalo 76 rodzm zastçpczych, w II pólroczu skorzystalo 81 rodzin, w tym
4 rodziny biologiczne. Zapewniono równiez porady prawne osobom sprawuj4cym rodzinn
pieczç zastçpcz, w szczególnoci w zakresie prawa rodzinnego.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w realizacji zadañ z zakresu rodzinnej pieczy zastçpczej
wspólpracuje z s4dami i ich organami pomocniczymi oraz innymi instytucjami zajmujcymi
sic problematyk4 dziecka oraz organizacjami pozarzdowymi.
Wsparcie Specjalistyczne
W 2020r. objçto wsparciem rodziców zastçpczych, rodziców biologicznych oraz dzieci
przebywajce w rodzinach zastçpczych oraz usamodzielniaj4cych sic wychowanków pieczy
zastçpczej w postaci poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego - udzielono 454 porady.
Zapewniono równiet porady prawne osobom sprawujcym rodzinn4 pieczç zastcpcz4,
w szczeg61noci w zakresie prawa rodzinnego.
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Wspólpraca z organizacjami pozarz4dowymi i stowarzyszeniami.
W tym zakresie wspópracowano z Poiskim Czerwonym Krzy2em- OR z Radomska,
z Centrum Terapii ,,Koniczynka", Lódzkim Kuratorium Owiaty w Lodzi - Filia Piotrków
Trybunalski oraz Zwizkiem Harcerstwa Poiskiego. W ramach wspólpracy z PCK 30 rodzin
zastçpczych otrzymalo paczki tywnogciowe. 20 dzieci z rodzin zastepczych i placówki
opiekuñczo - wychowawczej KAMIL w Strzalkowie moglo skorzystaé z terapii
psychologicznej, ginmastyki korekcyjnej, logopedii oraz biofeedbacku w Centrum Terapii
,,Koniczynka", w zwizku z realizacj4 przez Stowarzyszenie projektu zieconego przez Orodek
Wsparcia ekonomii Spolecznej OPUS w ramach przeciwdzialania skutkom COVID-19.
Lcznie zrealizowano 448 godzin terapii.
Zglaszanie informacji do Orodka Adopcyjnego
W 2020r. zgloszono do Regionalnego Orodka Adopcyjnego 10 dzieci pochodzcych
z terenu naszego powiatu z uregulowan4 sytuacjq prawnq. W okresie sprawozdawczym
troje dzieci zostalo zakwalifikowanych do przysposobienia i przysposobionych.
Wsparcie dia pelnoletnich wychowanków pieczy zastepczej
W 2020r. pod opiek4 PCPR pozostawalo 99 osób usamodzielnianych. Oprócz pomocy
fmansowej i rzeczowej usamodzielniani mog4 korzystaé ze wsparcia psychologicznego,
pedagogicznego I prawnego PCPR.
W zakresie wsparcia usamodzielniaj4cych sic wychowanków pieczy zastçpczej w roku 2020
realizowano projekt pn.: ,,Szansa na lepsz4 przyszloé" wspólfinansowany ze §rodk6w
Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa
Lódzkiego na lata 2014-2020 (realizacja w latach 2019-2020). Projekt ma na celu zdobycie
umiejçtnoci zyciowych potrzebne do prawidlowego wypehiiania róI spolecznych,
podniesienia kompetencji zyciowych, wyrównywania szans edukacyjnych i przygotowarna
uczestnika do samodzielnego poruszania sic P0 rynku pracy.
Pomoc w opracowaniu indywidualnych programów usamodzielniania otrzymalo
21 wychowanków. Usamodzielnilo sic 14 wychowanków, w tym kontynuacjç nauki podjclo
11 wychowanków. Wyboru opiekuna usamodzielnienia dokonalo 19 wychowanków.
Pomoc w pozyskaniu mieszkania poprzez wyslanie pisma do Towarzystwa Budownictwa
Spelecznego otrzymal I wychowanek pieczy zastçpczej. Wychowankowie mogli równiez
skorzystaé ze wsparcia specjalistycznego, w tym prawnego oraz pobytu w mieszkaniu
usamodzielnienia.
Mieszkanie Usamodzielnienia
Uchwal4 Nr 137/2016/V Zarzdu Powiatu Radomszczañskiego z dnia 25 padziernika
2016r. oraz Uchwal, Nr 150/2018N Zarzdu Powiatu Radomszczañskiego z dnia 7 listopada
2018r. utworzone zostaly dwa Mieszkania Usamodzielnienia dia pelnoletnich wychowanków
pieczy zastçpczej.
Mieszkanie Usamodzielnienia to forma okresowej pomocy zorganizowanej dia osób
usamodzielnianych, które opuci1y pieczç zastçpcz, majca na celu przygotowanie tych osób,
przy wspólpracy specjalistów, do prowadzenia samodzielnego zycia. Mieszkanie zapewrna
warunki samodzielnego funkcjonowania w grodowisku i integracji ze spo4ecznoci4 lokalnq.
Pierwsze mieszkanie znajduje sic w lokalu Nr 1 na pierwszym pictrze w budynku Zespolu
Placówek Owiatowo-Wychowawczych w Radomsku przy ul. Piastowskiej 21, o calkowitej
powierzchni uytkowej 46,15 m 2. Mieszkanie skiada sic z 3 pokoi mieszkalnych, kuchni,
przedpokoju, lazienki wraz z WC. W Mieszkarnu Usamodzielnienia mote zamieszkiwaó
jednoczenie nie wiçcej ni2 czterech u±ytkowników, w tym jedno maloletnie dziecko.
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Mieszkanie Usamodzielnienia wyposazone jest w instalacje wodn, kanalizacyjn4
i elektryczn4 oraz w niezbçdne meble i sprzet gospodarstwa domowego. W roku 2020.
w mieszkamu zamieszkiwalo 5 wychowanek pieczy zastçpczej. Ww. me ponosily odptatnoci
za pobyt z uwagi na trudnq sytuacjç materialnq. Drugie mieszkanie znajduje sic w bloku
mieszkalnym przy ul Reymonta w Radomsku. Skiada sic z 2 pokoi, kuchni i lazienki.
Wyposaone jest w niezbçdne meble i sprzçt gospodarstwa domowego. Przeznaczone
jest dia trójki wychowanków. W roku 2020r. w mieszkaniu zamieszkiwaly 2 wychowanki
rodzinnej pieczy zastçpczej.
wiadczenia dia rodzin zastçpczych oraz usamodzieJniajcych sic wychowanków pieczy
zastçpczej.
Zgodnie z art. 192 ustawy a wspierarnu rodziny i systemic pieczy zastcpczej wydatkami
na opiekc i wychowanie dziecka sq:
> gwiadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastçpczej
tub w rodzinnym domu dziecka,
> dodatek do 6wiadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (w przypadku
dzieci z orzeczon4 niepe1nosprawnoci4 lub umieszczonych na podstawie
przepisów a postçpowaniu w sprawach meletnich),
> dofinansowanie do wypoczynku dziecka,
) gwiadczenie na pokrycie niezbçdnych wydatków zwizanych z potrzebami
przyjmowanego dziecka,
> gwiadezenie przyznane w zwiqzku z wystapieniem zdarzenia losowego lub innego
zdarzenia majqcego wplyw najakoó sprawowanej opieki,
> grodki finansowe na pokrycie nieprzewidzianych kosztów zwizanych z opiek
I wychowaniem dziecka w rodzinnym domu dziecka tub funkcjonowaniem
rodzinnego domu dziecka,
> grodki finansowe na pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie,
> grodki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastçpcza zawodowa,
rodzina zastçpcza niezawodowa tub w którym jest prowadzony rodzinny dom
dziecka, oraz grodld finansowe zwizane ze zrnian4 tego lokalu mieszkalnego
w budynku wielorodzinnym tub domujednorodzinnego,
> gwiadczenie zwi.zane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w któryin zamieszkuje rodzina
zastçpcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka,
> wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dia zawodowej rodziny
zastcpczej, prowadz4cego rodzrnny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie
zastçpczej oraz rodzinnym domu dziecka tub zajmujcych sic opiek
I wychowaniem w rodzinnym domu dziecka,
> gwiadczenia dta rodziny pomocowej.
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wiadczenia udzielone rodzinom zastpczym funkejonujqcym na terenie Powiatu
Radomszczañskiego w 2020r.

\\ V Si C /

1.

.

LC

I Swiadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieckat

umieszczonego w rodzinie
i niezawodowej

zastçpczej

k\\(H

1.834.567,38'

spokrewnionej

2.

wiadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinie zastçpczej zawodowej
o charakterze pogotowia rodzinnego

101 .84809

3.

gwiadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinie zastçpczej zawodowej

249.519,70

4.

gwiadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
unlieszczonego w rodzinie zastepczej zawodowej
specjalistycznej

30.312,00

5.

wiadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinnym domu dziecka

101.297,60

6.

gwiadczenie jednorazowe na pokiycie niezbçdnych
wydatków zwizanych z potrzebami przyjmowanego
dziecka

27.880,00

7.

Swiadczenie na pokrycie kosztôw utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinie zastçpczej pomocowej

17.727,90

8.

grodki fmansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego
w budynku wielorodzinnym lub domujednorodzinnego

42.598,18

9.

wiadczethejednorazowe zwiqzane ze zdarzeniem losowym

0,00

10.

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci

11.

zwizanych
pokrycie
kosztów
gwiadczenie
na
remontu
lokalu
niezbçdnego
z przeprowadzeniem
mieszkalnego

12.

Dodatek wychowawczy (500+)

13.

8wiadczenie Dobry Start (300+)

0,00
10.000,00

1.078.599,74
45.000,00

ra
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wiadczenia udzielone w ramach usamodzielniania wychowankom
rodzinnej pieczy zastçpczej w 2020r.
Wyszczególnienie

Lp.

Kwota
(zi)

1.

Pomoc na kontynuowanie nauki

2.

Pomoc na usamodzielnienie

60.956,00

3.

Pomoc na zagospodarowanie

17.347,00

4.

321.155,92

wiadczenie Dobry Start (300+)

5.100
404.558,92

R A Z E M:

Wydatki na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastepczych,
rodzin pomocowych i pomocy domowych w 2020r.
bezosobowych

503.527,21

86.572,29

I

Wydatki ogOkrn

590.099,50

wiadczenia udzielone w ramach usamodzielniania wychowankom
instytucjonalnej pieczy zastepczej w 2020r.
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Dodatkowo w ramach Rozdziahi 85510 - PLACOWKI OPKU1CZO - WYCHOWAWCZE
- § 3110, § 3119 (wiadczenia spoleczne) refundowane s4 koszty pobytu 2 dzieci
umieszczonych zgodnie z postanowieniami tut. S4du w Zakladzie Pielegnacyjno Opiekuñczym w Czçstochowie oraz 1 dziecka w Zakladzie Opiekuñczo - Leczniczym
w Ozimku (Powiat Opoiski). Wydatki w tym zakresie w okresie 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
wynosz4 38.154,84 zi.
Program 500+, iwiadczenie ,,dobry start"

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wyplacono 2.263 9wiadczenia
w ww. zakresie dia 128 rodzin zastçpczych funkcjonuj4cych na terenie powiatu
radomszczañskiego, na lqczn4 kwotç —1.078.599,74 zI.
W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wyplacono 168 9wiadczenia w ww. zakresie
na rzecz dzieci przebywajcych w POW ,,KAMIL" funkcjonujcej na terenie Powiatu
Radomszczaiiskiego, na 14czn4 kwote —78.098,12 zi.
Od 2018 roku realizowana jest take wyplata gwiadczenia ,,Dobry Start".
W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wyplacono 183 9wiadczenia w ww. zakresie
dla 183 dzieci w rodzinach zastepczych i placówce opiekuñczo - wychowawczej oraz osób
pelnoletnich, na 14czn4 kwotç - 54.900,00 zI.
Porozumienia w sprawie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuñczo-wychowawczych
na terenie innych powiatów.

W 2020r. w placówkach opiekunczo - wychowawczych poza terenem naszego powiatu
przebywalo 89 dzieci. Na ich utrzymanie Powiat Radomszczafiski wydatkowal kwotç
4.147.477,29 zI. W tym zakresie obowizywaly porozumienia z 19 powiatami.
Porozumienia w sprawie dzieci z innych powiatów uniieszczonych w rodzinach zastçpczych
na terenie Powiatu Radomszczañskiego

W 2020r. na terenie Powiatu Radomszczañskiego w 7 rodzinach zastçpczych
umieszczonych bylo 9 dzieci pochodz4cych z terenu innych powiatów, tj.: Powiaty
refundowaly koszty zwizane z umieszczeniem ich dzieci. Z tego tytulu dochody Powiatu
Radomszczanskiego w 2020r. stanowily kwote 85.145,34 zI.
Porozumienia w spawie dzieci z terenu powiatu radomszczañskiego umieszczonych w rodzinach
zastçpczych poza naszym terenem.

W 2020r. w rodzinach zastepczych na terenie innych powiatów w Poisce przebywalo
59 dzieci z terenu naszego powiatu. W 2020r. wydatkowano na ten eel 9 19.584,24 zi.
Realizacja zadañ z zakresu rehabilltacji spolecznej osób niepelnosprawnych.

Zadania powiatu realizowane ze 6rodk6w Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepelnosprawnych wynikaj4 z art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych. Zadania te sq realizowane
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Plan finansowy grodk6w PFRON dia Powiatu Radomszczañskiego na realizacjç zadañ
w ramach rehabilitacji spolecznej w 2020 r. stanowi kwotç - 749.559,00 zI, w tym zakresie:
- przyjçto 1.385 wniosk6wna1czn4kwotç— 1.588.214,23 zI,
- przyznano dofinansowanie do 1339 wnioskôw na kwote - 774.754,00 zi,
- wyplacono dofinansowanie do 1279 wniosków na kwotç —749.559,00 zi.
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Realizowano dofinansowania:
•• Dofinansowanie uczestnictwa osób mepelnosprawnych i ich opiekunów w tumusach
rehabilitacyjnych,
•. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzet rehabi1itacjny dia osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej,
+ Dofmansowarne zaopatrzema w sprzçt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i grodki pomocmcze przyznawane osobom niepelnosprawnym na podstawie odrçbnych
przepisów,
•• Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych,
+ Zadania z zaicresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej ziecane fundacjom
i organizacjom pozarzdowym.

Reallzacja piotazowego programu ,,Aktywny Samorzd" na dzieñ 31.12.2020 r.:
MODTJL I - likwidacja barier utrudniajcych aktywizacjç spoleczn4 i zawodow
Plan —322 756,14 zI
a) ObszarA— likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montau oprzyrzqdowania do posiadanego saniochodu,
Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym
albo umiarkowanym stopniem niepehosprawnoci, z dysfunkcja narzdu sluchu w stopniu
wymagajcym ushig tlumaczajezyka migowego
b) Obszar B - likwidacja barier w dostçpie do uczestniczenia w spoleczeñstwie
informacyjnym:
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzçtu elektronicznego tub jego elementów oraz
oprogramowania:
Zadarne 3: pomoc w zakupie sprzetu elektronicznego tub jego elementów oraz
oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepeInosprawnoci,
z dysfiinkcja narzdu wzroku
Zadanie 4: pomoc w zakupie spx7etu elektromcznego tub jego elementów oraz
oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepe1nosprawnoci (do 16 roku ycia)
tub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepe1nosprawnoci, z dysfunkcj
narzdu stuchu i trudnokiami w komunikowaniu sic za pomoc4 mowy
c) Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu sic:
Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napçdzie elektrycznym,
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawnoci technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napcdzie elektrycznym,
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy koñczyny, w której zastosowano nowoczesne rozwizania
techniczne, tj. protezy co najmniej na ifi poziomie jakoki,
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawnoci technicznej posiadanej protezy koñczyny
(co najmniej na Ill poziomie jakoki),
Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napçdzie elektrycznym
tub oprzyrzdowania elektrycznego do wózka rçcznego, adresowana do osób z orzeczeniem
o niepe1nosprawnoci (do 16 roku ycia) tub osób ze znacznym stopniem niepelnosprawnoci,
z dysfunkcj4 narzqdu ruchu powoduj4c4 problemy w samodzielnym przemieszczaniu sic
i posiadajqcych zgodç lekarza specjalisty na u2ytkowanie przedmiotu dofinansowania
MODUL II— pomoc w uzyskaniu wyksztalcenia na poziomie wyszym
Plan - 244.044,14 zI
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+ Dofinansowanie kosztów dziala1noci Warsztatów Terapii Zajeciowej
w Radomsku:
Plan— 689.350,00 zI, w tym:
Srodki PFRON przypadajce dia WTZ wg algorytmu - 6 14.880,00 zI
rodki wiasne Powiatu Radomszczañskiego - 74.470,00 zI
Wykorzystano - 689.350,00 zi, w tym:
1. Srodki PFRON - 614 880,00 zI
2. Srodki wiasne Powiatu Radomszczaiiskiego - 74.470,00 zI
Ponadto w roku 2020 pozytywnie oceniono wniosek Chrzecijañskiego Stowarzyszenia
Dobroczynnego Oddziat Terenowy w Radomsku dotycz4cy zwiçkszenia liczby uczestników
Warsztatu Terapii Zajeciowej z 30 do 40 osób i zwiçkszenia liczby pracowrn z 6 do 8.
Od stycznia br. WTZ wzbogacily sic o 2 nowe pracownie pn. Pracownia Rckodziela
oraz Pracownia Arteterapii oraz o 10 nowych uczestników. W glad za ww. zmianami zwiçkszy
sic pula grodk6w na dofmansowanie kosztów ze grodk6w Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepelnosprawnych na kwotç 867.840 zi oraz grodki wiasne Powiatu Radomszczañskiego
na kwotç 96.426,67 zi.
+ Dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkanki Powiatu Radomszczañskiego
uczestniczki Warsztatu Terapii Zajcciowej dzialajqcego na terenie Powiatu
Piotrkowskiego:
rodki wiasne Powiatu Radomszczañskiego - wykorzystano 2.277,33 zi
Ogólem:
Srodki przypadajce wg algorytmu na realizacje zadañ z zakresu rehabilitacji spolecznej
dia osób indywidualnych i podmiotów rea1izujcych dziaania na rzecz osób
niepelnosprawnych to kwota - 749.559,00 zI, w tym zakresie:
- przyjcto 1.385 wniosków na lcznq kwotç - 1.588.214,23 zI,
- przyznano dofinansowanie do 1.339 wniosköw na kwotç - 774.754,00 zi,
- wyplacono dofinansowanie do 1.279 wniosków na kwotç —749.559,00 zi.
rodki PFRON przekazane w ramach zawartej umowy na realizacjç pilota±owego prograrnu
pn. ,,Aktywny Samorzd" - 566.800,28 zi, w tym:
- przyjçto 122 wnioski na 14czn4 kwotç - 65 1.207,09 zi,
- przyznano dofinansowanie do 118 wniosków na kwotç - 558.6 10,62 zi,
- wyplacono dofinansowanie do 73 wniosków na kwotç - 308.7 16,65 zI.
Pozostale grodki zostanq wydatkowane do 15 kwietnia 2021 r. zgodnie z Umow
nr AS3/000040/05/D w sprawie realizacji pi1otaowego programu ,,Aktywny Samorz4d"
zawartej w dniu 10 maja 2018 r. pomicdzy Pañstwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepelnosprawnych a Powiatem Radomszczañskim.
MODUL III programu ,,Pomoc osobom niepelnosprawnym poszkodowanym w wyniku
zywiolu lub sytuacji kryzysowych wywolanych chorobami zakanymi"
W roku 2020 powiat przystapil do nowego programu MODUL Ill program ,,Pomoc
osobom niepelnosprawnym poszkodowanym w wyniku ±ywiohi lub sytuacji kryzysowych
wywolanych chorobami zakanymi".
Srodki PFRON przekazane w ramach zawartej umowy na realizacjç Modulu III programu
,,Pomoc osobom niepelnosprawnym poszkodowanym w wyniku zywiolu lub sytuacji
kryzysowych wywolanych chorobanii zakanymi" —381.000,00 zI:
- przyjçto 348 wniosków na kwotç 408.500,00 zI
- wyplacone dofinansowanie do 327 wniosków na kwotç 377.500,00 zl
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DziaIa1noé Powiatowego Zespolu do Spraw Orzekania Niepeinosprawnoci.
Zgodnie z ustaw4 z dnia 27 sieipnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz
zatrudnianiu osób niepelnosprawnych, Starosta w ramach zadañ z zakresu administracji
rzqdowej powoluje i odwoluje Powiatowe Zespoly do Spraw Orzekania Niepelnosprawnoci.
Do zadañ zespolu nalezy orzekanie w sprawie niepe1nosprawnoci, wydawanie legitymacji
osoby mepelnosprawnej oraz kart parkingowych. W okresie od I stycznia do 31 grudnia 2020r.
do Zespolu wplynçlo 2890 wniosków mieszkaficów powiatu o wydanie orzeczenia
stwierdzajqcego niepe1nosprawnoé, z czego:
- 2640 wniosków dotyczylo osób powyzej 16 roku ±ycia,
- 250 wniosków dotyczylo dzieci i mlodziey do 16 roku zycia.
W powyszym okresie wydano 3023 orzeczenia, w tym:
1) 2755 orzeczeñ dia osób powy2ej 16 roku tycia, z czego:
- 267 orzeczenia o zaliczemu do lekkiego stopma mepe1nosprawnoci,
- 1424 orzeczeñ o zaliczemu do umiarkowanego stopnia niepetnosprawnoki,
- 1007 orzeczeñ o zaliczeniu do znacznego stopnia niepe1nosprawnoci,
- 24 orzeczeñ o niezaliczeniu do osób niepelnosprawnych,
- 33 orzeczefl o odmowie ustalenia stopma niepehiosprawnoci,
2) 268 orzeczeñ osobom do 16 roku 2ycia, z czego:
- 251 orzeczeñ o zaliczeniu do osób niepelnosprawnych,
16 orzeczeñ o niezaliczeniu do osób niepelnosprawnych,
1 orzeczenie o odmowie wydania orzeczenia.
Ponadto Zespól wydat 415 tegitymacji osób niepelnosprawnych, w tym 391 legitymacji
dia osób powyzej 16 roku zycia i 24 legitymacje dia osób do 16 roku ±ycia oraz 532
kart parkingowych.
Projekty i programy realizowane przez PCPR:
1) Projekt ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej w okresie epidemii
COVED-19".
Glównym celem projektu bylo zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków
wystpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastepczej. Realizacja celu nastapila poprzez
wzmocnienie rodzin zastepczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuñczowychowawczych, regionalnych placówek opiekuñczo-terapeutycznych, interwencyjnych
orodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadañ tych podmiotów w okresie
epidemii Covid-1 9.
W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymaly dzieci umieszczone
w pieczy zastçpczej poprzez zakup sprzetu komputerowego, oprogramowania
i sprzçtu audiowizualnego.
Celem szczególowym Projektu bylo zatem wsparcie dzieci, rodziców zastepczych
I pracownikow rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastçpczej w sytuacji
zagro±enia epidemi4 choroby COVID 19 poprzez:
a) zakup wyposaenia na eel e realizowania zadañ w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup
Iaptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzçtu audiowizualnego oraz
oprogramowania dla dzieci z niepnosprawnoci);
b) zakup grodk6w ochrony indywidualnej I wyposaenia do bezporedniej walki z epidemi4
(w tym zakup grodk6w ochrony indywidualnej maseezek, rçkawiczek, zakup grodk6w
dezynfekcyjnych);
c) zakup wyposazenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dia dzieci z pieczy
zastepczej.
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Kwota dotacji
(zi)

rodki wiasne powiatu
(zi)

354.945,36

0

Proj ekt jest finansowany z grodk6w EFS Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
lata 2014-2020, w ramach Dzialania 2.8 Rozwój ustug spolecznych gwiadczonych
w grodowisku lokalnyrn, P1 9iv: Ulatwianie dostçpu do przystçpnych cenowo, trwalych oraz
wysokiej jakoci uslug, w tym opieki zdrowotnej i uslug socjalnych gwiadczonych w interesie
ogólnym, wspólfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego
Zakupione sprzçty i 6rodki ochrony osobistej przeznaczone sq dia rodzin zastçpczych
funkcjonujqcych na terenie powiatu radomszczañskiego oraz POW KAMIL w Strzalkowie.
Wsparciem objetych zostalo 412 osób, w tym 128 podmiotów. W ramach ww. projektu
zakupiono:
• Sluchawki z mikrofonem - 34
• Telewizor - 6
• Tablica multimedialna 1
• Projektor 6
• laptop - 83
• drukarka-46
• tablet-21
• Urzqdzenie wielofunkcyjne -11
• Srodki ochrony osobistej i grodki dezynfekcyjne - 4 150 maseczek jednorazowych,
248 Iitrów plynéw do dezynfekcji rqk, 20.075 rçkawiczekjednorazowych
• Oprogramowanie dia dzieci z niepeknosprawnociq - 19
• Wyposazenie miejsca kwarantanny i izolacji - 1 miejsce w rodzinie zastepczej
zawodowej
• gloniki zewnçtrzne - 1
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku realizowalo projekt
pn.: "Szansa na lepszq przyszloé" wspólfinansowany przez Unie Europejskq
z Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Program
Operacyjnego Województwa Lódzkiego na lata 2014-2020 Poddzialanie IX 1.1
Aktywizacja spoleczno-zawodowa osób zagro2onych ubóstwem lub wykluczeniem
spolecznym.
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 30.11.2020 r.
rodki wiasne powiatu
Calkowity koszt (plan)
Kwota dotacji
realizacji projektu (zi)
(zi)
(zi)
1.066.416,00

906.466,00

159.950,00

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 18-64 lata, z obszaru województwa
lódzkiego, zamieszkalych na terenie Powiatu Radomszczauiskiego, zagrozonych ubóstwem
tub wykluczeniem spolecznym, korzystajqcych z pomocy spolecznej tub kwaliflkujqcych sic
do objçcia wsparciem pomocy spolecznej, tj.:
• 18 usamodzielniajqcych sic wychowanków,
• 30 osób z niepehiosprawnoáciq.
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W okresie od 01.01.2020r. do 30.11.2020r.:
1. W ramach Zadania 1:
zrealizowano warsztaty grupowe z psychologiem w zakresie kompetencji I umiejçtnoci
spotecznych, gwiadczono indywidualne poradnictwo psychologiczne, zrealizowano
poradnictwo prawne I obywateiskie
2. W ramach Zadania 2:
zrealizowano trening gospodarowania bucFketem domowym, zrealizowano trening
kulinarny, zrealizowano trening kompetencji rodzicielskich, trening budowania wizerunku
i relacji, zrealizowano kurs ,,Prawa jazdy kat. B" oraz dodatkowe godziny praktycznej
nauki, kurs ,,Komputerowy o profilu ogólnym, trening zdo1noci poznawczych
i kreatywnego, odbyl sic równiez jednodniowy wyjazd do Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie dia 33 osób. Zapewniono iransport, obiad, bilety wstçpu. Wykupiono polisç
NNW, OC, dia uczestników projektu zakupiono przylbice ochronne, rçkawice ochronne
oraz grodki dezynfekujqce.
3. W ramach Zadania 3:
Zrealizowano 20 godzin spotkañ grup wsparcia dia osôb z niepehiosprawnociq
oraz 20 godzin grup wsparcia dia usamodzielniaj4cych sic wychowanków oraz osób
pelnoletnich przebywajcych w pieczy zastçpczej. W ramach Zadania 4:
Kontynuowano zatrudnienie dwôch pracowników socjalnych.
W ramach Zadania 5:
zrealizowano trzydniowe wyjazdowe zajçcia profilaktyczno-terapeutyczne (lcznie 12
godz. zajcé tj. po 6 godz. dia 2 grup), zrealizowano trzydniowe wyjazdowe warsztaty
,,Wartoci w zyciu czlowieka - rozwój osobisty". Zakupiono maty do 6wiczefl
i pilki gtmnastyczne dia uczestników zajçé.
4. W ramach Zadania 6:
zrealizowano 25 godz. psychoterapii.
7. W ramach Zadania 7:
Wyplacano pomoc pieniçzn4 dia rodzin zastçpczych (na utrzymanie osób pelnoletnich
przebywaj4cych w pieczy zastcpczej) oraz pomoc pieniçnq na kontynuowanie nauki
(usamodzieIniajcym sic wychowankom pieczy zastcpczej). Wyzej wymienione
wiadczetha stanowily wklad wtasny.
8. W ramach Zadania 8:
zrealizowano zajçcia grupowe w ramach doradztwa, gwiadczono indywidualne doradztwo
zawodowe.
Celem glównym projektu bylo podniesieme poziomu aktywnoci spolecznej, edukacyjnej
i zawodowej mieszkaficów wojewödztwa lódzkiego (Powiatu Radomszczanskiego),
tj. klientów PCPR w Radomsku zagro2onych ubóstwem tub wykluczeniem spolecznym, w tym
usamodzielniaj4cych sic wychowanków z rodzin zastçpczych, osób z niepelnosprawnocioraz
osób peknoletnich przebywajqcych w pieczy zastçpczej. Proces wsparcia uczestników projektu
odbywal sic w oparciu o indywidualn4 gcie&q reintegracji.
Realizowane dzialania mialy na celu m.in.: wzrost aktywnoci spolecznej, podniesienie
samooceny uczestników, poszerzenie wiedzy i umiejctnoci, zwiçkszenie motywacji do zmiany
sytuacji tyciowej, przywrócenie zdo1noci do prawidlowego wypelniania rot spolecznych.
Poradnictwo specjalistyczne I interwencja kryzysowa.
PCPR w Radomsku udzielalo wsparcia mieszkañcom powiatu poprzez porady prawne,
psychologiczne, pedagogiczne i socjalne. WspOlpracowano z rO±nymi podmiotami statutowo
dzialajqcymi w dziedzinie przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz zapobiegania
szkodliwym patologiom, w szczegOInoci z Orodkami Pomocy Spolecznej na terenie powiatu,
Komendq Powiatow4 Policji w Radomsku, Sqdem Rejonowym w Radomsku, Prokuratur4
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Rejonowq w Radomsku, Poradni4 Psychologiczno-Pedagogiczn4 w Radomsku, pedagogami
szkolnymi, Zespolami Interdyscyplinarnymi, itp.
Do glównych zadañ w raniach interwencji kryzysowej nale±y udzielanie pomocy
psychologicznej osobom i rodzinom znajdujcym sic w naglym bqda przewleklym kryzysie
psychicznym (np. tdoba po stracie bliskiej osoby, przemoc w rodzinie, konflikty rodzrnne,
mal±eñskie, nieporadnoó ±yciowa, niewydolnoó wychowawcza, itp.), ale równie±, jezeli
sytuacja tego wymaga, pomocy prawnej I socjalnej.
W 2020r. psycholog i pedagog w ramach ww. zadañ udzielili 195 porad. Pomoc
psychologiczna realizowana byla w nastçpujcych obszarach:
- poradnictwo I psychoedukacja udzielana ofiarom przemocy wewn4trzrodzinnej,
- pomoc psychologiczna w problemach dorastajqcej mlodziezy,
- wsparcie psychologiczne dia osób niepelnosprawnych,
- psychoedukacja w zakresie specyfiki i metod leczenia zaburzeñ emocjonalnych
I chorób psychicznych,
- interwencje w sytuacjach zagrozema ycia,
- pomoc i wsparcie psychologiczne osób w 29obie.
PCPR zapewnia równiez porady prawne dia mieszkañców powiatu. W 2020r. z tej pomocy
skorzystalo 46 osób, którym udzielono 60 porad. W szczegóInoci zakres porad obejmowal
sprawy z zakresu prawa rodzrnnego, prawa spadkowego, prawa podatkowego i oplat, prawa
administracyjnego, prawa lokalowego.
Odplatnoé gmin.
Zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemic
pieczy zastçpczej do zadañ wiasnych gminy nalezy wspOlfmansowanie pobytu dziecka
w rodzinie zastçpczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuñczo-wychowawczej,
regionalnej placówce opiekuñczo-terapeutycznej lub interwencyjnym orodku preadopcyjnym.
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzmie zastçpczej albo w rodzinnym domu dziecka
lub w placówce opiekuñczo-wychowawczej gmina wlaciwa ze wzglçdu na miejsce
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastçpczej ponosi
wydatki na opiekç i jego wychowanie w wysokoci:
1) 10% wydatków na opiekç i wychowanie thieckaJrednich miesiçcznych wydatków
w placówce - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastçpczej,
2) 30% wydatków na opiekç i wychowanie thieckaJredthch miesiçcznych wydatków
w placówce - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastçpczej,
3) 50% wydatków na opiekç i wychowanie dziecka/rednich miesiçcznych wydatków
w placówce - w trzecim roku i nastçpnych latach pobytu dziecka w pieczy zastçpczej.
Dochody uzyskane przez powiat w 2020r. z tytulu odp1atnoci gmin za dzieci umieszczone
w rodzinach zastçpczych stanowh kwotç 777.012,80 zi, natomiast dochody uzyskane
przez powiat w 2020r. z tytuJu wplat gmin za dzieci umieszczone w placówkach
opiekuñczo-wychowawczych stanowiq kwotç 1.462.177,52 zi.
Wypoczynek dzieci z rodzin zastçpczych
Corocznie PCPR zapewnia wypoczynek dzieciom wychowujcym sic w rodzinach
zastçpczych na terenie powiatu radomszczauiskiego w oparciu o skierowania pozyskane
z Lôdzkiego Kuratorium Owiaty w Lodzi. W 2020r. powiat otrzymal 55 skierowañ na kolonie
letnie w terminie 02.08.2020 r. - 15.08.2020 r. w miejscowoci Mrzezyno. Na kolonie
pojechaly dzieci z rodzin zastçpczych oraz dzieci z rodzin ubogich skierowane przez
OPS z terenu powiatu oraz 8 dzieci z Placówki Opiekuñczo-Wychowawczej ,,Kamul". Ponadto
10 dzieci wychowujqcych sic w rodzmach zastçpczych uczestniczylo w obozie
zorganizowanym przez ZHP w miejscowoci Biale Brzegi gm. Kluczewsko w terminie
od 15.08.2020-26.08.2020 r.
54

jrz

Radomszczañski
Powiot MoEIiwoc,

Wykonanie dochodów bud±etowych w 2020r.
Plan dochodów - 1.281.522,50 zi
Wykonanie ogólem w kwocie - 2.3 80.754,33 zl (185,78
Najwiçkszy udzial w zrealizowanych dochodach mialy wplywy z wplat gmin za dzieci
umieszczone w pieczy zastçpczej.

IV. WSPOLPRACA I DZIALALNOSC NA RZECZ ORGANIZACJI
POZARZ4DOWYCH ORAZ PODMIOTÔW WYMIENIONYCH
W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU
0 DZIALALNOSCI P0ZYTKU PUBLICZNEGO
10 WOLONTARIACIE
Poni±sza tabela przedstawia zrealizowany harmonogram terininów kontroli
i sprawozdafi z realizacji zadañ publicznych w 2020 roku.
Wszystkie zadania sq realizowane w ramach procedury uproszczonej.
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realizacj i zatlania

ekreacja - aktywne
formy spçdzania
wolnego czasu
na terenie Powiatu
Radomszczañskiego

01.09.20r.- 30.09.20r.

Wspieranie
niskonakiadowych,
niekomercyjnych,
nie przeznaczonych
do sprzeday
wydawnictw
i publikacji
tematycznie
zwizanych
z Powiatem
Radomszczañskim
Wspieranie
orgarnzacji wydarzeñ
kulturalnych
I artystycznych
na terenie Powiatu
Radomszczañskiego

17.09.20r.- 14.1 2.20r.

Radomsko

I

,,

!IflflhI

eaIizujca zadanie

sPrawozdani

Kiub Sportowy
Nokaut Radomsko

Data kontroli:
26.IX. 2020r.
Przyjçcie przez Zarzqd:
28.X.2020r.
Sprawozdanie koñcowe
08.X.2020r.
Przyjçcie przez Zarzqd:
28.X.2020r.

Umowa nr 09/2020
Kwota dotacji:
1.000Z1.

Poiskie Towarzystwo
Historyczne
w Radomsku

Radomsko
Umowa nr 02/2020
Kwota dotacji:
2.000zl.

01.10.20r.- 15.12.20r.
Radomsko

I fl!III

ZHP Hufiec
Radomsko
Umowa nr 06/2020
Kwota dotacji:
2.000A.

j

Data kontroli:
25.XI. 2020r.
Przyjçcie przez Zarzqd:
02.Xll.2020r.
Sprawozdanie koñcowe
17.Xll.2020r.
30.X11.2020r.

Data kontroli:
1LXII.2020r.
P,jie przez Zarzd:
30.XIL2020r.
Sprawozdawe koñcowe
14.1.2021 r.
Przyjçcie przez Zarzd:
03.11.2021r.
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Wyjazdowe formy
06.08.20r.- 31 .08.20r
wypoczynku dia
dzieci i nilodziey
Powiat
z terenu Powiatu
Radomszczañski
Radomszczañskiego
Wspólzawodnictwo
sportowe dzieci
i mlodziey z terenu
Powiatu
Radomszczafiskiego

tekreacja - aktywne
formy spçdzania
wolnego czasu
na terenie Powiatu
Radomszczañskiego

01.10.20r. - 30.11.20r
Powiat
Radomszczañski

ZHP Hufiec
Radomsko
Umowa nr 01/2020
Kwota dotacji:
8.000zl.

ZHP Hufiec
Radomsko
Umowa nr 03/2020
Kwota dotacji:
5.000zL

Sprawozdanie koOcowe
30.IX. 2020r.
Przyjçcie przez Zarzd:
28.X.2020r.

Zwrot dotacji
w kwocie 5.000 zL
na podstawie
porozumienia nr 1
z dnia 12.11 .202 Or.
data zaksiegowania
zwrotu 12.11.2020r.)

_

17.08.20r.- 15.09.20r.
OSP Przedbórz
Powiat
Radomszczañski

romocja I organizacja 18.11.20r.- 31.12.20r.
wolontariatu
Radomsko

Umowa nr 08/2020
Kwota dotacji:
1.500z1.

PCK Radomsko

Sprawozdanie koñcowe
04.IX. 2020r.
Przyjecie przez Zarzd:
16.IX.2020r

Sprawozdanie koticowe
27.1.2021r.
Przyjçcie przez Zarzd:
03.H.2021 r.

Umowa nr 11/2020
Kwota dotacji:
2.000zL

Vspieranie organizacji
wydarzeñ
kulturalnych
i artystycznych
na terenie Powiatu
Radomszczañskiego

13.08.20r.- 11.11 .20r.

Radomszczañski
Uniwersytet III
Wieku

Radomsko
Umowa nr 04/2020
Kwota dotacj j
1.000zl.

ekreacja - aktywne
formy spçdzania
wolnego czasu
na terenie Powiatu
Radomszczafiskiego

13.08.20r.-06.10.20r.

Kiub Sportowy
TYTANI Radomsko

Radomsko
Umowa nr 05/2020
Kwota dotacji:
2.500z1.

Data kontroli:
20.X. 2020r.
Pjie przez Zarzd:
02.XII.2020r.
Sprawozdanie koicowe
11.Xll.2020r.
Przyjçcie przez Zarzd:
30.Xll.2020r.
Data kontroli:
1 I.IX.2020r.
Przyjçcie przez Zarzd:
1.X.2020r.
Sprawozdanie koOcowe
28.X. 2020r.
Przyjccie przez Zarzd:
13.XI.2020r.
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Wspieranie organizacji
wydarzeñ
kulturalnych
i artystycznych
na terenie Powiatu
Radomszczañskiego

04.09.2030.09.2020r.

Wspieranie organizacji
wydarzeñ
kulturalnych
i artystycznych
na terenie Powiatu
Radomszczañskiego

17.08.2015.11.2020r.

RadomszaaAski
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Stowarzyszenie
,,Ziemia
Radomszczañska"

Radomsko
Umowa ur 10/2020
Kwota dotacji:
1.500z1.

,,Stowarzyszenie
Orkiestra Dçta
EXPRESJA"

Radomsko
Umowa nr 07/2020
Kwota dotacji:
5.000zl.

Sprawozdanie koñcowe
30.X. 2020r.
Przyjecie przez Zarzqd:
13.XI.2020r

Data kontroli:
051X.2020r.
Przyjçcie przez Zarzd:
02.XII.2020r.
Sprawozdanle koñcowe
15.Xll. 2020r.
Pjie przez Zarzd:
30.XII.2020r

Na szczególnq uwage w obszarze wspólpracy z organizacjami pozarzqdowymi zasluguje
kampania informacyjno - promocyjna 1% pod haslem: ,,Zostaw procent w swym powiecie,
niech nie blqka sic po gwieciell - to haslo kampanii informacyjnej zachçcajcej mieszkañców
powiatu do przekazania 1% podatku dochodowego organizacjom poytku publicznego
dzialajcym na terenie Powiatu Radomszczañskiego, zainicjowana przez Powiatow4 Radç
Dzia1a1noci Po2ytku Publicznego I Starostwo Powiatowe, a dalej kontynuowane p0 raz kolejny
przez Starostwo Powiatowe.

V. PRZECIWDZIALANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA
LOKALNEGO RYNKU PRACY W 2020 ROKU
POWIATOWY IJRL4I) PRACY W RADOMSKU
Instrumenty rynku pracy realizowane przez Powiatowy Urzd Pracy w Radomsku
w 2020 roku (stan na dzieñ 31.12.2020 r.)
W 2020 r. Powiatowy Urzd Pracy w Radomsku dysponowal grodkami finansowymi
na aktywizacjç osób bezrobotnych w wysokoci 7.131.535,62 zi. w tym:
- na realizacjç programu ,,Aktywizacja osób p0 29 roku tycia pozostajqcych bez pracy
w Powiecie Radomszczañskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lódzkiego na lata 2014 - 2020, kwo4 2.074.704,89 zi. (RPO).
- na realizacjç programu ,,Aktywizacja osób miodych pozostajcych bez pracy
w Powiecie Radomszczañskim" w ramach Program Operacyjnego Wiedza, Edukacja,
Rozwój 2014 - 2020, kwo4 2.668.682,73 zi. (POWER).
- na podstawowe ushigi i instnlmenty rynku pracy fmansowane w ramach limitu
rodków przyznanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Spolecznej, kwot
1.888.148,00 zi. (Algorytm).
- pozyskano dodatkowe grodki z rezerwy Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
(decyzja z dnia 13.07.2020 r.) na realizacjç programu aktywizacji zawodowej
bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia - 500.000,00 zL
PUP realizowa.t r6wniet zadania z obszaru rehabilitacji zawodowej osób niepelnosprawnych
bezrobotnych i poszukuj4cych pracy niepozostajcych w zatrudnieniu. Na ten eel ze grodk6w
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych (PFRON) dysponowalimy
kwot4 240.000,00 zi. PUP pozyskal r6wnie2 grodki w ramach PFRON na dofinansowanie
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projektu ,,Aktywizacja zawodowa osób z niepelnosprawnokiami w Powiatowym Urzçdzie
Pracy w Radomsku" w wysokoci 60.000,00 zi.
PUP dysponowal grodkami w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
na ksztalcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w kwocie 500.000,00 zi.
W ramach poszczególnych programów realizowane by!y nastçpuj4ce formy wsparcia
dia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Radomsku:
- state;
- zwrot kosztów dojazdu na sta±;
- jednorazowe 6rodki na podjçcie dziala1noci gospodarczej;
- prace spo!ecznie u±yteczne;
- prace interwencyjne;
- roboty publiczne;
- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukoñczyl 50 rok
ycia;
- szkolenia;
- bon na zasiedlenie;
- bon szkoleniowy.
W zwizku z wprowadzeniem w 2020 r. stanu pandemii koronawirusa,
PUP w Radomsku realizowal zadania w ramach Tarczy antykryzysowej tj.:
- dotacja na pokrycie bie±cych kosztów prowadzenia dzia!a1noci gospodarczej
mikroprzedsiebiorcy i malego przedsiebiorcy okre1onych bran (art.! 5zze4) wsparcie wprowadzone w Tarczy 6.0 realizowane od 19 grudnia 2020 r.;
- niskooprocentowana pozyczka z Funduszu Pracy dia mikroprzedsiebiorców
(art. 15zzd);
- mskooprocentowana pozyczka z Funduszu Pracy dia organizacji pozarzdowych
(art. 15zzda);
- dofinansowanie czçci kosztów prowadzenia dzialaInoci gospodarczej
dia przedsiebiorców samozatrudnionych (art. I 5zzc);
- dofinansowanie czçci kosztów wynagrodzeñ pracowników oraz nale±nych od nich
skiadek na ubezpieczenia spo!eczne dia mikroprzedsiçbiorców, malych i 6rednich
przedsiçbiorców (art. 1 5zzb);
- dofinansowanie czeci kosztöw wynagrodzeti pracowników oraz nale±nych od nich
skiadek na ubezpieczema spoleczne dia organizacji pozarz4dowych (art. I Szze);
- dofinansowanie czeki kosztów wynagrodzeñ pracowników oraz skiadek
na ubezpieczenia spoleczne dia kocie1nej osoby prawnej dzia1ajcej na podstawie
przepisów o stosunku Pañstwa do Kociola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
• stosunku Pañstwa do innych kocio16w i zwizków wyznaniowych oraz
• gwarancjach wo1noci sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej
(art. 1 5zze2).
Na realizacje Tarczy antykryzysowej w 2020 r. PUP w Radomsku dysponowal kwo4
dodatkowych grodk6w Funduszu Pracy na finansowanie zadañ okre1onych w art. 15 zzb 15 zze i art. 15 zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwizaniach zwizanych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, rnnych chorób zaka±nych
oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych w wysokoci 50.500.000,00 zi.:
1. w ramach projektów wspóffinansowanych z Europejskiego Funduszu Spolecznego:
- w ramach program ,,Aktywizacja osób pa 29 roku tycia pozostaj4cych bez pracy
w powiecie radomszczañskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lódzkiego na lata 2014 - 2020 - 4.612.214,85 zi.
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- w ramach programu ,,Aktywizacja osób miodych pozostaj4cych bez pracy
w Powiecie Radomszczañskim" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja,
Rozwój 2014 - 2020 - 428.787,88 zi.
2. w ramach grodk6w krajowych w ramach ustalonych kwot grodk6w rezerwy Funduszu
Pracy - 43.958.997,27 zi.
3. w dniu 21.12.2020 r. otrzyma1imy decyzj4 ministra grodki na finansowanie w 2020 r.
zadania okre1onego w art. 15 zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziakaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zaka±nych oraz wywolanych nimi sytuacji kiyzysowych
w wysokoci 1.500.000,00 zi

STALE
W 2020 r. osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzçdzie Pracy
w Radomsku mogla bye skierowana do odbycia stau przez okres nieprzekraczajcy
6 miesiçcy. Szczególowe informacje dotycz4ce organizacji stay dia osób bezrobotnych
okre1al ,,Regulamin w sprawie zasad organizacji stazy przez Powiatoty Urzqd Pracy
w Radomsku ".
W 2020 roku ogloszono 8 naborów wniosków o zorganizowanie stau, zawarto 180 uméw
o zorganizowanie stau dia 197 osób, w tym:
• 114 umOw o zorganizowanie stau dia 124 osób w ramach grodk6w P0 WER V;
• 18 umów o zorganizowanie sta2u dia 22 osOb w ramach grodk6w Algorytmu;
• 30 umów o zorganizowanie stau dia 31 oséb w ramach grodk6w RPO V;
• 18 umów o zorganizowanie stau dia 20 osób w ramach Rezerwy Ministra na realizacjç
programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia.
ZWROT KOSZTOW DOJAZDU NA STA
Osoba bezrobotna odbywajqca stat, na który zostala skierowana przez PUP
w Radomsku w przypadku, gdy uzyskiwala wynagrodzenie tub inny przychód w wysokoci
nieprzekraczaj4cej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracç w danym miesicu
rozliczeniowym, mogla ubiegaC sic o zwrot kosztów dojazdu na sta2. Zwrot ten nastçpowal
na podstawie umowy. Podstaw4 jej zawarcia bylo ziozenie pisemnego wniosku nie pó±niej
W2 14 dni od dnia rozpoczçcia stazu. Kolejne wnioski o zwrot kosztów dojazdu skiadane
byly w terminie nieprzekraczajcym 5- go dnia miesica nastçpujcego po m esi4cu, ktorego
dotyczy!o rozliczeme.
Na dzieñ 3 1.12.2020 r. Dodpisano 61 uméw w ramach refundacii kosztów dojazdu:
• 8 umów o zwrot kosztów przejazdu w ramach grodk6w Atgorytmu,
• 7 umów o zwrot kosztów przejazdu w ramach grodk6w RPO V,
• 43 umowy o zwrot kosztów przejazdu w ramach grodk6w POWER V,
• 3 umowy o zwrot kosztów przejazdu w ramach Rezerwy Ministra na realizacjç
programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia.

JEDNORAZOWE RODM NA PODJJCIE DZIALALNOCI GOSPODARCZEJ
Osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP w Radomsku mogla w 2020 r. ubiegaC sic
o jednorazowe §rodki na podjçcie dzia1atnoci gospodarczej - maksymalna kwota dotacji
w 2020 r., zaopiniowana przez Powiatowq Radç Rynku Pracy, wynosila 24.000,00 zI. Zasady
przyznawania jednorazowych grodk6w na podjçcie dzia1a1noci gospodarczej okre1al
,,Regulamin dotyczqcy pryznawania jednorazo'iych grodk6w na podjçcie dzialalno.ki
gospodarczej ".
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W 2020 roku ogloszono 4 nabory wniosków o przyznanie jednorazowych grodk6w na podjccie
dzia1a1noci gospodarczej, §rodki finansowe otrzymalo 137 osób bezrobotnych:
• 43 umowy w ramach grodk6w P0 WER V;
• 24 umowy w ramach grodk6w Algorytmu;
• 53 umowy w ramach grodk6w RPO V;
• 17 umów w ramach Rezerwy Ministra na realizacje programu aktywizacji zawodowej
bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia
PRACE SPOLECZNE UYTECZNE
Prace spolecznie uyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa
do zasilku, na które kieruje powiatowy urzqd pracy. Prace te mog4 bye organizowane przez
gminç w jednostkach organizacyjnych pomocy spolecznej, organizacjach lub instytucjach
statutowo zajmuj4cych sic pomoc4 charytatywnq tub na rzecz spo1ecznoci lokalnej.
S4 one organizowane na wniosek gminy na podstawie zawartego porozumienia. W 2020 roku
PUP refundowal gminie ze grodk6w Funduszu Pracy 60% wyplaconej stawki godzinowej.
W ramach prac spolecznie uytecznych bezrobotny wykonywal prace na terenie gminy
w wymiarze 10 godzin tygodniowo przy czym zachowywal status osoby bezrobotnej
i otrzymywal gwiadczenie w wysokoci 8,70 zi. za Wd4 przepracowan godzinç.
W 2020 roku samorz4dy zawarly 5 porozumieñ na podstawie których do odbycia prac
spolecznie uytecznych skierowano 49 osób bezrobotnych, w ramach grodk6w Algorytmu.
PRACE INTERWENCYJNE
Prace interwencyjne polegaJ4 na zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego
przez pracodawcç, który otrzymuje refundacjç czçci kosztów wynagrodzenia i skiadek
ZUS przez okres do 6 miesiçcy. W roku 2020 kwota refundacji wynosila 860 zi + skladki
ZUS od tej kwoty miesiçcznie. WysokoC refundacji byla okre1ona w umowie jednak
me mogla przekroczyC miesiçcznie kwoty zasillcu okre1onej w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Umowa z pmcodawcq byla zawierana
na okres co najnmiej 9 miesiçcy - pierwsze 6 miesiçcy obejmowal okres refundacji, kolejne
3 miesiqce to okres ustawowego obowizkowego zatrudnienia bez udzialu grodk6w z PUP.
Pracodawca byt zobowizany do dalszego zatrudnienia na kolejne co najmniej 3 miesice.
Oczekujqc efektywnoci zatrudnieniowej dba1imy o to, by wprowadziC osoby pozostajqce
bez zatrudnienia trwale na rynek pracy.
W 2020 r. nabór wniosków o organizacjç prac interwencyjnych odbywal sic w sposób ciqgly,
podpisano 47 umów, na które skierowano 54 osoby:
• 28 umów dia 35 osób w ramach grodk6w Algorytmu;
• 4 umowy dla 5 osób w ramach grodk6w RPO;
• 9 umów dia 9 osób w ramach grodk6w POWER;
• 6 umów dia 5 osób w ramach Rezerwy Ministra na realizacjç programu aktywizacji
zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia.
ROBOTY PUBLICZNE
Roboty publiczne to zatrudnienie skierowanego bezrobotnego przy wykonywaniu prac
organizowanych przez gminy, organizacje pozarzdowe statutowo zajmujce sic prob1ematyk:
ochrony grodowiska, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy
spolecznej, spótki wodne i ich zwizki, jezeli prace te s4 finansowane ze grodk6w samorzdu
terytorialnego, bud±etu pañstwa, funduszy celowych, organizacji samorzdowych, spólek
wodnych i ich zwiqzków.
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W 2020 roku organizacja robot publicznych nastepowala w wyniku umowy zawartej pomiethy
Dyrektorem Powiatowego Urzçdu Pracy dziatajqcym z upowaznienia Starosty
Radomszczañskiego a Organizatorem mb wskazanym przez Organizatora robot publicznych
Pracodawcq. Organizator robOt publicznych otrzymywal refundacje czçci kosztOw
poniesionych na wynagrodzenie i skladki ZUS, do wysokoci 2.000,00 zl + ski. ZUS
od tej kwoty miesiçcznie.
W 2020 roku nabOr wniosków o organizacje robot publicznych odbywal sic w sposób ciqgly,
zawarto 12 umów dla 19 osOb bezrobotnych w ramach grodk6w Algorytmu.
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEOWANEGO
BEZROBOTNEGO, KTORY UKONCZYL 50 ROK ISYCL4,
Starosta mote, na podstawie zawartej umowy, przyznaé pracodawcy lub przedsiçbiorcy
dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, ktOiy ukoñczyl
50 rok ±ycia. Dofmansowanie wynagrodzenia przysluguje przez okres:
- 12 miesiçcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, ktOry ukoñczyl 50 tat,
a nie ukoñczyl 60 tat lub
- 24 miesiçcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, ktOry ukoñczyl 60 tat.
Dofinansowanie wynagrodzenia przysluguje w kwocie okre1onej w umowie, me wy2szej
jednak ni2 polowa minimalnego wynagrodzenia za pracç miesiçcznie obowizujcego w dniu
zawarcia umowy, za kazdego zatrudnionego bezrobotnego. W 2020 r. byla to kwota me wyzsza
niz 1.300,00 zi.
Pracodawca lub przedsiebiorca byli zobowizani do dalszego zatrudniania skierowanego
bezrobotnego po uplywie okresu przyslugiwania dofinansowania, odpowiednio przez
okres 6 miesiçcy w przypadku, zatrudnienia bezrobotnego, ktOry ukoñczyl 50 rok tycia
a me ukoñczyl 60 roku ±ycia, oraz 12 miesiçcy w przypadku, zatrudnienia bezrobotnego,
Wry ukoñczyl 60 rok tycia.
W 2020 roku nabOr wnioskOw o dotinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby
bezrobotnej powyzej 50 roku tycia odbywal sic w sposób cigly, nie zawarto umów.
Kontynuowano realizacjç umOw zawartych w 2019 roku.
USLUGA RYNKU PRACY - ORGAMZACJA SZKOLEN
Szkolema dia osób bezrobotnych
Szkoleme to pozaszkolne zajccia majce na celu uzyskanie, uzupelnienie tub doskonalenie
umiejçtnoci I kwalifikacji zawodowych lub ogOlnych, potrzebnych do wykonywania pracy,
w tym umiejçtnoci poszukiwania zatrudnienia. Powiatowy Urzd Pracy w Radomsku
dia potrzeb osOb bezrobotnych I innych uprawnionych w 2020 r. realizowal szkolenia w formie
indywidualnej, gdzie osoba zainteresowana musi uzasadnió jego ce1owoé j. wykazaé szanse
zatrudnienia po szkoleniu, co jest podstaw4 do dokonania oceny cetowoci i zasadnoci
szkolenia.
W okresie 01.01.-31.12.2020 r. na szkolenia skierowano 20 osób, w tym:
1) ze szkoleñ wskazanych przez osoby bezrobotne I poszukujce pracy finansowanych
ze grodk6w Funduszu Pracy skorzystalo 18 osOb. Szkolenia obejmowaly nastçpujCy
zakres:
- Kierowca wozkOwjezdniowych - I osoba,
- Operator koparki jednonaczyniowej kiasa I - 2 osoby,
- Prawo jazdy kat. C,C+E wraz z kwalifikacj4 wstqpn4 przyspieszonq do prawa jazdy
kat. C, C+E —4 osoby,
- Prawo jazdy kat. C,C+E —6 osOb,
- Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacj4 wstçpn —2 osoby,
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- Operator walca drogowego kiasa II wszystkie typy - 1 osoba,
- Operator koparkoladowarki - wszystkie - kiasa trzecia— 1 osoba,
- Coach/Mentor/Konsultant Kryzysowy - 1 osoba.
INSTRUMENTY RYNKU PRACY DLA OSOB DO 30 ROKU IYCIA
BON NA ZASIEDLENIE
Instrument rynku pracy skierowany do osôb bezrobotnych do 30 roku zycia. W 2020 roku osoba
bezrobotna zarejestrowana w PUP w Radomsku mogla sic ubiegaé o przyznanie bonu
na zasiedlenie w zwizku z podjçciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub dziata1noci
gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkaniajee1i od1eg1oé do miejscowoci,
w której zamieszka wynosila co najmniej 80 km. lub gdy czas dojazdu do miejscowoci
i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania grodkami transportu zbiorowego
przekracza lqcznie co najmniej 3 godziny dziennie. Wysokoé bonu na zasiedlenie me mote
przekroczyé kwoty 200% przeciçtnego wynagrodzenia za pracç. Maksymalna wysokoé bonu
na zasiedleme w roku 2020 zaopmiowana przez Powiatowq Rade Rynku Pracy wynosila
8.000,00 zI.
Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w 2020 r. prowadzony byl w sposób ci4gly,
zawarto 18 umów w tym:
• 13 umów w ramach 6rodk6w POWER V;
• 5 umów w ramach grodk6w Algorytmu.
BON SZKOLENIOWY
Bon szkoleniowy mote otrzymaé osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzçdzie
Pracy w Radomsku, która me ukoñczyla 30 roku ±ycia, ziozyla wniosek o przyznanie bonu
szkoleniowego oraz uprawdopodobnila podjçcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
lub dzialaInoci gospodarczej p0 zakoñczeniu szkolenia. Bon szkoleniowy stanowi gwarancjç
skierowania bezrobotnego na wskazane przez mego szkoleme oraz oplacema kosztów, które
zostan4 poniesione w zwuzku z podjcciem szkolenia. W ramach bonu szkoleniowego
finansowane s4 koszty szkolenia do wysokoci 100% przeciçtnego wynagrodzenia
obowizujcego w dniu przyznania bonu. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego
nastçpuje na podstawie realizowanego przez bezrobotnego Indywidualnego Planu Dzialania.
W 2020 r. z bonu szkoleniowego skorzystaly 2 osoby, którym sfinansowano koszty szkolenia
w zakresie:
- Prawo jazdy kat. C wraz z kwaliflkacj4 wstçpn4 przyspieszon - 1 osoba
- Spawanie blach spoinami pachwinowymi i czolowymi metod4 MAG wraz
z certyfikatem TUV - I osoba.
USLUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY FINANSOWANE ZE 9RODKOW
PANSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACYJNEGO OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Powiatowy Urzd Pracy w Radomsku, UchwaI4 Rady Powiatu Radomszczañskiego
NR XVIIII15O/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie okre1enia rodzajOw zadañ i podzialu
rodków fmansowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej osób niepelnosprawnych,
realizowanych przez Powiat Radomszczañski w 2020 roku ze grodk6w Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych, otrzymal 240 000,00 zi na rehabilitacjç
zawodow4 osób mepelnosprawnych bezrobotnych i poszuktcych pracy niepozostajcych
w zatrudnieniu.
W dniu 14.07.2020r. podpisa1imy umowç w ramach zaliczkowego dofmansowania projektów
w rainach ,,Prograinu wyrównywania rónic miçdzy regionami III" w obszarze G. Na ten cel
otrzyma1imy 60.000,00 zI.
Do dnia 3 1.12.2020 r. w ramach grodk6w PFRON:
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• podpisano 4 umowy na podjccie dziala1noci gospodarczej dia osoby niepelnosprawnej,
• podpisano 1 umowe w ramach wyposazenia stanowiska pracy osoby niepelnosprawnej,
• podpisano I umowç w ramach zwrotu pracodawcy, który zatrudnia pracownika
niepelnosprawnego ze grodk6w Funduszu kosztów zatrudnienia pracowników
pomagajcych pracownikowi niepehiosprawnemu w pracy
W ramach projektu ,,Program wyrównywania rónic miçdzy regionami III" w obszarze G:
• podpisano 1 umowç o zorganizowanie sta±u dia 1 osoby niepelnosprawnej.
• podpisano 1 umowç w ramach wyposaenia stanowiska pracy osoby niepelnosprawnej
(umowa nie zostala zrealizowana ze wzgledu na negatywna opiniç Pañstwowej
Inspekcj i P racy)
Kwota wydatkowana w 2020 roku w ramach grodk6w PFRON wynosi:
- limit podstawowy PFRON: 239.040,00 zL;
- program wyrównywania rónic: 2.880,00 zl (w rn-cu styczniu 2021r. wyplacono
równiez stypendium za miesiqce grudzieñ 2020, styczeñ 2021r. w wysokoci
2.160,00A.)
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
rodki KFS na dofinansowanie ksztalcenia pracowników i pracodawców mogq bye
przeznaczone na:
- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego
zgod,
- egzaminy urnoliwiaj4ce uzyskanie dokumentów potwierdzajqcych nabycie
umiejçtnoci, kwalifikacji lub uprawnieñ zawodowych,
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjçcia ksztalcenia lub pracy
zawodowej p0 ukoñczonym ksztalceniu,
- ubezpieczenie od nastçpstw nieszczç1iwych wypadków w zwizku z podjçtyrn
ksztalceniem.
Na dzieñ 31.12.2020 r. zawarto 49 umów na finansowanie dzialañ obejmujqcych ksztalcenie
ustawiczne pracowników i pracodawcy ze grodk6w KFS na kwotç 484 281,70 zI.
Programy rynku pracy realizowane przez Powiatowy Urzd Pracy w Radomsku
w 2020 roku(stan na dzieñ 31.12.2020 r.)
Program ,,Aktywizacja osób p0 29 roku zycia pozostajqcych bez pracy w powiecie
radomszczañskim (V)" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lódzkiego na lata 2014-2020 wspólfinansowany ze srodków Europejskiego
Funduszu Spolecznego
09 priorytetowa VIII ,,Zatrudnienie",
Dzialanie VIII.! ,,Wsparcie aktywnoci zawodowej osób p0 29. roku 2ycia przez powiatowe
urzçdy pracy".
Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
Calkowita wartoC projektu: 7.958.616,74 z!, w tym kwota 1.523.386,00 zi planowana
jest na realizacjç w 2019 r., a kwota 6.435.230,74z1 (w tym 4.812.214,85 zL w ramach
instrumentów dofinansowania) na realizacjç w 2020 r.
Projekt ,,Aktywizacja osób p0 29 roku 2ycia pozostajcych bez pracy w Powiecie
Radomszczañskim (V)'1 skierowany byl do osób powyzej 29 roku ycia pozostajcych
bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzçdzie Pracy w Radomsku jako osoby
bezrobotne, w tym osoby znajdujqce sic w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
tj.: osoby p0 50 roku tycia, osoby dtugotrwale bezrobotne, kobiety, osoby
z niepehiosprawnociami, osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3).
Grupç docelowq projektu stanowilo 255 osób, w tym 149 kobiet oraz 106 mçczyzn, w tym:
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- 90 osób o niskich kwalifikacjach,
- 70 osób dlugotrwale bezrobotnych,
- 5 osób z niepehiosprawnociami,
- 26 osób powy±ej 50 roku zycia.
W ramach projektu, PUP realizowal nastepujce uslugi i instrumenty rynku pracy:
- state dla 130 osób bezrobotnych,
- jednorazowe grodki na podjecie dzialaInoci gospodarczej dia 102 osób bezrobotnych,
- prace mterwencyjne dla 24 osób bezrobolnych.
Zgodnie z Aneksem do Umowy o dofinansowanie z dnia 06.08.2020 r., w ramach projektu
realizowane bylo równiez wsparcie dia osób objçtych instrumentami wprowadzonymi ustawq
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegolnych rozwizaniach zwi.zanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka±nych
oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (pracowników przedsiçbiorstw, osób
samozatrudnionych i pracowników organizacji pozarzqdowych). Wsparcie polegaj4ce
na czçkiowym dofinansowaniu wynagrodzeñ pracowników lub kosztów prowadzenia
dzialaInoci gospodarczej dia przedsiçbiorców, którzy w zwizku z ogloszeniem
na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagro2ema epidemicznego zanotowali spadek
obrotów skierowane jest do 1.164 osób (431 kobiet oraz 733 mezczyzn), na 1czn4 kwotç
4.812.214,85 zI.
Stan realizacji na dzieñ 31.12.2020 r.:
Do projektu zakwalifikowano 253 osoby zarejestrowane w PUP w Radomsku (147 kobiet i 106
mçczyzn), w tym:
- 178 osób o niskich kwalifikacjach,
- 98 osób dlugotrwale bezrobotnych,
- 8 osób z niepelnosprawnokiami,
- 36 osoby powyzej 50 roku ±ycia.
Sporód zakwalifikowanej grupy uczestników:
- 130 osób podjelo wsparcie w formie stay,
- 100 osobom wyplacono jednorazowe rodki na podjçcie dzialaInoci gospodarczej,
- 24 osoby podjçly prace w ramach prac interwencyjnych.
Wród uczestników projektu RPO V jedna osoba skorzystala z dwóch dostçpnych form
wsparcia (stat oraz prace interwencyjne). Tym samym lczna liczba udzielonych form
wsparcia jest wiçksza o I nit liczba osób zakwalifikowanych do projektu.
Wszyscy uczestnicy zostali objçci wsparciem w postaci porednictwa pracy, a 72 z nich poradnictwem zawodowym. Sporód osób, które zakoñczyly udzial w projekcie zgodnie
z zaplanowanq 9cietk4, 107 osób podjelo pracç. Ponadto, wszystkie osoby, które w ramach
projektu otrzymaly grodki na rozpoczccie dziala1noci gospodarczej (100 osób), dziala1noé
tç rozpoczely.
W ramach wsparcia po1egajcego na czçciowym dofmansowaniu wynagrodzeñ pracowników
lub kosztów prowadzema dzialalnoki gospodarczej dia przedsiebiorców, do projektu
zalcwalifikowano 1165 osób (432 kobiety, 733 mezczyzn).
Program ,,Aktywizacja osób miodych pozostajcych bez pracy w Powiecie
Radomszczañskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020
09 Priorytetowa I ,,Osoby miode na rynku pracy "
Dzialanie 1.1 ,,Wsparcie osób mlodych pozostajcych bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty pozakonkursowe"
Poddzialanie 1.1.1 ,,Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spolecznego"
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Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2020 r. - 31.12.2022 r. (zgodnie z Aneksem
do Umowy z dnia 15.12.2020r., termin realizacji projektu zostal wyd1irony do 3 1.12.2022 r.).
Calkowita wartoé projektu: 6 983 988,86 zI, w tym:
- 2 909 956,61 zI (w tym 1128 787,88 zI. w ramach instrumentéw dofinansowania) - 2020 r.,
-2155807,21 zl-2021 r.,
-1 918225,04z1-2022r.
Projekt ,,Aktywizacja osób miodych pozostajqcych bez pracy w Powiecie Radomszczañskim
(V)", skierowany jest do osób miodych w wieku 18 - 29 lat pozostajqcych bez pracy,
zarejestrowanych w Powiatowym Urzçdzie Pracy w Radomsku, jako bezrobotne, w tyin osób
znajduj4cych sic w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• osoby z mepe1nosprawnociaxm,
• osoby dlugotrwale bezrobotne,
• osoby o niskich kwalifikacjach.
Do projektu bçd4 mogly zostaé zakwalifikowane miçdzy innymi osoby, które me uczestnicz4
w ksztalceniu I szkoleniu (tzw. mlodziez NEET), zgodnie z definicj4 osoby z kategoni NEET
przyjçt4 w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Ponadto,
uczestnikanii mogq byó równie± osoby, które me nale24 do kategorii NEET, o której mowa
wyzej. W procesie oceny czy dana osoba sic me szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje sic
do kategorii NEET, bçdzie weryfikowane czy osoba brala udzial w tego typu formie
aktywizacji, finansowanej ze grodk6w publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni przed
przystqpieniem do projektu.
Grupç docelow4 bçdzie stanowié 466 osób bezrobotnych (252 kobiet i 214 mç2czyzn)
zarejestrowanych w PUP w Radomsku, w tym:
- 35 osób dlugotrwale bezrobotnych,
- 7 osób z niepe1nosprawnociami.
Zgodnie z zalozeniami Programu, co najmniej 20% uczestników projektu stanowi4 osoby
znajdujqce sic w szczegolnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepe1nosprawnociami
illub osoby dlugotrwale bezrobotne illub osoby o mskich kwalifikacjach.
Proj ekt zakiada realizacjç dzialañ majqcych na celu aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób
miodych, która opiera sic, na Co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej
pomocy wskazanych w typach operacji w ramach Osi I, przy czym Indywidualny Plan
Dzialania oraz porednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe stanowi4 ob1igator5jn formç
wsparcia. Tym samym, w rainach projektu realizowane s4 nastçpujce formy wsparcia:
- state dia 238 osób;
- bony na zasiedlenie dla 47 osób;
- jednorazowe grodki na rozpoczçcie dzia1aInoci gospodarczej dia 123 osób;
- prace interwencyjne dia 38 osób;
- bony szkoleniowe dla 20 osób.
Zgodnie z Aneksem do Umowy o dofinansowanie z dnia 07.08.2020 r., w ramach projektu
realizowane bylo r6wnie2 wsparcie dia osób objçtych instrumentami wprowadzonymi ustaw4
• dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwi4zaniach zwizanych
• zapobieganiem, przeciwdzialaniem I zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka±nych
oraz wywolanych niini sytuacji kryzysowych (pracowników przedsiçbiorstw, osób
samozatrudnionych i pracowników orgamzacji pozarzdowych). Wsparcie po1egajce
na czeciowym dofmansowaniu wynagrodzeñ pracowników lub kosztów prowadzema
dzia1a1noci gospodarczej dia przedsiçbiorców, ktOrzy w zwiqzku z ogloszemem na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrozenia epidemicznego zanotowali spadek obrotów
skierowane jest do 309 osób (115 kobiet oraz 194 mçczyzn), na 14czn kwote 1. 128.787,88 zI.
Stan realizacji na dzieI 31.12.2020 r.:
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Do projektu zakwalifikowano 187 osób zarejestrowanych w PUP w Radomsku (107 kobiet i 80
meczyzn), w tym:
- 122 osoby o niskich kwalifikacjach,
- 81 oséb dlugotrwale bezrobotnych,
- 2 osoby z niepe1nosprawnociami.
Sporód zakwalifikowanej grupy uczestników:
- 124 osoby podjçly wsparcie w formic sta±y,
- 43 osobom wyplaconojednorazowe rodki na podjecie dzia1a1noci gospodarczej,
- 13 osób otrzyma!o bon na zasiedlenie,
- 7 osób podjelo pracç w ramach prac interwencyjnych.
Wszyscy uczestnicy zostali objçci wsparciem w postaci porednictwa pracy, a 42 z nich poradnictwem zawodowym. Sporód 99 osób, które do koñca 2020 r. zakoñczyly udzial
w projekcie zgodnie z zaplanowanq 9cietkq, 95 osób podjelo pracc. Ponadto, wszystkie osoby,
które otrzymaly trodki na rozpoczecie dzia!a1noci gospodarczej (43 osoby), dzialaInoé
tç rozpoczely.
W ramach wsparcia polegaj4cego na czeciowym dofinansowaniu wynagrodzeñ pracowników
lub kosztów prowadzema dzia1a1noci gospodarczej dla przedsiçbiorców, do projektu
zakwalifikowano 310 osób (115 kobiet, 195 mezczyzn).
Inne programy finansowane ze &rodków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra
na realizacjç programow na rzecz promocji zatrudnienia, fagodzenia bezrobocia
i aktywizacji zawodowej.
Minister w!a.4ciwy do spraw pracy mote, na wniosek starosty, przyznaó dodatkowe Arodki
z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy na realizacjç programów na rzecz promocji zatrudnienia,
lagodzenia bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W roku 2020 wyst4pi1imy o dodatkowe
rodki rezerwy Funduszu Pracy na realizacje Programu aktywizacji zawodowef bezrobotnych
w regionach wysokiego bezrobocia.
Program byl realizowany od dnia 13.07.2020 r. do 31.12.2020 r. Celem programu byla
aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostajcych bez pracy w Powiecie
Radomszczañskim, zarejestrowanych w PUP Radomsko jako osoby bezrobotne. Kwota
przyznana na realizacje prograinu dia PUP w Radomsku wynosila 500 .000,00 zI.
W ramach programu 17 osobom wyplacono jednorazowe grodki na podjecie dzia1a1noci
gospodarczej oraz 20 osób podje!o sta2 a 5 osób skierowano na prace interwencyjne.
Uslugi rynku pracy realizowane przez Powiatowy Urzd Pracy w Radomsku w 2020 roku
(Stan na dzieñ 31.12.2020 r.)
Porednictwo pracy
Porednictwo pracy to wiodca usluga rynku pracy, która w szczeg61noci polega na:
• udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukujqcym pracy w uzyskaniu odpowiedniego
zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracownikéw o poszukiwanych
kwalifikacjach zawodowych;
• pozyskiwaniu ofert pracy;
• upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywaniu ofert pracy do internetowej
bazy ofert pracy udostepnionej przez ministra wlaciwego do spraw pracy;
• udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w zwizku ze zgloszonq
ofert4 pracy;
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informowaniu bezrobotnych i poszukujcych pracy oraz pracodawców o aktualnej
sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
micjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukuj4cych pracy
z pracodawcami;
• wspóldzialaniu powiatowych urzçdow pracy w zakresie wymiany informacji
o mo2liwociach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich dzialania;
• informowaniu bezrobotnych o przyshlguj4cych im prawach i obowizkach.
Porednictwo pracy realizowane jest nieodplatnie dla:
• osób bezrobotnych i poszukujcych pracy, zarejestrowanych w powiatowym urzedzie
pracy,
• osób niezarejestrowanych w powiatowym urzçdzie pracy,
• pracothwcôw i przedsiebiorcow prowadzcych dzialalnoé na terytorium Poiski
oraz pracodawców z pañstw czlonkowskich UE z wyl4czeniem pañstw EOG
niena1e2cych do UE
i zgodnie z nastepujcymi zasadami:
• dostçpnoci uslug porednictwa pracy dla poszukujqcych pracy oraz dia pracodawców,
• dobrowo1noci - oznaczajcej wolne od przymusu korzystanie z uslug porednictwa
pracy;
• röwnoci - oznaczajcej obowizek udzielania wszystkim bezrobotnym I poszukujcym
pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez wzgledu
na pleé, wiek, thepe1nosprawno, rasç, religie, narodowoé, przekonania polityczne,
przynale±noé zwizkow4, pochodzenie etniczne lub orientacje seksuain,
• jawnoci - oznaczajcej, te kade wolne miejsce pracy zglaszane do urzçdu pracy
jest podawane do wiadomoci bezrobotnym i poszukuj4cym pracy.
Oferty pracy wp1ywajce do Powiatowego Urzçdu Pracy w Radomsku na bieco
udostçpniane s4 osobom bezrobotnym i poszukuj4cym pracy. Zamieszczane s4 w Centralnej
Bazie Ofert Pracy, która zawiera oferty pracy z calej Poiski.
Powiatowy Urzd Pracy w Radomsku w 2020 r. dysponowal 3399 wolnymi miejscami pracy,
z czego 33 miejsca pracy pxeznaczone byly dia oséb z orzeczeniem o niepe1nosprawnoci.
Realizacja ofert pracy odbywa sic najczçciej poprzez gieldy pracy, aczkolwiek w 2020 r.
Urzd mial ograniczone pole manewru ze wzglçdu na epidemie koronawirusa (SARS-00V-2),
diatego liczba gield pracy byla mniejsza nit w latach poprzednich. W okresie od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r. Powiatowy Urzd Pracy w Radomsku zoranizowa1 94 gieldy pracy. L4cznie
na gieldy pracy skierowano 877 osób bezrobotnych i poszukujcych pracy, oraz osoby
niezarejestrowane w urzçdzie. W wyniku tak prowadzonej rekrutacji, na chwilç obecnq pracç
podjçlo 401 oséb.
Najwiçcej ofert pracy zgloszonych w w/w okresie bylo na stanowiska: pozostali robotnicy
wykonujcy prace proste w przemy1e, pozostali pracownicy wykonujcy prace proste gdzie
indziej nieskiasyfikowani, pomocniczy robotnicy budowlani. W dalszej ko1ejnoci zglaszano
oferty pracy na nastçpujqce stanowiska operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej,
magazynier oraz operator wOzków jezdniowych.
Warto zwrócié uwagç, ±e w 2adnym z w/w zawodów biorc pod uwagç i1o6 naplywu ofert
pracy nie ma zawodu, do wykonywania którego byloby konieczne wyksztalcenie wy2sze.
W przypadku stanowisk produkcyjnych najczestszym I jedynym wymogiem stawianym
przez pracodawców jest gotowoé do podjçcia pracy w systemie 3-zmianowym. W przypadku,
gdy wymagane jest posiadanie uprawnieñ, np. do obsiugi wózków widlowych, a kandydat
do pracy ich me ma, pracodawcy we wiasnym zakresie deklaruj4 przeszkolienie kandydatów
do pracy.
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Sytuacja na rynku pracy Powiatu Radomszczañskiego
w okresie
w okresie
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Pozyskane stanowiska pracy
w tym oferty pracy dla
niepelnosprawnych

3.970

3.399
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Cudzoziemcy na radomszczañskim rynku pracy
Jednymi z zadañ Powiatowych Urzedów Pracy jest rejestrowanie owiadczeñ
o powierzemu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wydawanie zezwoleñ na pracç sezonow
oraz wydawanie informacji Starosty na temat mo±1iwoci zaspokojema potrzeb kadrowych
podmiotu powierzajcego wykonanie pracy cudzoziemcowi.
Bez obowizku uzyskiwania zezwolenia na pracç mog4 pracowaé obywatele Armenii,
Bialorusi, Gruzji, Mokdwii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. Mog4 oni podejmowaé
krótkoterminowprace w Poisce (maksymalnie do 180 dni w cigu 365 dni). Zatrudnienie takie
odbywa sic na podstawie owiadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
zarejestrowanego w powiatowym urzçdzie pracy w1aciwym ze wzglçdu na miejsce pobytu
stalego lub siedzibç pracodawcy. Warunkiem legalnego wykonywania pracy w takim wypadku
jest zawarcie pisemnej umowy o pracç lub umowy cywilnoprawej.
W celu uzyskania informacji Starosty, pracodawca zglasza ofertç pracy na stanowisko,
na którym bedzie zatrudniony cudzoziemiec, do powiatowego urzçdu pracy, wlakiwego
ze wzglçdu na glówne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca. Oferta powinna
zawieraó opis stanowiska pracy, miejsce pracy, kwalifikacje oraz zaniierzony okres pracy.
W przypadku gdy specyfikacja pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala
na wskazanie glównego miejsca jej wykonywania, informacjç wydaje starosta wlakiwy
ze wzglçdu na siedzibç lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Przed wydaniem infontiacji
starosty o braku mo±liwoci zaspokojenia potrzeb kadrowych, urzqd pracy przeprowadza
rekrutacjç poród osób bezrobotnych. Je1i wród osób bezrobotnych nie znajdq sic kandydaci
do pracy, wtedy pracodawca otrzymuje informacjç starosty o braku mo±liwoci zaspokojenia
potrzeb kadrowych.
0 zezwolenie na pracç sezonowq na okres do 9 miesiçcy w roku kalendarzowym mogq
ubiega sic pracodawcy dia obywateli wszystkich pañstw. Wymagane jest wówczas
przeprowadzenie tzw. testu rynku pracy czyli wydanie informacji Starosty na temat mo21iwoci
zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzajqcego wykonywanie pracy
cudzoziemcowi. Z obowizku przeprowadzema testu rynku pracy sq zwolnieni obywatele 6
pañstw (Armenii, Bialorusi, Gru.zji, Moldawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy), których
obejmuje uproszczona procedura dostçpu do iynku pracy. Zezwolenia na pracç sezonowq
obejmujq prace w rolnictwie, ogrodnictwie oraz gastronomii. Przy pracach sezonowych
pracodawcy majq mo1iwoé uzyskania wpisu wniosku do ewidencji na kolejne 3 lata pod
warunkiem, ze cudzoziemiec przynajmniej raz w ciqgu piçciu lat wykonywal pracç sezonowq
na rzecz danego pracodawcy.
Za zlo2enie wniosku o wydanie zezwolenia na pracç sezonowq, jak i za zrejestrowanie
owiadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi pobierane sq oplaty
w wysokoci 30 zi, natomiast wydanie informacji starosty o braku mo1iwoci zaspokojenia
potrzeb kadrowych jest bezplatne.
Owiadczenia o powierzemu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zezwolenia na pracç
sezonowq i zkozone oferty pracy w celu uzyskania informacji starosty
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w okresie od
dn. 01.01.2019r. do
dn. 31.12.2019r.

Zarejestrowane owiadczenia o
powierzeniu wykonywania
pracy obywatelom Armenii,
Bialorusi, Gruzji, Moklawii,
Rosji i Ukrainy
Zozone oferty pracy w
zwiazku z ubieganiem sic o
zatrudnienie cudzoziemców
obywateli pañstw spoza Unii
Europejskiej i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego
Zarejestrowane wnioski o
wydanie zezwolenia na pracç
sezonowq

w okresie od
dn. 01.01.2020r. do
dn. 31.12.2020r.

6.923

4.524

222 oferty pracy na
3.238 stanowisk pracy

178 ofert pracy na
2.387 stanowisk pracy

68 wniosków,
wydano 42 zezwolenia na
prace sezonowq oraz
44 zawiadczenia o wpisie do
ewidencji wniosków w sprawie
pracy senowej

113 wniosków,
wydano 69 zezwoleñ na pracc
sezonowq oraz
68 zawiadczeñ o wpisie do
ewidencji wniosków w sprawie
pracy sezonowej

Poradnictwo zawodowe
Jednq z ustug rynku pracy reafizowan4 przez Powiatowy Urzd Pracy w Radomsku dia osób
bezrobotnych, poszukujcych pracy i pracodawców jest poradnictwo zawodowe.
Zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie szczegôlowych
warunków realizacji oraz trybu I sposobów prowadzenia uslug rynku pracy, ushiga poradnictwa
zawodowego jest gwiadczona m.in. przez:
1) porade indywidualn4, POlegai4c4 na bezporednim kontakcie doradcy zawodowego
z osob4 zglaszajqcq potrzebç pomocy w celu rozwizaniajej problemu zawodowego.
2) poradç grupow4, po1egajc4 na bezporednim kontakcie doradcy zawodowego
z gruP4 osôb, które zglaszaj4 potrzebç pomocy w celu rozwizania swoich problemów
zawodowych.
3) informacjç grupowq, polegaj4c4 na bezporednim kontakcie doradcy zawodowego
z grup4 osób zglaszajcych potrzebe pomocy w ramach spotkania informacyjnego,
które ma na celu przedstawienie informacji zawodowej.
4) udostçpnienie osobom zarejestrowanym lub niezarejestrowanym zasobów informacji
zawodowych do samodzielnego korzystania.
Pomoc udzielona w ramach uslugi poradnictwo zawodowe I informacja zawodowa
w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
Poradniciwo zawodowe:
Poradnictwem indywidualnym objçto 451 osOb, w tym 256 kobiet.
Poradnictwem grupowym objçto 68 osób, w tym 65 kobiet.
Zajçcia w ramach porady grupowej zorganizowano dia 14grup w oparciu o programy autorskie
zgromadzone w banku programów Urzçdu (,,Czy nadajesz sic na przedsiçbiorcç?";
,,Ja I pracodawca - rozmowa kwalifikacyjna"; ,,Napisz swój ±yciorys zawodowy"; ,,Bilans
kompetencji"; ,,Samopoznanie"; ,,Zaplanuj swqJ4 przyszloW'; ,,W kierunku zmiany";
,,Efektywne poszukiwanie pracy", ,,Kierunek PRACA").
W 2020 r. zrealizowano tak2e program aktywizacji zawodowej dia 12 dlugotrwale
bezrobotnych kobiet. Kazda z klientek skorzystala z indywidualnych porad zawodowych
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oraz porad grupowych podczas któiych otrzymala wsparcie w zakresie sposobów i metod
poszukiwania pracy, sporzqdzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy
z pracodawc4, okre1enia predyspozycji i zainteresowañ zawodowych, informacji o lokalnym
rynku pracy. W kolejnym etapie zostaly objçte wsparciem porednika instytucjonalnego oraz
doradcy klienta, którzy wspierali kobiety w poszukiwaniu pracy i kontakcie z pracodawcami.
Pracç podjely3 osoby.
Realizacja uslugi poradnictwa zawodowego od marcu 2020 r. byla utrudniona ze wzgledu
na pandemic koronawinisa COVID - 19. Bezporedni kontakt z pracownikami PUP zas4piono
czçciowo kontaktem telefonicznym.
Informacja zawodowa:
W grupowej informacji zawodowej uczestniczylo 105 osób w tym 72 kobiety. W ramach
grupowej informacji zawodowej zorganizowano spotkania dla 21 grup. Program obejmowal
informacje o ushigach i instrumentach rynku pracy realizowanych przez Powiatowy Urzd
Pracy w Radomsku. Przekazywano informacje przygotowane w oparciu o najczçciej zglaszane
oferty pracy o lokalnym rynku pracy z uwzglçdnieniem oczekiwañ pracodawców w zakresie
kwalifikacji, umiejçtnoci oraz kompetencji zawodowych. Przekazywano równie± informacjç
o prawach i obowizkach wynikajcych z posiadania statusu osoby bezrobotnej. Odbyly sic
tak±e spotkania informacyjne dia osób p1anujcych rozpoczçcie dziala1noci gospodarczej
przy wsparciu grodk6w z urzçdu pracy w zakresie wypelnienia wniosku.
Inne przedsiçwziçcia, w których uczestniczyl doradca zawodowy:
Doradcy zawodowi poprowadzili spotkania dia uczniów Zespolu Szkól Elektryczno Elektronicznych w Radomsku oraz II Liceum Og6lnoksztalc4cego w ramach Targów Edukacji
i Pracy. Program spotkania obejmowal informacje o lokalnym rynku pracy, wymaganiach
lokalnych pracodawców oraz uslugach i instrumentach rynku pracy. Zajecia warsztatowe
z zakresu wyboru lub zmiany zawodu, zaplanowania kariery zawodowej, okre1enia swoich
kompetencji i zainteresowañ przeprowadzono tak±e dia wychowanków Bursy Szkolnej Nr 1.
W powyszych spotkaniach lcznie uczestniczylo 135 osób.
Informacja o pomocy oferowanej pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej
COVED-19 w 2020 r.
W marcu 2020 r. ogloszono na terytorium Poiski stan epidemii, Wry mial wplyw w sposób
istotny na codzienne ±ycie, w tym na sytuacjç ekonomicznq firm. W celu zlagodzema
negatywnych skutkówjakie stan ten wywoluje okre1ono rodzaje wsparcia dia przedsiçbiorców
I pracodawców, które zostaly zawarte w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdzia!aniem i zwalczaniem COVID- 19,
innych chorób zakanych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw. Tzw. Tarcza antykryzysowa, to pakiet form wsparcia stworzony w celu ochrony
miejsc pracy, zmniejszenia obciq±eñ finansowych mikroprzedsiçbiorców, malych
i irednich przedsiçbiorcow oraz ich wsparcia w zachowaniu plynnoki fmansowej.
Wsparcie realizowane przez Powiatowe Urzedy Pracy w ramach Tarczy antykryzysowej:
• dotacja na pokrycie biecych kosztów prowadzenia dzialalnoki gospodarczej
mikroprzedsiçbiorcy i malego przedsiçbiorcy okre1onych bran± (art.! 5zze4) wsparcie wprowadzone w Tarczy 6.0 realizowane od 19 grudnia 2020 r.;
• niskooprocentowana pozyczka z Funduszu Pracy dia mikroprzedsiçbiorców
(art. 15zzd);
• mskooprocentowana pozyczka z Funduszu Pracy dia organizacji pozarzqdowych
(art. 15zzda);
• dofinansowanie czçci kosztów prowadzenia dziala1noci gospodarczej
dia przedsiçbiorców samozatrudnionych (art. 1 5zzc);
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• dofinansowanie czçci kosztów wynagrodzeti pracowników oraz naleznych od nich
skiadek na ubezpieczenia spoleczne dia mikroprzedsiebiorców, malych i grednich
przedsiçbiorców (art. 1 Szzb);
• dofinansowanie czçci kosztów wynagrodzeñ pracowników oraz na1enych od nich
skiadek na ubezpieczema spoleczne dia organizacji pozarzdowych (art. 1 5zze);
• dofinansowanie czçci kosztów wynagrodzeñ pracowników oraz skiadek
na ubezpieczenia spoleczne dia kocieInej osoby prawnej dzialajqcej na podstawie
przepisów o stosunku Pañstwa do Kokiota Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
• stosunku Pañstwa do innych kokiolów i zwizk6w wyznaniowych oraz
• gwarancjach wolnoki sumienia i wyznania, oraz jej jednostee organizacyjnej
(art. 1 5zze2).
Pierwszy nabór wniosków o udzielenie pozyczki dla mikroprzedsiqbiore6w, PUP w Radomsku
oglosil od dnia 02.04.2020 r. Pierwszy przelew zostal wyslany jut nastqpnego dnia.
Od 15.04.2020 r. przyjmowane byly wnioski o dofmansowania dia przedsiqbiorc6w
samozatrudnionych i dia pracodawców oraz organizacji pozarz4dowych na pokiycie czçgci
koszt6w wynagrodzeii pracownik6w.
W czerwcu 2020 r. Tarcza 5.0 wprowadzila nowe formy wsparcia
- potyczkq bezzwrotn4 dia organizacji pozarzdowych lub podmiotów prowadzcych
dzia1aInoé poytku publicznego;
- dofinansowanie wynagrodzeñ osób zatrudnianych przez kocieIne osoby prawne
i ichjednostki organizacyjne.
Poprzez realizacje Tarczy antykryzysowej PUP w Radomsku stan4l przed koniecznoci4
przeorganizowania pracy, obserwacji rynku pracy pod katem zmian spowodowanych
roprzestrzenianiem sic koronawirusa, reagowania na te zmiany oraz po1oenia nacisku
na pomoc naszym klientom w lagodzeniu skutków pandemii. Standardowe dzialania Urzçdu
wynikajce z ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy zostaly ograniczone
poprzez pandemic covid-19 i koniecznoé pracy w Acislym rezimie sanitarnym. Urzd musial
sic zinierzyé ze wzmo±onq ilogci4 pracy, obs1ug duzej i1oci dokiimentów równie± w formie
elektronicznej, brakami kadrowymi spowodowanymi przez kwarantanny I choroby
pracowników.
Do dnia 31.12.2020r. wplynçly do Urzçdu 8 103 wnioskioraz podpisano 7.344 umowy, w tym:
• wplynçly 142 wnioski o dotacjç na pokrycie biecych kosztów prowadzenia
dzia1a1noci gospodarczej mikroprzedsiçbiorcy i malego przedsiçbiorcy okre1onych
branz (art. 1 Szze4) - podpisano 80 umów;
• wplynçly 5.744 wnioski o niskooprocentowan4 pozyczkç dia mikroprzedsiçbiorców
(art. 15zzd) oraz dia organizacji pozarzdowych (art. 15zzda) - podpisano 5.333
umowy;
• wplynelo 1.308 wniosków o dofinansowanie czçki kosztów prowadzenia dzia1a1noci
gospodarczej dia przedsiçbiorcôw samozatrudnionych (art. 1 5zzc) - podpisano 1.150
umów;
• wplynçlo 897 wniosköw o dofinansowanie czçki kosztów wynagrodzeñ pracowników
oraz naleznych od nich skiadek na ubezpieczema spoleczne dia mikroprzedsiçbiorców,
malych i grednich przedsiçbiorcow (art. 1 5zzb) - podpisano 773 umowy;
• wplynçlo 12 wniosków o dofinansowanie czçci kosztów wynagrodzen pracowników
oraz naleznych od nich skiadek na ubezpieczenia spoleczne dia organizacji
pozarzdowych (art. I 5zze) i kocie1nej osoby prawnej (art. 15 zze2) - podpisano
8 umów.
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INFORMACJA 0 STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE
RADOMSZCZANSKIM NA DZIE1i 31.12.2020r.

Poziom I stopa bezrobocia w Powiecie Radomszczañskim w roku 2020.
Stopa bezrobocia w poszczególnych miesigcach 2020t
vyszczególnienie

stycze luty marzec kwiecieñ maj czerwiec lipiec sierpieñ wrzesieñ paidziernik listopad grudzieñ
n
6,1%
6,2%
5,5% 5,5% 5,4% 5,8% 6,0% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1%
6,1%

Polska
Woj.
LOdzkie
Powiat
Radomszczañski

5,5%

5,8%

6,0%

6,1%

6,2%

6,2%

6,2%

6,1%

6,1%

6,2%

5,8% 5,81% 5,7%

6,1%

6,5%

6,5%

6,1%

5,9%

5,6%

5,5%

5,5%

5,6%

5,6%

5,6

Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzçdzie Pracy w Radomsku wg stanu
na dzieñ 31 grudnia 2020 roku stanowili 5,6% cywilnej 1udnoci aktywnej zawodowo
zamieszkujcej na terenie Powiatu Radomszczaiiskiego. W porównaniu do miesica stycznia
2020 roku zanotowano spadek o 0,2 punktu procentowego.

Poziom bezrobocia oraz liczba osOb uprawnionych do zasilku wedlug stanu

W dniu 31 grudnia 2020r. w Powiatowym Urzçdzie Pracy w Radomsku zarejestrowane
byly 2.549 osoby bezrobotne, w tym 1.474 kobiety. Porównujc poziom bezrobocia do miesiqca
stycznia 2020r., zanotowano spadek o 13 osób.
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Liczba bezrobotnych ogélem, liczba bezrobotnych kobiet oraz Iiczba bezrobotnych
uprawnionych do zasilku w poszczególnych miesicach 2020 r.
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• w tym kobiet

• osoby uprawnione do zasilku
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Informacja o bezrobociu w przekroju miast i wsi na koniec 2020r.
Bezrobotni

Lp. Jednostki
samorzdowe

zarej.
w cigu
12
m.od
ogólem kobiety uk.szk.

Zwoln.z
przyczyn
dot.
zakiadu
pracy

Z
prawem
Zamieszkali
do
na wsi
zasilku

w
wieku zarejestrowani
18-44
powyzej 12
lata
miesiçcy

L

Radomsko(M)

1018

589

21

32

0

192

571

312

2.

Radomsko(G)

112

64

1

4

112

16

66

42

3.

Dobryszyce

79

47

7

1

79

15

56

14

4.

Gidle

143

72

3

12

143

27

64

46

5.

Gomunice

134

93

6

9

134

25

84

45

6.

Kamieñsk(M)

45

30

3

4

0

8

35

11

7.

Kamieásk(G)

51

32

2

0

51

11

27

16

8.

KobieleWielkie

80

47

5

2

80

12

51

39

9.

Kodrb

81

52

9

12

81

12

58

26

10. Lgota Wielka

62

43

3

0

62

14

42

19

11. Ladzice

84

46

3

3

84

18

50

25

12. Maslowice

137

80

4

8

137

10

92

78

13. Przedbórz(G)

151

70

2

7

151

16

96

83

14. Przedbórz(M)

184

102

4

12

0

29

122

81

81

46

10

3

81

16

60

26

107

61

5

2

107

16

63

33

2549

1474

88

101

1302

437

1537

896

15. Wielgomlyny
16. 2ytno
17. Ogólem
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Struktura bezrobotnych, w tym osób bedqcych w szczegóinej sytuacji na rynku pracy
w styczniu 2020 r. oraz grudniu 2020 r.
wyszczegóinienie

Ogólem
z tego

osoby

poprzednio pracujce
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczcych zaldadu pracy
dotychczas niepracujce

Zamieszkali na wsi
Osoby w okresie 12 miesiçcy od
dnia ukoñczenia nauki
Bez kwalifikacji zawodowych
Bez doswiadczenia zawodowego
Osoby bçdce w szczególnej
sytuacji na rynku pracy

Z
tego

do 30 roku 2ycia
w tym do 25 roku 2ycia
dlugotrwale bezrobotne

Grudzieñ 2020

Wzrost (+)/
Spadek (-)

2549
2227

- 13

101

101

0

355
1299

322
1302

123

88

-35

912
540

938
496

+26
44

2157

2115

-42

703

695

342

309

-33

1121

1150

+29

772

735

-37

0

2

+2

512

479

33

Styczeñ 2020

2562
2207

+20
33
+3

-

-

-

8

poc'yej 50 roku iycia

korzystajqce ze Awiadczefi
pomocy spolecznej
posiadajce Co najrnniej
jedno dziecko do 6 roku
ycia
posiadajqce CO najmniej
jednodziecko
niepelnosprawne do 18 roku
ycia
niepelnosprawni

4

156

-

142

- 14
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Naplyw i odplyw bezrobotnych w Powiecie Radomszczañskim w roku 2020.
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020r. w Powiatowym Urzedzie Pracy
w Radomsku lqcznie zarejestrowalo sic 4.113 osób bezrobotnych, w tym 2.035 kobiet.
W analogicznym okresie z ewidencji Powiatowego Urzçdu Pracy w Radomsku wyl4czonych
zostalo ogólem 3667 osób bezrobotnych, z tego z powodu podjccia pracy wylqczono 1.834
osoby, Co stanowi 50,01 % wszystkich wylczonych bezrobotnych. Pozostale najczçstsze
przyczyny utraty statusu przez osoby bezrobotne to: niepotwierdzenie gotowoci do pracy 878
osób (24%), odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjçcia propozycji odpowiedniej pracy
lub innej formy pomocy 105 osób (ok 3%), dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
240 osób (ok 6,5%).

Najczestsze przyczyny utraty statusu przez osoby bezrobotne w 2020r.
Wyszczególnienie
Podjçcia

01.01.2020 31.12.2020r. Iiczba
wylqczonych bezrobotnych
-

-

1834

pracy

niesubsydiowanej
w tym

dziala1noci
gospodarczej
subsydiowanej

Niepotwierdzenie gotowoci do pracy

1682
54
257
878

Odmowy bez uzasadnionej przyczyny
przyjçcia propozycji odpowiedniej pracy lub
innej formy pomocy

105

Dobrowolna rezygnacja ze statusu
bezrobotnego

40

Osigniecie wieku emerytalnego, nabycie
praw emerytalnych lub rentowych, nabycie
praw do gwiadezeii przedemerytalnych

144
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Plynnok bezrobotnych pozostajqcych w ewidencji Powiatowego Urzçdu Pracy
w Radomsku w poszczególnych miesiqcach 2020 r.
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Struktura osób bezrobotnych wg wieku, wyksztalcenia, czasu pozostawania bez pracy I
stau pracy wedlug stanu na dzieñ 31.12.2020r.
Struktura bezrobotnych wedlug wieku na koniec czwartego kwartalu 2020 r.
wyszczególnienie

31.12.2020

%

18-24
25 - 34
35-44

Iiczba
309
703
525

12,1
27,6
20,6

45-54
55-59
60 lat i wiecej

542
305
165

21,3
12,0
6,4

Na koniec czwartego kwartalu 2020 roku najliczniejszq grupç osób bezrobotnych stanowily
osoby w przedziale wiekowym 25-34 lata, w omawianym okresie w tej kategorii
zarejestrowanych bylo 703 osoby i stanowily one 27,6% ogólu zarejestrowanych.
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Struktura bezrobotnych wedlug poziomu wyksztalcenia na koniec
pierwszego Kwartalu roku 2112U 1 koniec czwartego kwarta!u 2U2Ur.
wyszczególnienie

wy±sze
policealne i grednie
zawodowe
redthe
og6lnoksztalc4ce
zasadnieze zawodowe
gimnazjalne i poni2ej

--

31.12.2020

31.03.2020
Iiczba
362
545

14.3
21,6

Iiczba
370
538

14,5
21,1

295

11,7

303

11,9

586
738

23,2
29,2

624
714

24,5
28,0

%

%

Z danych przedstawionych w powy±szej tabeli wynika, 2e na koniec pierwszego kwartalu
2020 roku najwiçcej bezrobotnych posiadalo wyksztalcenie girnnazjalne i poni±ej, bylo to 738
osób Co stanowi 28 % ogóhi zarejestrowanych. Wedlug stanu na dzieñ 3 1.12.2020 r. sytuacja
jest analogiczna, najliczniejsz4 grupç stanowiq r6wnie2 osoby z wyksztatceniem gimnazjalnym
i poniej, czyli osoby o bardzo niskich kwalifikacjach zawodowych lub zupehiie
bez kwalifikacji.
-

Struktura bezrobotnych wedlug czasu pozostawania bez pracy w miesiqcach
na Koniec pierwszego iwartaiu rou 2UU r. i ROrnec czwartego icwartaiu iuzu r.
wyszczególnienie

do 1
1-3
3-6
6-12
12-24
powy2ej24

31.03.2020

liczba
283
586
428
377
342
510

1

31.12.2020

11,2
23,2
16,9
14,9
13,5
20,2

1

liczba
225
511
401
515
392
505

11,2
21,4
15,0
15,0
14,8
22,6

Wedlug stanu na koniec czwartego kwartalu 2020 roku wród zarejestrowanych osób
bezrobotnych, najliczniejsz4 grupe stanowily osoby pozostaj4ce bez pracy od 1 do 3 miesiçcy,
bylo to 511 oséb, co stanowi 20% ogélu bezrobotnych.
Struktura bezrobotnych wedlug stau pracy na koniec pierwszego kwartalu roku 2020 r.
i koniec czwarteo kwartalu 2020 r.

1

wyszczegolnienie

do 1 roku
1 -5
5 - 10
10-20
20-30
30 lat i wiçcej
bezsta2u

31.12.2020

31.03.2020

liczba
471
688
420
360
184
82
321

%

18,7
27,2
16,6
14,3
7,3
3,2
12,7

liczba
431
720
425
377
187
85
322

%

16,9
28,3
16,7
14,8
7 14
3,3
12.6

Zarowno na komec pierwszego kwartalu roku 2020 jak i w koñcu czwartego kwartalu
2020 roku wród zarejestrowanych bezrobotnych, najwiçcej osób posiadalo stat pracy
od 1 roku do 5 lat. Na koniec IV kwartalu jest to 720 osób.
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VI. OCHRONA SRODOWISKA
Zadania realizowane przez Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa
i Lenictwa w 2020 roku
Raport z realizacji Program Ochrony rodowiska dia Powiatu Radomszczañskiego
za lata 2019-2020:
Raporty z realizacji Programu Ochrony Srodowiska dia Powiatu Radomszczañskiego, w trybie
przewidzianym w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony grodowiska
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z pón. zm .) opracowywane sq co 2 lata. Za lata 2017-2018
raport zostal przyjçty uchwalq nr XII/87/2019 Rady Powiatu Radomszczañskiego z dnia
25 wrzenia 2019 r. Za lata 2019-2020 raport bçdzie wykonany i przedstawiony Radzie Powiatu
w III kwartale br.
Dzialania interwencyjne w zakresie ochrony rodowiska:
Podjçto 5 interwencji zwiqzanych z naruszeniem przepisów ochrony grodowiska, które
zwiqzane byly z przeprowadzeniem terenowych czynnosci wyjaniajqcych, a tak±e
kilkadziesiqt interwencji telefonicznych, jak i r6wnie2 dokonano analizy 27 protokolów
i zarzqdzeti pokontrolnych wydanych przez Delegaturç Piotrkowskq Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Lodzi.
Wspôlpraca powiatu i jego jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami
lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym:
Charakter realizowanych przez Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lenictwa zadañ
wywolal koniecznoé wspól-pracy z policjq i prokuraturq (6 spraw dotyczqcych przekazania
lub udostçpniania dokumentów), a tak2e z uwagi na skomplikowanq strukturç administracyjnq
dotyczqcq ochrony grodowiska z licznymi jednostkami organizacyjnymi realizujqcymi
zadania z tego zakresu, w tym w szczeg61noci z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony
Srodowiska w Lodzi - Delegaturq w Piotrkowie Trybunaiskim, Regionalnq Dyrekcjq
Ochrony Srodowiska w Lodzi, administracjq Lasów Pañstwowych, PGW Wody Poiskie,
Powiatowq Stacjq Sanitarno-Epidemiologicznq w Radomsku, Ministerstwem Srodowiska
i Klimatu, a tak2e Okrçgowym Urzçdem Górniczym w Kielcach. Co wiçcej, z uwagi
na zaimplementowane zmiany w zakresie prawa wodnego, w celu realizacji zapisów ustawy,
Starostwo Powiatowe w Radomsku udostepnio opinii publicznej 24 zawiadomienia
wydane przez róne szczeble Pañstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Poiskie na stronie
BIP i tablicy ogloszeñ tut. Urzçdu.
Postçpowania administracyjne w zakresie udzielenia zezwoleñ i pozwoleñ w zakresie
gospodarki odpadami:
Rozpatrzono 24 wnioski dotyczqce ww. zakresu na podstawie których:
przygotowano 12 decyzji dostosowujqcych zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami do zaimplementowanych zmian w prawodawstwie regulujqcym takq
dziala1noé,
> udzielono 5 zezwoleñ na zbieranie odpadów,
> udzielono jednego zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz wydano jednq decyzjç
dotyczqcq zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
wygaszono 3 zezwolenie dotyczqce zbierania odpadów, udzielono 1 pozwolenia
na wytwarzanie odpadów oraz zmieniono jednq decyzjç z tego zakresu.
Z uwagi na skomplikowany charakter prowadzonych spraw, wynikajqcy z wprowadzonych
zmian w prawodawstwie z zakresu gospodarki odpadami (koniecznoé przeprowadzenia
kontroli przez KPPSP, WIOS, opiniowanie przez poszczególne urzçdy gmin), czçé ziozonych
wniosków zostala rozpatrzona na poczqtku 2021 r.
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Sprawy dotyczce udzielania informacji o irodowiska I jego ochronie:
Rozpatrzono pozytywnie 4 wnioski dotycz4ce udzielania mformacji o grodowisku
I jego ochronie.
Postepowania admiuistracyjne w zakresie zgloszenia instalacji w zakresie przepisów
ochrony frodowiska oraz pozwoleI zlntegrowanych:
Rozpatrzono 51 wniosków dotyczcych zgloszeñ niewymagajqcych pozwoleñ sektorowych przyjcto wszystkie z mch. Ponadto udzielono 9 pozwoleñ na wprowadzenie gazów i pylów
do powietrza z zakladów przemyslowych ulokowanych na terenie powiatu. W ramach
przeprowadzonych czynnoci dokonano tak±e analizy jednego z udzielonych pozwoleñ
zintegrowanych, co wyniklo z opublikowania dotyczcych jego konkluzji BAT i wezwano
Przedsiçbiorce do jego zmiany w celu dostosowania sic do wymogów ochrony grodowiska.
W ramach zrealizowanych zadañ przeanalizowano take i przyjcto 2 raporty dotycz4ce emisji
CO2, zatwierdzono w drodze decyzji Plan Metodyki Monitorowania obejmujqcy IV etap EU
ETS dia jednego zakiadu, jak i równiez przyjçto zgloszenie zmian wprowadzonych w jednym
zezwoleniu na emisjç gazów cieplarnianych.
Sprawy dotyczce monitoringu w zakresie ochrony rodow1ska:
Sprawdzono 32 sprawozdania przedstawiajqce wyniki okresowych pomiarów emisji
przedlozone przez prowadz4cych instalacje zobligowanych do prowadzenia monitoringu.
Sprawy dotyczce ochrony przed halasem:
Na podstawie przedlozonych interwencji rozpatrzono 2 wnioski dotyczqce przekroczenia
dopuszczalnych norm halasu. Ponadto przeprowadzono weryfikacjç 3 ziozonych w tat. Organie
wyników pomiarów halasu.
Zadania wykonane ze irodk6w przeznaczonych na finansowanie ochrony frodowiska
i gospodarki wodnej w 2020 roku:
W roku 2020 ze wzglçdu na pandemic me zrealizowano zaplanowanych dochodów
w wysokoki 1200 000,00 zl. Do budetu powiatu z tytulu oplat za gospodarcze korzystanie
ze 6rodowiska wplyneto tylko ok. 225 000,00 zL rodki te uzupelnily pokrycie kosztów
zwizanych z budowq wewnçtrznej i zewnçtrznej instalacji gazu wraz z budow4 kotlowm
(przejcie na ogrzewania gazowe) w DPS w Radomsku (koszt inwestycji 250 000,00 zi).
Postçpowania administracyjne w ramach dziaiañ z zakresu nadzoru nad gospodarkq
leinq w lasach niestanowhcych wlasnoci Skarbu Pañstwa:
W roku 2020 zrealizowano nastçpuj4ce zadania:
> wydano 29 decyzji ustalajqcych zadania dia w1acicie1i gruntów 1enych (przypadki
losowe), dla ka2dej przeprowadzajc wizjc terenow;
> przeprowadzono 31 kontroli prywathych terenów 1enych pod kqtem sprawdzenia
udathoci upraw objçtych zinian4 klasyfikacji gruntów przez Wydzial Geodezji,
> sporzdzono dokumentacjç zwi4zan4 ze sprawozdawczogei4 GUS w tym wyliczenia
za 2019 r. i1oci pozyskanego drewna, powierzchni wykonanych trzebiezy i czyszczeñ
oraz zalesieñ gruntéw rolnych,
w zwiqzku z kontroh NIK przeprowadzon4 w czasie od 15.06.2020 r. do 29.09.2020 r.
rozpoczçto realizacjç wniosków zawartych w Wystapieniu Pokontrolnym w zakresie
lustracji terenowej lasów niepanstwowych, nieobjçtych UPIJL lub inwentaryzacj stanu
lasu (lasy komunalne i innych osób prawnych), wydaj4c 6 decyzji z art. 9 U 0. 1.,
> dokonano sprawdzenia prawidlowoci prowadzenia upraw lenych zalozonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczemu gruntów
rolnych do zalesienia (przeprowadzono 19 kontroli),
> sporzdzano kwartalne zapotrzebowanie na 6rodki finansowe do Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, niezbedne w celu wyplaty
ekwiwalentów z tytulu zalesieñ gruntów rolnych i prowadzenia upraw 1enych
EIR
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z 2002 i 2003r. przez osoby fizyczne (123 w1acicie1i) - kontynuacja wyplat
w/w ekwiwalentów przez okres 20 lat,
> wydano 11 decyzji zezwa1ajcych na dokonanie zmiany lasu na u.ytek rolny.
Nadzór nad gospodarkq legn4 w lasach mestanowi4cych w1asnoci Skarbu Pañstwa w zakresie
legalizacji pozyskanego drewna sprawuj4 Nad1enictwa: Radomsko, Gidle, Belchatów
i Przedbórz na podstawie zawartych porozumiefl . W 2020 roku stawka za I ha nadzorowanego
lasu wynosila 18 zk na rok. Nadzorem objetych jest ok. 12 000 ha lasów i wszystkie lasy
stanowiqce wlasnoé prywatnq na terenie naszego powiatu posiadaj4 UPUL, które s4 wazne
przez 10 lat. 80 % kosztów opracowarna w/w planéw uzyskano od Generalnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Warszawie.
Zawiadczen1a o objcciu/nieobjeciu nieruchomocI uproszczonym planem urzdzenia
Jasu i wydanlu decyzjl, o ktorej mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach:
Wydano 1312 za.wiadczeñ o objçciu lub nieobjcciu meruchomoci uproszczonym planem
urzdzenia lasu i wydaniu decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
Postçpowauia administracyjne w zakresie gospodarki lowieckiej:
Naliczono czynsze za thierawe obwodów lowieckich dia 20 kól lowieckich. Srodki fmansowe
z nich pochodz4ce zostaly rozdysponowane zgodnie z wymogami ustawowymi pomiçdzy
poszczegolne gminy i nad1enictwa. Ponadto w ramach realizacji zadañ z tego zakresu wydano
12 decyzji zezwa1ajcych na posiadanie psów rasy chart i ich mieszañców.
Postepowania administracyjne w zakresle ochrony przyrody:
W rarnach realizacji przedmiotowego zadania:
> wydano 91 decyzji zezwalajqcych na usuniçcie drzew i krzewów, 5 decyzji
odmawiajcych usuniçcia drzew z terenu powiatu radomszczañskiego, z czego 28
z nich wymagalo wczeniejszego sporzqdzenia projektów decyzji celem uzgodnienia
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Lodzi, zgodnie z ustawq o ochronie
przyrody,
> dokonano 13 wpisOw do rejestru zwierzt podlegaj4cych ograniczeniom na podstawie
umów miçdzynarodowych, okre1onych w stosownym rozporz4dzenia Ministra
rodowiska oraz wystawiono 13 dokumentów rejestracyjnych dia osób z terenu
Powiatu Radomszczañskiego,
> dokonano 1 wykre1enia z rejestru zwierzt w zwiqzku ze zbyciem lub padnieciem
zarejestrowanych wczeniej przez Starostç Radomszczauiskiego zwierzqt.
Sprawy dotyczqce tworzenia, funkcjonowania spólek wodnych I ich nadzoru:
Na terenie Powiatu Radomszczañsldego spólki wodne me filnkcjonuj4.
Historyczne zanieczyszczenia ziemi:
W roku 2020 me uaktualniano rejestru wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczen
powierzchni ziemi. Nie zglosily sic zadne podmioty wykazujce sic dzialaInoci4, która
moglaby powodowaó historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
Postepowania admlnistracyjne w zakresie udzielenia koncesji na wydobycie:
Rozpatrzono 4 wnioski dotyczqce koncesji na wydobycie kopalin znajdujcych sic
w kompetencji Starosty Radomszczañskiego w oparciu o które:
> wydano 3 decyzje zmieniajce koncesje na wydobycie kruszywa naturalnego,
> wydano 1 decyzjç wygaszaj4c4 koncesjç na wydobycie kruszywa naturalnego.
Sprawy zwiqzane z oplatami eksploatacyjnymi za wydobytq kopaline:
W ramach realizacji przedmiotowego zadania dokonano:
> weryfikacji poprawnoci 39 zlo±onych informacji o oplatach eksploatacyjnych,
> wystosowano 4 wezwania o przedlo±enie zaleglych infomiacji o oplatach
eksploatacyjnych,
> przyjçto i przeanalizowano 17 infomiacji o zmianach zasobów Z162 kopalin,
wydano 6 decyzji usta1ajcych oplatç eksp1oatacyjn.
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Postepowanla admlnistracyjne w zakresie zatwierdzania
projektów robót
geologicznych:
Rozpatrzono 15 wniosków o zatwierdzenie projektów robot geologicznych, na podstawie
ktOiych:
> wydano 7 decyzji zatwierdzajqcych projekty robOt geologicznych dia ujçé wOd
podziemnych,
> wydano 1 decyzjç zmieniaj4c4 decyzje zatwierdzaj4c4 projekt robot geologicznych
w ww. zakresie,
> wydano 3 decyzje zatwierdzajce projekty robOt geologicznych na poszukiwanie
i rozpoznanie zlO±,
> wydano 1 decyzjç zatwierdzaj4c4 projekt robOt geologicznych dia okre1enia warunkOw
geologiczno - in±ynierskich,
> przyjçto 4 zgloszenia projektów geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych
w celu wykorzystania ciepla ziemi.
Postçpowania administracyjne w zakresie zatwierdzania dokumentacji geologicznej,
hydrogeologicznej lub geologiczno-in±ynierskiej:
Rozpatrzono 13 wnioskOw o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej
lub geologiczno - inzynierskiej, na podstawie ktOrych:
) wydano 6 decyzji zatwierdzajqcych dokumentacje hydrogeologiczne usta1ajce zasoby
eksploatacyjne ujçé wOd podziemnych,
> wydano 6 decyzji zatwierdzajcych dokumentacje geologiczn4 zlOz kopalin,
> przygotowano jedno pismo zawiadamiajce o przyjeciu dokumentacji geologicznej
z wykonania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepla ziemi.
Przygotowano i przekazano do Pañstwowego Instytutu Geologicznego - Pañstwowego
Instytutu Badawczego w Warszawie i do Urzedu Marszalkowskiego WojewOdztwa
Lódzkiego sprawozdania OS-26 z przyjetych udokumentowanych zasobOw wód podziemnych
I z wynikOw prac hydrogeologicznych za rok 2020.
Sprawy dotyczqce opiniowania w zakresie obszarów zagro±ouych ruchami masowym
oraz uzgodnieñ MPZP:
Wydano 5 opinii w zakresie wystçpowania obszarOw zagrozonych osuwaniem sic mas
ziemnych na terenie planowanej inwestycji oraz uzgodnieñ MPZP.
Postçpowania admlnlstracyjne w zakresie rekultywacji gruntów zdegradowanych:
Rozpatrzono 5 wnioskOw dotyczcych rekultywacji terenOw zdegradowanych, w oparciu
o ktOre przygotowano:
> 4 decyzje usta1ajce kierunki rekultywacji dia wyrobisk poeksploatacyjnych,
1 decyzje o zakoñczemu rekultywacji.
Przeprowadzono ponadto I kontrolç w zakresie wykonania rekultywacji na wyrobiskach
poeksploatacyjnych. Ponadto w ramach zrealizowanych zadañ przygotowano i przekazano
do Urzçdu Marszalkowskiego WojewOdztwa LOdzkiego sprawozdanie statystyczne
RRW-1 1 z zakresu rekultywacji gruntOw zdegradowanych za rok 2020.
Obowizki wynikajqce z ustawy o rybactwie r6d1qdowym:
W ramach realizacji przedmiotowych obowizkOw:
> wydano 23 za.wiadczenia potwierdzajqce rejestracjç sprzçtu plywajcego shicego
do amatorskiego polowu iyb,
> wydano 208 kart wçdkarskich uprawniaj4cych do amatorskiego polowu ryb,
> wspOlorganizowano szkolenie dia straznikOw Spolecznej Stray Rybackiej,
> wydano 5 legitymacji dia nowych stra±nikOw Spolecznej Stra±y Rybackiej,
> zarejestrowano 1 jacht.
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Sprawy z zakresu opiniowania mlejscowych planów zagospodarowama przestrzennego:
Dokonano analizy 5 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
pod wzgledem zagadnieñ zwi4zanych z ochron4 grodowiska.
Obowiqzki wynlkajqce z ustawy o ochronie gruntów rolnych:
Starosta na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych uzgadnia projekty decyzji
o warunkach zabudowy oraz wydaje decyzje o wylczeniu gruntów z produkcji rolnej. W roku
2020 wydano:
> 508 decyzji w sprawie wylqczenia gruntów z produkcji rolnej,
) 569 uzgodnieñ decyzji o warunkach zabudowy.
Realizacja innych zadal z zakresu ochrony rodowIska:
Rozpatrzono 70 pism dotyczqcych szeroko rozumianej tematyki ochrony grodowiska
obejmujcych w swoirn zakresie:
> upublicznieme informacji na temat postepowañ toczcych sic przed innymi organami
ochrony grodowiska,
) wyjanienia wtp1iwoci mterpretacyjnych w zakresie wykiadni przepisów ochrony
rodowiska,
> przekazywania spraw z ww. zakresu do organów w1aciwych w sprawie,
> opiniowania projektów decyzji administracyjnych dotyczqcych analizowanej tematyki,
> rozpatrywania wniosków dotyczqcych mterwencji w zakresie przestrzegania przepisów
ochrony grodowiska.

VII. BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE
1. P0 WIATO WE CENTRUM ZARZ4DZANIA KRYZYSOWEGO W RADOMSKU
Realizuj4c zadania z zakresu bezpieczeñstwa w 2020 r. Starostwo Powiatowe w Radomsku
wspólpracowalo z: Komend4 Powiatow4 Pañstwowej Strazy Po2amej, Komend4 Powiatow
Policji, Pañstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitamym, Powiatowym Inspektoratem
Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowym Lekarzem Weterynarli.
Dzialania Starosty Radomszczañskiego jako organu wlaciwego w sprawach zarz4dzania
kryzysowego w 2020 r. byly ukierunkowane na:
• momtorowanie zagro±eñ na terenie powiatu radomszczañskiego ze szczegolnym
uwzglednieniem zagroeñ spowodowanych silami natury (powodzie, huragany); w 2020 r.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Pañstwowy I.nstytut Badawczy, Biuro Prognoz
Meteorologicznych w Poznaniu wydalo dia Powiatu Radomszczañskiego 93 osirze2enia
meteorologiczne, w tym: 14 drugiego stopnia; 1 trzeciego stopnia;
• doskonalenie wspóldzialania sil ratowniczych i organów samorzdowych podczas usuwania
skutków zagro±eñ;
• zapobieganie I zwalczanie na terenie Powiatu Radomszczañskiego zakazeñ wirusem
SARS-CoV-2 oraz ograniczenie rozprzestrzeniania sic choroby zaka±nej wywolanej
tym wirusem u ludzi.
Dzialania te Starosta wykonywal przy pomocy powiatowej administracji zespolonej
i jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczañskiego oraz organu pomocniczego Powiatowego Zespohi Zarz4dzania Kryzysowego. W 2020 r. odbyly sic dwa posiedzenia
PZZK wynikajce z Rocznego planu pracy PZZK na 2020 r. oraz jedno zwizane z sytuacj
epidemiczn4 i powrotem dzieci i mlodzie±y do szkól w roku szkolnym 2020/2021. Ponadto
Zespól odbyl siedem posiedzeñ w trybie alannowym zwizanych z trwajc4 w calym kraju
pandemiq COVID-19, w tym jedno z udzialem Wojewody Lódzkiego - Tobiasza
Bocheñskiego. Zostalo tak2e zwcilane jedno posiedzenie w trybie alannowym w zwizku
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z wydanym p0 raz pierwszy dia Powiatu Radomszczañskiego ostrzeeniem meteorologicznym
3 stopnia.
Obieg informacji na potrzeby zarzdzania kryzysowego zapewnialo trzyosobowa
obsada Powiatowego Centrum Zarzqdzania Kryzysowego.
W Komendzie Powiatowej Pañstwowej Strazy Pozamej w Radomsku przy ulicy Zeromskiego
19 znajduje sic Miçdzygminny - powiatowy magazyn ds. zarz4dzania kryzysowego,
w ramach którego funkcjonuje Powiatowy magazyn przeciwpowodziowy. Zgromadzenie
sprzçtu wjednym miejscu ulatwia proces jego dystrybucji w przypadku wyst4pienia sytuacji
kryzysowej na terenie Powiatu Radomszczafiskiego. W dniu 4 marca 2020 roku na terenie
Szpitala Powiatowego w Radomsku odbyly sic ëwiczema zgrywajqce jednostek ochrony
przeciwpozarowej ze Szpitalem Powiatowym. Inicjatorem ówiczeñ byl Wojewoda Lódzki.
Dwa namioty z magazynu kryzysowego zostaly rozstawione przed Szpitalem Powiatowym
w Radomsku i byly wykorzystywane jako dora±na izba przyjçé dla oddzialu zakanego oraz
jako punkt pobrañ wymazów od osób z podejrzemem zakazeniem wirusem SARS-CoV-2.
Kwalifikacja wojskowa
Jak ka2dego roku, równie± w 2020 roku na terenie Powiatu Radomszczañskiego
przeprowadzona zostala kwalifikacja wojskowa, jednak ze wzglçdu na dynamiczny rozwój
sytuacji epidemicznej zwizanej z rozprzestrzenianiem sic wirusa SARS-CoV-2, zostala
ona przerwana. W czasiejej trwania w dniach od 2 marca do 13 marca 2020 roku do Powiatowej
Komisji Lekarskiej zglosilo sic 259 mç2czyzn. Sporód wezwanych mç±czyzn:
• 222 osób otrzymalo kategoriç A i uznano ich za zdolnych do czynnej s1uby wojskowej;
• 27 osób uznano za niezdolnych do czynnej slu±by wojskowej w czasie pokoju i otrzymalo
kategoriç D;
• S osób uznano za calkowicie niezdolnych do slu±by wojskowej i otrzymalo kategorie E;
• 5 osób dostalo kategoriç B w zwizku z czym musz4 stanqé przed Komisjq ponownie.
Komisja Bezpieczeñstwa i Porzqdku
Na podstawie ustawy o samorz4dzie powiatowym w Powiecie Radomszczañskim
obowüizkowo funkcjonuje Komisja Bezpieczeñstwa i Porzdku. W skiad Komisji wchodz:
Starosta Radomszczañski pe1nicy funkcjç przewodniczcego Komisji, dwóch radnych
delegowanych przez Radç Powiatu Radomszczauiskiego, Komendant Powiatowy Policji
w Radomsku, Naczelnik Wydzialu Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Radomsku,
inspektor Powiatowego Centrum Zarz4dzania Kryzysowego, wójtowie gmin Gomunice
i Radomsko. W 2020 r. odbyly sic dwa posiedzema Komisji Bezpieczeñstwa i Porzdku.
Powiat Radomszczañski w 2020 r. udzielil dotacji:
• Komendzie Powiatowej Pañstwowej Strazy Poamej w Radomsku w kwocie 30.000,00 zI
na zakup samochodu operacyjnego typu kombivan do przewozu ratowników i sprzçtu;
• Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku w kwocie 47.500,00 zi na zakup samochodu
shrbowego w wersji nieoznakowanej;
• Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku w kwocie 4.000,00 zi na zakup psa patrolowotropiqcego wraz z oporzdzeniem;
• ponadto zostaly zakupione dia Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra2y Po±arnej
w Radomsku elektrody za kwotç 1.923,48 zi.
Obrona cywilna
W 2020 roku pracownicy PCZK dokonali zakupu sprzçtu na potrzeby magazynu obrony
cywilnej w ramach otrzymanej dotacji z LUW w Lodzi.
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Epidemia COVID-19
W 2020 roku dziatania Powiatowego Centrum Zarz4dzania Kryzysowego w Radomsku
skoncentrowane byy przede wszystkim na pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Zwizane
byly one gléwnie z zakupami sprzçtu takiego jak: maseczki, przylbice, rçkawiczki
jednorazowe, kombinezony, gogle, ozonatory, koncentratory tienu, pulsoksymetry.
Prowadzono równiez zakup sprzçtu ochrony indywidualnej dia podmiotów leczniczych
z terenu powiatu (przychodnie Iekarskie). Ponadto Powiatowe Centrum Zarz4dzania
Kryzysowego w Radomsku systematycznie pozyskiwalo z Lódzldego Urzedu Wojewódzkiego
rodki do dezynfekcji rqk i powierzchni, które to przekazywane byly do szkól i jednostek
podleglych. Powiat Radomszczañski zgodnie z decy2j4 Wojewody Lódzkiego organizowal
miejsca zbiorowej kwarantanny, które przeznaczone byly dia osób skierowanych decyzj
organu inspekcji sanitarnej do odbycia kwarantanny lub dia osób wracajcych do Poiski
objetych obowizkow4 14-dniow/10-dthow4 kwarantann4, które ze wzglçdu na warunki
soejalno-bytowe me mialy mo±1iwoci odbycia odosobnienia w warunkach domowych.
2. KOMENDA P0 WIATO WA POLICE W RADOMSKU
W 2020 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Radomsku przeprowadzili
na terenie Powiatu Radomszczañskiego 1cznie 17 904 interwencji zgloszonych slu±bie
dy2irnej. W trakcie wykonywania czynnoci slu±bowych policjanci umieci1i
w pomieszczeniach dia osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzewienia 548
osób. Nalezy zaznaczyé, •e 262 osoby to osoby zatrzymane ze wzglçdu na u.zasadnione
podejrzenie popelnienia przestçpstwa, w 137 przypadkach to tzw. zatrzymanie prewencyjne
(np. agresja w stosunku do domowników, awanturowarne sic). Funkcjonariusze realizowali
równiez zatrzymania na polecenia innych organów, w tym na polecenie Sjdu lub Prokuratury
- 14cznie dokonali 80 zatrzymañ. Doprowadzono równiez 17 osób do wytrze±wienia
(mç-+czyni - 16; kobiety - 1). Inne doprowadzenia -50 osób.
W 2020 roku zostalo sporz4dzonych 116 formularzy ,,Niebieska Karta".
W 77 przypadkach karty zalozone zostaly na terenach miejskich, a w 39 na terenach wiejskich.
W zwizku z tym odnotowano 140 osoby jako ofiary przemocy w rodzinie, z czego 96
to kobiety, 23- mçzczyni oraz 21 - osoby matoletnie.
Podczas realizacji czynnoci zwizanych z przemoC4 w rodzinie ujawrnono 118 sprawców
(103 mçczyzn, 15 kobiet). Bardzo czesto podlo±em nieporozumieñ czy wszelkich przejawów
przemocy bylo naduywanie alkoholu przez czlonków rodzin, diatego te2 ujawniono 88
sprawców, ktôrzy znajdowali sic pod wplywem alkoholu. W 120 przypadkach przemocy
w rodzinie udzielono osobom róznego rodzaju pomocy.
W ramach obowizujcych procedur KPP Radomsko stale wspólpracuje z innymi
podmiotami zajmuj4cymi sic profilaktykq i zjawiskiem przemocy w rodzinie, szczególnie
podczas posiedzeñ zespolów interdyscyplinarnych.
Ponadto w analizowanym okresie na terenie powiatu radomszczaiskiego stwierdzono:
• 1.932 przestçpstwa, w tym wykryto 1 654 (wykrywalnoé na poziomie 85,21%);
• 1.133 przestçpstwa kryminalne, w tym wykryto 901 (wykrywalnoé na poziomie 78,90%);
• 6 przestçpstw rozbójniczych, w tym wykrytych 6 (wykrywa1noé na poziomie 100%);
• 155 kradziezy z wiamaniem, w tym wykrytych 110 (wykrywalnoS na poziomie 68,32%);
• 171 kradziey, w tym wykryto 96 (wykrywa1noé KPP Radomsko na poziomie 55,17%);
• 431 przestçpstw gospodarczych, w tym wykryto 392 (wykrywa1noó na poziomie 90,95%);
• 104 przestçpstwa narkotykowe), w tym wykryto 97 (wykrywaInoé na poziomie 93,27%);
• 8 kradziezy samochodów, w tym wykryto 4 (wykrywa1noé na poziomie 50%);
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• 6 bójki i pobicia, w tym wykryto 6 (wykrywa1noó na poziomie 100%);
• 2 zgwalcenia i inne czynnoci seksualne, w tym wykryto 2 (wykrywa1noé na poziomie
100%);
• 3 zabójstwa, w tym wykryto 3 (wykrywaInoé na poziomie 100 %).
Ogólem dynamika wszystkich przestçpstw wykrytych za 2020 rok wynosi 101,16%,
a wykrywa1no6 za ten okres wyniosla 85,21%.
W 2020 roku policjanci ujawnili l4cznie 56 czynów karalnych popelnionych
przez 48 nieletnich, z czego 41 to przestepstwa popelnione przez 29 nieletnich, a 15
to wykroczenia popelnione przez 19 nieletnich. 41 czyny to przestepstwa kryminalne
popeinione przez 29 nieletnich.
Policjanci w ramach sluby prowadzili zajçcia edukacyjne oraz interwencyjnomotywacyjne z mlodzie, na których poruszane byly m.in. zagadnienia dotycz4ce przemocy
werbainej, fizycznej, cyberprzemocy oraz za±ywania aikoholu i substancji psychoaktywnych.
Prowadzili r6wnie2 szereg dzialañ w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji,
w tym m.in. zmierzaj4ce do ustalenia miejsc pobytu poszukiwanych nieletnich. L4cznie
ujawniono 104 przypadki demoralizacji nieletnich, z czego m.in. 25 dotyczylo nieletnich
przebywaj4cych na ucieczkach z placówek opiekuñczo—wychowawczych i domów rodzinnych,
21 nieletnich spo±ywajcych alkohol, 4 spoywaj4cych narkotyki, 4 przypadki jazdy
bez uprawnieñ. Zachowania wiadczce o demoralizacji ujawniono u 61 chlopców i 43
dziewczt, z czego 19 bylo ponizej 13 roku kycia.
Dokonujqc analizy stanu bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, na terenie Powiatu
Radomszczañskiego, zaznaczyé nale2y, it Powiat Radomszczañski zajmuje powierzchniç
okolo 1.400 kml j liczy okolo 119 tys. mieszkañców, przy gçstoci zaludnienia okolo 83
osoby/km2. Przez teren powiatu przebiegaj4 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 najwiksze natç±enie ruchu
tranzytowego przebiega drog K-i (obecnie w trakcie przebudowy na autostradç A-i).
Analizujc zagrozenie w ruchu drogowym na1ey wziqé pod uwagç m.in. dane statystyczne
wynikajqce z iloki zdarzeñ jakie mialy miejsce oraz czas i miejsca ich wystçpowania
w poszczególnych latach, jak tet przyczyny wystçpowania zdarzeñ. Powy2sze przedstawiaj
nizej przedstawione tabele.
I1oé zdarzeñ drogowych ogélem w poszczególnych latach

Z powyszego wynika, ±e w roku 2020, odnotowano 1.821 zdarzeñ drogowych
(w tym 99 wypadków), w wyniku których zginçly 22 osoby, a 124 osoby zostaly ranne.
W stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego nastaj,il spadek iioci wypadków
o 23,8%, wzrost i1oci zabitych o 22,2%, spadek i1oci rannych o 38,9%
I spadek i1oci kolizji o 17,0%. Z danych wynika, te w roku 2020 spadla ogoina i1oc5 ofiar
o38,9%. ZaUWay6 na1ey, ze na przestrzeni kilku ostatnich lat i1oó osOb zabitych utrzymuje
sic na podobnym poziomie (okolo 20 osób); oczywicie oprócz roku 2017, Wry byl w tym
zakresie wyjqtkowo dobry. Zdecydowanie dobrze wygiqda statystyka samych wypadków,
jak i osób rannych w tych wypadkach. Biorqc pod uwagç ostatnie trzy lata, zauwayé na1ey,
e iioé wypadków spadla at o 53,7%. Podobnie rzecz ma sic w zakresie i1oci osób rannych,
gdzie odnotowaé mozna spadek at o 53,0%.
W zakresie kategorii dróg, na jakich mialy miejsce zdarzenia drogowe, sytuacja
przedstawiala sic nastçpujco:
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dVypadki
2018

2020

2019

2018

2020

2019

2019

2018

IIozdarzeñ

Kolizje

Ranni

Zabici

2020

tcznue

2018

2019

2020

2018

2019

2020

629

230

885

640

201

161

K-1

21

14

ii

4

2

4

26

28

21

209

871

K-42

40

26

17

7

4

2

54

39

22

130

175

144

170

12

1

86

152

144

101

15

K-91c

19
I

I

I

5
I

I

35

16

3
I

I

I

I

14
I

I

I

I

171
I

156
I

I

I

W-484

3

4

2

0

1

2

3

5

4

ii

10

24

14

14

26

W-742

2

0

0

1

0

0

2

0

0

4

6

5

6

6

5

W-784

4

0

5

1

0

3

3

0

2

23

21

13

27

21

18

0

0

14

9

W-785

1
I

1

0
I

I

1
I

I

I

I

Powiatowe
Gminne
Inrie

0

0
I

I

1
I

I

I

I

I

11

15

I

9

I

I

I

I

I

I

12

I

82

44

35

6

5

5

105

67

46

405

429

357

487

473

392

44

22

14

2

3

53

28

12

334

308

301

278

330

315

2

1

2

0

1
0

0

2

1

2

89

95

93

91

96

95

Z powy±szego wynika, ze spadla i1oé wypadków na drogach wszystkich kategorii
(najwiccej na drogach krajowych i gminnych). Na wysokim poziomie utrzymuje
sic natomiast iIoé kolizji na drogach krajowych, szczegolnie na drodze krajowej
nr 1 w rejonie robot drogowych zwizanych z budow4 autostrady.
Miejsca wystepowania zdarzeñ, gdzie wystipily ofiary, wedlug kategorii dróg
NFIRRIVERWANMwl-

Kategoria

drogowych

drogi

ogólem
2020

8
Krajowa

108

113

66

Wojewódzka

11

6

12

Powiatowa

111

71

51

Gminna

55

29

15

2

1

2

6 Inna

146

87
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Uoé Pi&
Kategoria

ofiar zdarzeñ
Irogow

drogi

2018

2011 2020

Krajowa

8

iT

Wojewódzka

2

0

3

Powiatowa

12

12

6

Gminna

17

7

4

Inna

2

0

0
20

W roku 2020 piesi stanowili 13,6% wszystkich ofiar, w roku 2019 równie± 13,6%,
w roku 2018 - 14,4%, w roku 2017 bylo to 13,3%, w roku 2016 - 16,9%, a w roku 2015 16,1%. Na przestrzeni lat nastçpuje zatem nieznaczny spadek procentowy i1oci ofiar pieszych
w stosunku do ogólnej i1oci ofiar. Jednake zdecydowanie zauwaa1ny jest spadek i1oci
rzeczywistej liczby ofiar pieszych, co jest bardzo pozytywnym trendem. Biorc pod uwage
ostatnie trzy lata, to odnotowuje sic spadek at o 51,2%.
Gmina

ó'iie

2018

2019

20

765

743

702

74

246

161

Dobryszyce

73

220

121

Gidle

34

52

48

Gomunice

54

120

111

miasto
Radomsko
gmina
Radomsko

Kamieñsk

124

284

308

Kobiele WIk.

31

40

43

Kodrb

54

49

28

Lgota WIk.

35

36

29

Ladzice

114

249

142

Maslowice

41

40

27

Przedbórz

66

72

51

Wielgomlyny

20

24

15

2ytno

31

31

32

Z powy±szego wynika, ze 702 zdarzenia na terenie miasta Radomska stanowily znacznq
czeá zdarzeñ na terenie powiatu, bo at 38,5% z ogólnej liczby zdarzeñ. Nadmienié na1ey,
e utrzymuj4ce sic znaczne i1oci zdarzeñ na terenie gmin: Radomsko, Dobryszyce, Gomunice,
Kamieñsk, Ladzice spowodowane s, w znaczcej wiçkszoci, ruchem pojazdów
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na przebudowywanym, odcinku drogi krajowej K-i traktowanym jako miejsce robot
drogowych oraz zwiçkszonym tranzytem drop K-91 C.
fioé ofiar zdarzeñ droowvch z oodzialem na noszcze61nvch uiytkowników dróg
i018
2020
2019 Rodzaj u±ytkownika

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

drogi

zabitych

rannych

zabitych

rannych

zabitych

rannych

Motorowerzyci

0

8

0

2

0

2

Piesi

8

33

4

26

5

15

Pojazd nieustalony

0

1

0

0

0

1

Rowerzyki

2

37

2

15

6

16

Uytkownicy autobusów

0

0

0

2

0

2

0

2

1

0

1

0

1

7

1

8

2

9

2

8

0

8

2

1

10

168

10

142

6

78

23

264;

18

203

22

124

Uytkownicy innych
pojazdów
Uytkownicy motocykli
Uytkownicy
samochodOw ciç±arowych
Uytkownicy
samochodów osobowych
Podsumowanie
calkowite

Z powyszego wida, it utrzymuje sic pozytywny, spadkowy trend i1oci zdarzeñ
z pieszymi oraz z rowerzystami. Niewielki wzrost zdarzeñ z motocyklistami spowodowany
jest m.m. wzrostem zarejestrowanych motocykli oraz zwiçkszonym zainteresowaniem
kierujqcych, ktOrzy chc4 korzysta6 z tego rodzaju grodka transportu.
2018

Sprawcv zdarzcIi ogólem w roku 2020
2020
2019
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba Laczba
Liczba.. wypad.
. .. wypadków
.
zabitych rannych
zabitych
rannych
kolizji
kolizji
ków

Liczba
wypadków

Li czba
.
zabitych

Liczba
rannych

0

0

0

33

1

0

2

40

0

0

0

28

8

2

7

332

4

0

5

801

á3

1

4

551

kierujccgo

193

15

249

935

116

16

189

1226

89

16

118

1137

peo

13

6

8

5

9

2

7

10

7

5

2

6

Pod::rn:wa-

214

23

264

1305

130

18

203

124

1722

Wina
wspólwina
uczestników
ruchu
zinnych
przyczyn

_

Z powyszego wynika, te nas4pily spadki we wszystkich praktycznie ocenianych
aspektach. Wzrost zaobserwowano w kategorii zdarzeñ z zabitymi, gdzie piesi okazali sic
sprawcami. Nadmienié nale±y, it znacz4c4 cze,é wszystkich zdarzeñ stanowily zdarzenia
z udzialem zwierzt, mew1aciw4 infrastruktur drogow (wyrwy, ubytki wjezdni), ale przede
89

Liczba
kohzji
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wszystkim zwiqzane byy z naje2d2aniem kierujcych na sabo widoczne (szczegolnie
w warunkach wieczorowo-nocnych) urzqdzenia bezpieczeñstwa ruchu takie jak np. podstawy
tablic kierujqcych U-21a!b na budowanym odcinku autostrady. Te m.in. zdarzenia kiasyfikuje
sic jako zdarzenia spowodowane przyczynami ,,innymi".
Zdarzenia wynikajace z kontekstu sprawstwa z winy kierujacego
2018
2019

2020

Zachowanie
kieruj4cego

Liczba
wypadkow

Liczba
zabitych

Liczba
rannych

Liczba
kolizji

Liczba
wypadków

Liczba
zabitych

Liczba
rannych

Liczba
kolizji

Liczba
wypadków

Liczba
zabitych

Liczba
rannych

Liczba
kolizji

Gwattowne
hamowanie

2

0

2

4

0

0

0

2

2

0

2

0

Inne przyczyny

16

0

16

37

4

0

5

57

0

0

0

59

0

0

0

0

0

0

0

0

I

I

0

0

42

6

59

159

27

4

47

178

16

2

31

172

0

0

0

120

2

0

2

122

0

0

0

120

4

0

4

48

2

1

2

75

1

0

I

67

0

1

1

0

0

0

I

0

0

0

0

7

I

6

60

8

2

7

63

4

0

4

59

4

I

3

20

4

1

4

27

7

2

7

17

14

I

17

16

10

0

20

77

10

0

14

68

0

0

0

I

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

4

0

0

0

4

0

0

0

3

3

0

8

37

3

2

2

53

4

I

4

54

1

0

I

6

2

1

2

5

0

0

0

8

I

0

I

12

1

0

4

7

I

2

0

II

12

1

II

3

9

0

12

4

5

0

5

8

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

I

0

I

1

0

1

3

60

2

86

196

28

0

50

224

30

6

42

212

21

2

26

198

10

0

23

312

6

2

5

262

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Jazda bez
wymaganych
wiatel
Niedostosowanie
predkocido
wanxnkówruchu
Nieprawidlowe
cofanie
Nieprawidlowe
omijanie
Nieprawidlowe
przejedanie
przejazdu dia
rowerzystów
Nieprawidlowe
skrccanie
Nieprawidlowe
wymijanie
Nieprawidlowe
wyprzedzanie
Nieprawidlowe
zatrzymywanie,
postoj
Nieprawidlowe
Zawracanie
Nieprawidlowe
zmienianie pasa
ruchu
Nieprzestrzeganie
znaków I innych
sygnalów
Niestosowanie sic
do sygnalizacji
wietlnej
Nieustpienie
pierwszeñstwa
pieszemu na
przejciu dla
pieszych
Nieust4pienie
pierwszeñstwa
pieszemuprzy
skrçcaniu w drogç
p0 PrZCCZM
Nieust4pienie
pierwszeñstwa
pieszemu w innych
okolicznogciach
Nieustpienie
pierwszeñstwa
przejazdu
Niezachowanie
bezp.odleg.
micdzy pojazdami
Omijanie pojazdu
pr2edprzejciem
dla pieszych

0

T

ME

Ah-
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P

I
I

Zrn9c7enic.
zar1IçcIc

I

P odsumowanie

I

calkowite

I

5

15

193

I

249

12

5

4

9

2

I

935

116

16

189

1226

89

I

0

2

I

12

I

16

I
1137

118

Zdarzenia drogowe spowodowane winq pieszego

Zachowanie
pieszego
Chodzenie
nieprawidlowa
stron4 drogi
Inne przyczyny
Lecnie,
siedzenie,
klcczenie, statue
najezdni
Nieostro2ne
wejcie na
jezdnic: przed
jad4cym
pojazdem
Nieostro±nc
wejcic na
jezdnic: zza
pojazdu,
przeszkody
Przekraczanie
jezdni w miejscu
niedozwolonym
Wejcie na
jezdnie przy
czerwonym
wictIc

Liczba
wypadków

2018
Liczba
Liczba
zabitych rannych

2020

2019
Liczba
kolizji

Liczba
wypadków

Liczba
zabitych

rannych

Liczba
kolizji

Liczba
wypadków

Liczba
zabitych

Liczba
rannych

Liczba

Liczba
kolizji

I

1

0

0

0

0

0

0

I

I

0

I

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

1

0

I

0

4

2

2

0

6

4

3

4

6

1

5

7

2

2

0

2

2

0

2

0

I

0

1

0

0

0

0

0

I

1

0

1

I

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

M
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Ana1izujc zdarzenia w kontekcie ich wystepowania w poszczególnych dniach
tygodnia, stwierdzié na1ey, ze zdarzenia wystgpujq we wszystkie dni tygodnia równomiemie.
W roku 2020 najmniej wypadków w'ydarzylo sic w niedziele), najwiçcej - w poniedzialki.
Najwiçcej osób zginçlo w piqtki, a nikt me zgin41 we wtorek i niedzielç. Do najwiçkszej iIoci
kolizji dochodzilo w diii od poniedzialku do grody oraz w piqtki. W czwartki, soboty i niedziele
dochodzilo grednio do mniejszej i1oci kolizji.
Zdarzenia wg dni tygodnia
2019

2018

2020

wypadków

Liczba
zabitych

Liczba
rannych

Liczba
kolizji

Liczba
wypadków

Liczba
zabitych

Liczba
rannych

Liczba
kolizji

15

2

28

342

21

2

27

273

208

9

0

13

322

16

0

23

279

204

15

2

18

299

11

4

8

257

43

205

21

7

25

338

16

3

30

236

51

214

23

5

35

325

16

9

15

258

43

164

22

0

41

229

17

4

18

227

3

37

117

25

2

43

222

2

0

3

192

23

264

1305

130

18

203

2077

99

22

124

1722

Dzien tygodnia

Liczba
wypadków

Liczba
zabitych

Liczba
rannych

Liczba

Liczba

kolizji

Poniedzialek

22

2

25

193

Wtorek

27

4

37

roda

28

2

28

Czwartek

36

3

Pi4tek

36

7

Sobota

36

2

Niedziela

29

Podsumowanie
calkowite

214

91
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Biorqc pod uwagc porç dnia, w jakiej wystepowalo zagroenie zaznaczyé nale2y,
ze w roku 2020 do wypadków dochodzilo najczeciej w godz. 11.00-12.00, 15.00-16.00
1 18.00-19.00, do kolizji natomiast w godz. 13.00-19.00. Najwiçcej ofiar gmiertelnych
bylo w godz. 18.00-19.00, a najwiçcej osób odnioslo obra±enia w godz. 15.00-16.00.
godzin

Zdarzenia we
QQUZMu

LICZU4

LACZD4

LlCZUa

.0

-

LICiI)I

i.IC/I)a

L141)a

LLVLP

I I(.'/IlI

J.Lj)a

p tdl

i

(I%

I .IC/IJI

I

I I1)It'.(II

IC/III

I IIIII(

Ii

I

IC/I)I

Iou/it

0

34

0

0

18

0

0

0

16

31

1

1

0

19

0

27

0

0

0

28

3

62

3

2

2

55

0

1

1

2

19

0

0

0

46

1

I

1

4

0

6

11

1

0

1

34

0

2

3

1

4

11

3

0

9

23

3

2

0

6

13

1

0

1

4

3

1

2

11

0

0
1

.

-

5

3

0

3

20

4

6

3

0

3

39

5

0

6

91

0

9

60

7

11

1

13

38

5

0

7

95

I

4

61

8

8

0

9

69

6

0

7

101

4

0

4

53

3

1

3

89

2

0

2

73

0

8

89

9

8

0

8

82

10

13

1

17

91

2

0

2

91

5

11

10

0

13

77

8

I

10

77

10

I

II

77

4

86

12

13

1

19

78

9

3

14

111

1

0

13

17

1

18

88

12

5

24

1114

0

6

101

14

16

0

21

112

11

1

22

107

3

1

4

101

15

19

3

21

96

15

1

24

110

10

2

20

112

9

150

6

0

ii

114

16

17

2

23

98

6

0

17

14

0

19

70

8

I

15

119

4

0

4

113

18

10

4

10

59

7

0

10

144

10

7

9

103

8

87

19

6

0

9

59

10

0

11

120

5

I

20

8

2

6

45

6

1

16

71

3

0

5

92

21

11

2

16

48

2

0

4

110

8

3

7

93

2

6

78

0

0

59

22

8

2

8

40

4

2

3

98

23

6

1

8

31

2

1

2

59
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W opisywanym okresie poliejanci Wydzialu Ruchu Drogowego KPP w Radomsku
dokonali legitymowania 13.604 osób, ujawnili 10.615 wykroczeñ (z czego
5.081 za przekroczeme prçdkoci), na1oy1i 5.180 mandatów kamych, zatrzymali
1.040 dowodéw rejestracyjnych i 116 uprawnieñ do kierowania pojazdami (z czego
45 za przekroczeme predkoki), ujawnili 410 kierujqcych znajdujcych sic pod wplywem
alkoholu (w tym rowerzystów), ujawnili 6 osób poszukiwanych, poddali badaniu stanu
trzewoki 3 908 kierujqcych, powiçci1i 66470 godzin na nadzór nad ruchem drogowym
I rçczne kierowanie ruchem oraz 7430 godzm zwizanych z obs1ug4 zdarzeñ drogowych.
Nadmienié na1ey, it w 2020 roku (szczególnie przed ogloszeniem stanu epidemii) na terenie
Powiatu Radomszczaiiskiego podejmowano inicjatywy zmierzajce do poprawy
bezpieczeflstwa w obszarze ruchu drogowego. Dzialania podejmowane byly przez Wydzial
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Ruchu Drogowego, ale te± innejednostki i komórki Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.
Policjanci WRD KPP w Radomsku uczesthiczyli w Ogolnopolskich Dzialarnach Krajowych
na rzecz poprawy bezpieczeñstwa, w tym w dzialaniach pn.: ,,Alkohol i Narkotyki", ,,Ferie
2020", ,,Niechronieni", ,,Pasy", ,,Prçdkoó", ,,Truck & Bus". Dodatkowo, kazdorazowo
wzmacmane byly sily ruchu drogowego na weekendy generuj4ce duty ruch pojazdów, w tym:
,,Wiellcanoc 2020", ,,Majowy Weekend", ,,Pierwszy Weekend Wakacji", ,,Ostatni Weekend
Wakacji", ,,Znicz", ,,Boe Narodzenie".
Oprocz tego policjanci WRD dokonywali lustracji dróg (samodzielnie oraz
z przedstawicielami zarz4dc6w drog), ujawrnajqc nieprawidIowoci i skladajqc wnioski
do zarzqdców o uzupelnienie oznakowania, zabezpieczenie mebezpiecznych odcinków dróg,
zmianç organizacji ruchu, itp. Wspólnie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego
I przedstawicielami gmin Powiatu Radomszczañskiego rozdano kilkaset elementów
odblaskowych (w tym kamizelek) oraz prowadzono wspólne dzialania edukacyjne, w tym
z Urzçdem Miasta w Radomsku I Szkolq Nauki Jazdy El-Car czy tet Stowarzyszeniem
"Bezpieczna Droga i Miasto w Radomsku".
Podejmowano równiez dzialania wspólnie z ssiednimi jednostkami, m.in. dokonywano
kaskadowego pomiaru predkoci (wspólnie z KMP Piotrków Tryb., KPP Belchatów i KPP
Pajeczno), organizowano dzialania ponadpowiatowe (wspólnie z KMP Piotrków Tiyb., KPP
Belchatów, KPP Pajeczno), w których uczestniczyli funkcjonariusze rnnych jednostek Policji
województwa lódzkiego; wspólpracowano z Inspekcj4 Transportu Drogowego, Powiatowym
Lekarzem Weterynarii. Kwestie bezpieczeñstwa omawiano podczas miejskich i powiatowych
samorzqdowych komisji, w których kompetencji bylo bezpieczeñstwo na drogach.
W celu propagowania wlaciwych postaw na drodze nawiqzano wspólprace
z przedstawicielami lokalnych mediów udzielajc wywiadów, wypowiedzi, przekazujc
informacje mogce wp1yn4 na zachowanie osób poruszajcych sic po drogach Powiatu
Radomszczañskiego oraz umieszczano stosowne infonnacje na stronach intemetowych.
Do dziakañ propagujcych bezpieczeñstwo na drogach, w ramach dzialañ edukacyjnoprofilaktycznych, wykorzystywano równiez dzia1a1noS naczelników wydziatu prewencji
zastçpuj4cych Oficera prasowego KPP w Radomsku, koordynatora ds. profflaktyki spolecznej
przy KPP w Radomsku, jak równiez dzielnicowych.
Zaznaczyé na1ey, ±e od killcu lat utrzymuje sic dobra tendencja spadkowa
w zakresie i1oci zdarzeñ z udzialem pieszych. W roku 2017 bylo ich - 55, w roku 2018 - 51,
w roku 2019 - 44, w roku 2020 - 36. Powyzsze podyktowane jest m.in. zmianami
w infrastrukturze drogowej, o które to Policja wnioskuje do zarz4dc6w drog (m.in. dowiet1ono
przejcia dia pieszych, wybudowano azyle na jezdniach, zawçzono mebezpieczne fragmenty
jezdni dia spowolnienia ruchu, itp.).
Zaznaczyé tu na1ey, ze radomszczañscy policjanci, zarówno z Wydziahi Ruchu
Drogowego, jak I rnnych komórek prewencyjnych, podejmuj4 liczne dzialania edukacyjne
i profilaktyczne. W 2020 roku podejmowano dzialania maj4ce na celu wzrost poprawy
bezpieczeñstwa pieszych, które polegaly m.in. na przekazach medialnych maj4cych na celu
uwiadomierne uytkownikom drog wagi ich zachowañ na drodze, uwiadamianie ce1owoci
uywania elementéw odblaskowych, poruszania sic po wlakiwej strome drogi, uwiadamianie
wagi przestrzegania przepisów zwizanych z zachowaniem sic kierowców wobec pieszych,
uwiadamianie wagi posiadania odpowiedniej infrastruktury drogowej zwickszajcej
bezpieczeñstwo pieszych i innych niechromonych uytkownik6w dróg przez zarz4dc6w drog.
Podejmowano r6wnie2 dzialania edukacyjne przy wykorzystaniu lokalnych mtemetowych
portali informacyjnych.
Zauwa.ajc liczne potrzeby w zakresie in±ynierii drogowej i koniecznoci dokonania
zmian infrastruktury drogowej, z1oono do zarzqdców dróg 56 wniosków
o zmiane/uzupelnienie dotychczas zastosowanych urzqdzeñ drogowych, dotyczcych poprawy
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infrastruktury drogowej oraz wdrozeme nowych rozwizañ zwizanych z infrastruktur
drogow. Na bieco utrzymywano kontakt z zarz4dcami dróg, którym cyklicznie
przekazywano uwagi majce wpyw na bezpieczeñstwo niechronionych uytkowników dróg.
Ocene dzialafi podejmowanych przez radomszczafisk4 Policjç w zakresie ruchu
drogowego uznaé mozna za pozytywn4.
W trakcie pelnionych s1ub na terenie Powiatu Radomszczañskiego funkcjonariusze ujawnili
wykroczenia w i1oci 14.552, w tym najczçkiej wystepuj4ce to:
• wykroczenia przeciwko porzqdkowi i spokojowi publicznemu - 1.189;
• wykroczenia przeciwko bezpieczeñstwu i porzdkowi w komtmikacji - 11.085,
• wykroczenia przeciwko mieniu - 419;
• wykroczenia przeciwko obyczajnoci publicznej - 1300;
• przepisom ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzialaniu allcoholizmowi - 795.
Ponadto policjanci 2020 roku wylegitymowali 50.614 osób, nakozyli 7.629 mandatów
karnych na kwotc 1.411.010 zI. Sporzdzono równie± 755 wniosków o ukaranie do Sdu.
Policjanci na terenie dzialania KPP Radomsko przeprowadzili 1.641 postepowaui w sprawach
o wykroczenia. Zaznaczyé na1ey, 2e w ramach bietcej analizy miejsc najbardziej
zagrozonych oraz miejsc wystçpowania zdarzeñ i sytuacji potencjalnie niebezpiecznych
korzystano w szerokim zakresie z Krajowej Mapy Zagroeñ Bezpieczeñstwa, na bieco
wyznaczajc patrolom zadania do sluthy w celu zapobiegania sytuacjom stwarzajcym
zwiekszenie zagrozenia. Funkcjonujca na terenie powiatu radomszczañskiego ww. mapa
to narzedzie, które daje pog1d Policji na wszellcie zagrozenia wystçpujce na danym terenie.
Cala mapa obejmuje 21 obszarów, w których spo1ecznoé lokalna make nanosié wszelkie uwagi
dotyczce nieprawid1owoci wystçpujcych w okre1onym rejonie. W 2020 roku na terenie
dzialania KPP Radomsko zarejestrowano ogólem 1.333 kart weryflkacji zagrozenia z czego:
potwierdzone - 150 kart, niepotwierdzone - 557 kart, potwierdzone wyeliminowane - 599 kart,
a jako artJpomylka zaznaczono - 17 zagro±eñ. Jak wynika z analizy sporzqdzonych kart
weryfikacji zagro±enia najwieksza i1oé dotyczyla:
• spoywania alkoholu w miejscach niedozwolonych - 196 zgloszeá (z czego
potwierdzonych jest 47 zgloszeñ, niepotwierdzonych - 104 zgloszeñ, potwierdzone
wyeliminowane —44 zg!oszeñ);
• niewIaciwej infrastruktury drogowej - 89 zgloszeñ (potwierdzone - 10 zgloszeñ,
niepotwierdzone —36 zgloszeñ, potwierdzone wyeliminowane - 39 zgloszen);
• przekraczania dozwolonej prçdkoci - 508 zgloszeñ (potwierdzone - 47 zgloszeñ,
niepotwierdzone - 112 zgloszeñ, potwierdzone wyeliminowane - 335 zgloszeñ,
zartlpomylka —13 zgloszeñ);
• nieprawidlowego parkowania - 195 zgloszeñ (potwierdzone - 22 zgloszenia,
niepotwierdzone —83 zgloszenia, potwierdzone wyeliminowane —90 zgloszeñ).
Zadania podejmowane przez Policje w zwi4&u ze wszystkimi zgloszeniami polegaj4
na weryfikacji okre1onej nieprawidlowoci w terminie 7 dni od uzyskania informacji
o wystqpuj4cej nieprawidlowoci. W przypadku potwierdzenia zgloszema podejmowane
sq liczne dzialania, obejmujqce zarówno interwencje w rejonie zagro±enia,jak r6wniet podjqcie
wspolpracy z innymi instytucjami w zakresie ich kompetencji, celem wspolnego wypracowania
rozwiqzania adelcwatnego do danego problem.
Watnym elementem maj4cyrn wplyw na bezpieczeñstwo na terenie Powiatu
Radomszczañskiego sq równie± dzialania realizowane w zwiqzku z zabezpieczeniem
przejazdów uczestników imprez masowych. W zwiqzku z tym do zabezpieczenia przejazdów
kibiców w analizowanym okresie zaanga±owanych zostalo lqcznie 185 funkcjonariuszy.
W 2020 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Radomsku w ramach
zapewnienia bezpieczeñstwa mieszkañcom miasta Radomska, zrealizowali ni±ej wymienione
sluby ponadnormatywne fmansowane ze grodk6w Urzçdu Miasta Radomsko:
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• 635 stu2b w patrolach dwuosobowych w systemie omiogodzrnnym;
• 25 shi2b w patrolach dwuosobowych w systemie szeciogodzinnym;
• 21 slub dwuosobowych czterogodzinnych.
Ponadto w 2020 roku w ramach shrb ponadnormatywnych policjanci ujawnili:
• 1.154wykroczen;
• 1.693 interwencje;
• 16 zalrzymañ sprawców na gorcym uczynku;
• 3.021 legitymowania.
Oprócz powyzszych dzialafi prowadzonych w 2020 roku przez policjantów Komendy
Powiatowej Policji w Radomsku musieli oni zmierzyé sic z dodatkowymi zadaniami
w zwizku z zagrozeniem pojawienia sic zakazenia wirusem COVID-19. Policjanci
od marca 2020 roku prowadzili szereg dzialañ, które mialy maksymalnie ograniczyó
rozprzestrzenianie sic wirusa w naszyrn powiecie. Polegaly one na dokonywaniu kontroli
miejsc zamieszkania osób poddanych izolacji lub kwarantannie w i1oci
3.745.
Do obowizków s1ub nale±alo r6wniet sprawdzanie przestrzegania obowizujcych
ograniczeñ, nakazów I zakazów w zwizku z wystapieniem stanu epidemii.
Funkcjonariusze zwracali szczeg61n uwagç na koniecznoó noszenia maseczek. W zwizku
z me przestrzeganiem obostrzeñ zwi4zanych z wirusem SARS-CoV-2 policjanci Komendy
Powiatowej Policji w Radomsku na tereme dzialania calego powiatu:
• nalozyli 928 mandatów karnych;
• sporzdzi1i 153 wnioski o ukaranie do Sdu;
• pouczyli 689 osób.
3.KOMENDA P0 WIATO WA PANSTWOWEJ STRAY P0ARNEJ
W RADOMSKU
W 2020 r. na terenie Powiatu Radomszczañskiego powstalo 2 095 zdarzeñ, z czego
20,5% (430) stanowily pozary, 73,5% (1 541) - miejscowe zagrozenia, 6% (124) - alarmy
falszywe.
Rozpoznane grupy zagro±eñ wystcpuj4ce na terenie Powiatu to w szczeg61noci:
• transport drogowy (przewóz matenalów niebezpiecznych, towarowy i osobowy):
droga krajowa DK- 1 Czçstochowa - Piotrków (odcinek 445 - 414);
droga krajowa 91 Czçstochowa - Radomsko - Kamieñsk - Piotrków Tryb;
droga krajowa 42 Radomsko - Przedbórz - Koñskie;
droga krajowa 42 Radomsko - Wieluñ.
• transport kolejowy (przewóz materialów mebezpiecznych, towarowy i osobowy):
linia kolejowa Czçstochowa - Piotrków Trybunalski;
• zakiady przemyslowe w szczególnoci stosujce substancje niebezpieczne w procesie
technologicznym, które mog4 powodowaé zagro±eme grodowiska (OSM Radomsko,
Metalurgia S.A., Ardagh Group Radomsko Sp. z 0.0., ,,Frigo Logistics", Cynkownia
Radomsko Sp. z 0.0., Rozlewnia gazu w Dmeninie, gin. Kodrqb);
• zakiady stolarsko - meblowe (lakiemie, place skiadowe, hale wystawowe, hurtownie);
• przesyl mediów niebezpiecznych:
ropociqg PERN ,,PRZYJAT" KoluszkI - Boronów (redthca 273 mm, cinienie 6,3
MPa, przeplyw okolo 120 m3/godz.) o rocznej iloci przesyhi ok. 1 400 000 m 3 (przebiega
przez gminy: Kamieñsk, Gomunice, Dobryszyce, Radomsko, Ladzice);
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gazocig (redthca 350 mm, cinienie 1,6 MPa) o rocznej i1oci przesylu okolo
17.500.000 m3 (przebiega przez gminy: Kamieñsk, Gomunice, Dobryszyce, Radomsko);
tereny zagro±one powodziami (powierzchnia zalewowa ok. 5 500 ha), wystçpuj4ce
na obszarach gmin:
gm. Radomsko - okolice m. Szczepocice, Bobry, Topisz, Kiekowiec;
gin. Ladzice - okolice Jankowic, Jedina i Radziechowic;
gm. Przedbórz - okolice m. Przedbórz i Tarasu, Grobli, Faliszewic i e1enicy;
gin. Wielgomlyny - okolice Krzçtowa;
gm. Gidle - gkSwnie okolice przylegle do rz. Warty oraz Wiercicy;
gm. Zytno - glównie okolice przylegle do rz. Pilicy;
• budynki wysokie - 8 (biurowiec zakiadu FAMEG, skiadnica leków CEFARM, wiea
suszarnicza firmy BlO AGRO w m. Blok Dobryszyce, 2 magazyny wysokiego skiadowania
w Centrum Dystrybucji JYSK oraz 4 budynki mieszkalne wielorodzinne);
• zagro±enie obszarów i kompleksów 1enych (43.533 ha tj. 30% powierzchni powiatu
z czego 12.000 ha tj. 25% to lasy i kategorii zagroenia poarowego), lasami tymi
administruj4 4 Nad1enictwa: Radomsko, Przedbórz, Belchatów, Gidle;
• torfowiska o znaczcych powierzchniach - na terenie powiatu radomszczañskiego due
kompleksy torfowisk znajduj4 sic w czterech gminach: Kamieñsk (okolo 460 ha), Gidle
(okolo 800 ha), Ladzice (okolo 1.140 ha) i Zytno (okolo 180 ha);
• lokalne zagrozenia powodowane dlugotrwalymi opathmi deszczu, intensywnymi roztopami
(zwizane z niedostateczn4 melioracj4 terenów i stanem instalacji kanalizacyjnych);
• zagroenia wynilcajce z uytkowania budowli hydrotechnicznych (Oczyszczalnia Scieków
w Radomsku, june lokalne oczyszczalnie);
• inne budowle zagroone katastrofami wystcpujce na terenie powiatu (mosty, wiadukty
drogowe i kolejowe, kominy, wiee);
• stacje paliw plynnych oraz stacje autogazu;
• punkty wymiany butli gazowych propan - butan (dystrybucja);
• zagroenia obiektów w gospodarstwach rolniezych (46 000 budynków, w tym ok. 5%
o konstrukcji calkowitej palnej).
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OGOLEM: 2.095 zdarzeñ
• 20,5% (430) stanowily poary;
• 73,5% (1 541) stanowily miejscowe zagroenia;
• 6% (124) stanowily alarmy falszywe.
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Alarmy falszywe
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Zdarzenia zwiqzane z zagro2eniem epidemiologicznym - SARS-CoV-2

1541 Miejscowe
zagro±enia
525

525 Miejscowe
zagrozenia zwiqzane

25,01%

z SARS-CoV2

Zdarzenia zwiqzane z zagroeniem epidemiologicznym (525 zdarzeñ) w rozbiciu
na kategorie:
• 347 - Szpital Powiatowy w Radomsku - dozorowanie namiotów;
• 78 - dowoenie ywnoci;
• 25 - informowanie 1udnoci o zagroeniu;
• 19 - dekontaminacja;
• 2 - kolizje/wypadki;
• 51 - inne zdarzenia zwizane z SARS-CoV2 (np. dowo±enie maseczek, plynów
dezynfekcyjnych);
• 1 - zabezpieczenie startu Amiglowca ARCC;
• 2 - transport.
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Zdarzenia w poszczególnych gminach Powiatu Radomszczañskiego
w 2020 roku
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Straty w wyniku pozarOw miejscowych zagrozeñ w poszczególnych gminach
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Poszkodowani podczas wyst4pienia miejscowych zagrozeñ
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Zdarzenia z udzialem tienku wçgla gdzie potwierdzono zagroenie:
• 2018— 16 zdarzeñ: 4 ofiary mierteIne, 16 poszkodowanych;
• 2019-8 zdarzeñ: 0 oflar, 4 poszkodowanych;
• 2020— 11 zdarzeñ: 0 ofiar, 2 poszkodowanych.
Szkolenia OSP z terenu Powiatu Radomszczañskiego
W roku 2020 zorganizowano i przeprowadzono 5 zaplanowanych na 2020 szkoleñ
dedykowanych dia straaków OS? z terenu Powiatu Radomszczafiskiego. Z uwagi
na epidemic SARS-CoV-2 przeprowadzono reorganizacjç planu szkolenia OS?
przewidzianego na 2020 rok. Realizacja kursów byla dostosowywana do aktualnej sytuacji
epidemiologicznej wystçpujqcej na terenie powiatu, a realizowane szkolenia byly prowadzone
z zachowaniem rezimów sanitarnych.
Zrealizowane szkolenia:
• szkolenie dowódców OSP od 01.02.2020 r. do 09.02.2020 r. ukoñczylo 18 absolwentów;
• szkolenie Naczelników OSP 29-30.08.2020 r. ukoñczylo 19 absoiwentéw;
• szkolenie podstawowe strazaków-ratowników OS? spoza KSRG od 15.02.2020r.
do 19.07.2020 r. ukoñczylo 36 absolwentów;
• szkolenie podstawowe straaków ratownikôw OS? z KSRG od 05.09.2020r.
do 03.10.2020r. ukoñczylo 33 absolwentów;
• szkolenie KP? (firma zewnçtrzna) od 18.09.2020r. do 27.09.2020r. ukoñczylo
41 absolwentów.
Lczna liczba przeszkolonych straakôw na poziomie podstawowym w Powiecie
Radomszczañskim:
• straacyzOSPwKSRG-383;
• stra±acy z OS? spoza KSRG - 529.
wiczenia powiatowe WYSYPISKO 2020
Tematem przewodnim éwiczeñ powiatowych WYSYPISKO 2020, które odbyly
sic 6 pa±dziemika 2020 r. bylo doskonalenie technik przetlaczania i przepompowywania wody
na due od1egloci z wykorzystaniem posiadanego zaplecza sprzçtowego - na terenie
na1e±cym do przedsiçbiorstwa FBSerwis Kamieñsk Sp. z 0.0. w Kanneñsku ul. Wieluñska 50
- Zakiad Zagospodarowywania Odpadów Ruszczyn. Z uwagi na trwaj4cy stan epidemii
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koronawirusa udzial sil i grodk6w w éwiczeniach ograniczony byl do udziahi 8 zastepów,
éwiczenia odbywaly sic na otwartej przestrzeni z zachowaniem re±imów sanitarnych.
W éwiczeniach braly udzial nastçpujce sily i grodki KSRG:
sily i grodki Komendy Powiatowej PSP w Radomsku:
GCBA-Rt 5/32 EF 511 -25 JRG Radomsko;
SCCn 25000 EF 511 - 39 JRG Radomsko;
sily I grodki OSP z terenu Powiatu Radomszczañskiego:
GBA 2,5/16 MAN EZ 519-68 Gorzçdów;
GBA 3/20 RENAULT 519 - 65 Gomunice;
GCBA - Rt 5/35 MAN 519-07+ DWP Kamieñsk;
GCBA 5,5/43/2,6 KAMAZ 519— 36 Silnica;
GBA 3/20 EZ 517-74 OSP Strzelce Male;
GCBA —Rt 5/32 SCANIA 519- 56 Lgota Wielka;
GBA 4,5/16/4,7 MERCEDES 519-29+ DWP Strzalków.
Dzia1a1noé kontrolno-rozpoznawcza
Czynnoci kontrolno-rozpoznawcze realizowane przez Komendç Powiatow4 Pañstwowej
Stra2y Pozarnej prowadzone s4 w nastçpujcych zakresach:
• kontroli przestrzegania przepisów przeciwpo2arowych;
• oceny zgodnoci z wymaganiami ochrony przeciwpo±arowej rozwizaIi technicznych
zastosowanych w obiekcie budowlanym;
• oceny zgodnoci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;
• ustalania spelnienia wymogéw bezpieczeñstwa w zakladzie stwarzajcym zagroenie
wystpienia powanej awarii przemyslowej;
• rozpoznawania mo1iwoci i warunków prowadzenia dzialañ ratowniczych przez jednostki
ochrony przeciwpoarowej;
• rozpoznawania innych miejscowych zagroeñ;
• wstçpnego ustalania nieprawidlowoci, które przyczynily sic do powstania poaru oraz
oko1icznoci jego rozprzestrzenienia sic.
Czynnoci kontrolno—rozpoznawcze i postçpowania administracyjne w 2020 r.:
• przeprowadzone czynnoki kontrolno - rozpoznawcze:
w obiektach uytecznoci publicznej - 27;
w budynkach zamieszkania zbiorowego —5;
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - 11;
w obiektach produkcyjnych i magazynowych - 39;
wlasach-6;
w gospodarstwach rolnych —3;
ogólem kontroli - 91, w tym:
• kontroli podstawowych (z odbiorami) - 81, sprawdzajcych - 10;
• obiektów skontrolowanych - 101;
• ponadto z ogólnej i1oci 91 kontroli:
czynnoci kontrolno-rozpoznawcze dotyczce oddawania obiektów budowlanych
do uytkowania - 48;
w tym sprzeciwy tub zajcte stanowiska z uwagami - 20;
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przeprowadzono kontrole i przygotowano opinie dotyczqce bezpieczeñstwa 8 obiektów
budowlanych;
postçpowanie administracyjne:
i1oé wydanych decyzji administracyjnych - 10;
liczba nalozonych grzyw - 1 na kwote 1 000 zi;
wys4pienia do rnnych organów - 118.
lloé wybranych meprawidlowoci z zakresu ochrony przeciwpozarowej ujawrnonych podczas
czynnoci kontrolnych:
• dotyczce instrukcji bezpieczeñstwa po±arowego - 14;
• dotyczqce urzdzeñ i instalacji przeciwpozarowych oraz ganic - 10;
• dotyczce insta.lacji u±ytkowych —5;
• zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszema pozaru —4;
• pozostale nieprawid1owoci - 52;
• ogólem nieprawidlowoci - 85;
• i1oé obiektów, w których wys4pily nieprawidlowoci - 35.
lloé obiektów skontrolowanych w ramach prowadzonej od lat akcji kontrolnej
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, stanowicych zasoby starej zabudowy:
• obiekty skontrolowane przez pion kontrolno-rozpoznawczy —3;
• obiekty zlustrowane przez funkcjonariuszy JRG —6.
Zgodnie z postçpowaniem dotycz4cym wydawania przez wlaciwe organy zezwoleñ
na zbieranie, przetwarzanie b4& wytwarzanie odpadów:
• przeprowadzono 9 kontroli w obiektach i na terenach przeznaczonych do zbierania,
przetwarzania b4di wytwarzania odpadów;
• wydano 18 postanowieñ w sprawie uzgadniania warunków ochrony przeciwpozarowej
dia wyej wymienionych obiektów
Dokonano aktualizacji i rozszerzenia katalogu zagrozeñ na podstawie prowadzonych czynnoáci
kontrolno—rozpoznawczych ora.z na podstawie posiadanych danych slubowych. Zmiany
dotyczyly m.in.:
• wykazu obiektów wyposa±onych w ISA, me objçtych obowizkiem wyposazenia na podst.
§ 28 rozp. MSWIA z 07.06.2010 roku - dopisano jeden obiekt (budynek skiepu DINO,
ul. Jagiellonska 51 B w Radomsku);
• wykazu obiektôw wyposazonych w SUG, me objçtych obowizkiem wyposazenia dopisano jeden obiekt (budynek produkc)jno—magazynowy Union Industries Polska Sp.
z 0.0., ul. Stolarzy I w Radomsku);
• wykazu obiektôw energetyki i 1cznoci o znaczeniu krajowym lub regionalnym - dopisano
jedn4 stacje bazow4 telefomi komórkowej.
Edukacja dia bezpieczeñstwa
W roku 2020 przeprowadzono kampanie pn. ,,Obudi czujnoé" w ramach, której
promowano i rozdawano czujki dymu przekazane tutejszej Komendzie przez Komendç
Wojew6dzk4 PSP w Lodzi, zakupione z wykorzystaniem grodk6w z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi. W roku 2020 rozdano 3 czujki dymu
I tienku wçgla. Dzialania zwi4zane z kampani4 prowadzone byly glöwnie w I kwartale
2020 roku.
Podejmowano dzialania w zakresie edukacji dia bezpieczeñstwa takie jak: pogadanki
przed letnim wypoczynkiem dzieci i mlodziey, w ramach akcji ,,Otwartych drzwi straaków ratowników" Komenda umo1iwiala zwiedzanie stranicy, (pocz4tek 2020 roku), prowadzila
pokazy sprzetu ratowniczego pol4czone z pogadankami na temat zasad postçpowania w razie
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po2aru i innych zagrozeñ. Uczestniczono równiez w spotkaniach z wladzami powiatu,
miast, gmin oraz z Miejskim i Powiatowym Zespolem Zarzqdzania Kryzysowego oraz
w posiedzeniach komisji bezpieczeñstwa -6. Przy wspólpracy z lokalnymi mediami (telewizja,
prasa, portale internetowe) oraz poprzez media spoIecznociowe propagowano zasady
bezpiecznej eksploatacji urzqdzeñ grzewczych oraz zasad zachowania w przypadku zatrucia
tienkiem wçgla. Na stronie internetowej I profilu Facebook KP PSP Radomsko zamieszczono
równiez informacje dotyczqce m.in.: zasad bezpiecznego wypoczynku nad wod4,
bezpieczeñstwa pozarowego w lasach, wypalania pozostaIoci ro1innych, ostrze±eñ
meteorologicznych, zagro±enia epidemicznego zwiqzanego z COVJD-19. Lqczna i1oé dzialañ
w tym zakresie —48. W ramach prowadzonej od lat akcji kontrolnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych stanowiqcych zasoby starej zabudowy, w1acicie1e I zarzqdcy tych obiektów
kazdorazowo infonnowani sq o swoich obowiqzkach w zakresie prawidlowego utrzymania
instalacji u±ytkowych i czçci wspólnych obiektów takich jak drogi komunikacji ogólnej,
piwnice i poddasza nieu±ytkowe, ponadto mieszkañcom rozdawane byly ulotki dotyczqce
bezpiecznej eksploatacji urzqdzeñ grzewczych i sposobów unikniçcia zatrucia tienkiem wçgla.
wiczenia i manewry w ramach powiatu
• W dniu 20 lutego 2020 roku w miejscowoci Radomsko ul. Przedsiebiorcow 3
na tereme przedsiçbiorstwa FRIGO LOGISTICS Sp. z 0.0. odbyly sic éwiczenia zgrywajqce
wydzielone sily i grodki jednostek ochrony przeciwpo±arowej z terenu Powiatu
Radomszczañskiego. Celem éwiczeñ bylo prowadzenie dzialañ ratowniczo-ganiczych
w obiektach podczas awarii instalacji amoniakalnej. W éwiczeniach braly udzial 4 zastçpy
z JRG Radomsko.
• W dniu 4 marca 2020 roku, w miejscowoci Radomsko ul. Jagielloñska 36
na tereme Szpitala Powiatowego w Radomsku odbyly sic éwiczema zgrywajqce jednostek
ochrony przeciwpozarowej ze Szpitalem Powiatowym. Inicjatorem éwiczeñ byl Wojewoda
Lódzki. W éwiczemach braly udzial: 2 zastçpy z JRG Radomsko, 1 zastçp Z KP PSP,
Dyrekcja Szpitala, Przedstawiciele Wojewody, Powiatowe Centrum Zarzqdzania
Kryzysowego, Policja.
• W dniu 23 czerwca 2020 roku, w miejscowoci Radomsko ul. Aristide Merloniego 4
na terenie przedsiçbiorstwa Whirlpool odbyly sic éwiczenia sit i grodk6wjednostek ochrony
przeciwpozarowej z terenu Powiatu Radomszczañskiego. Celem éwiczeñ bylo prowadzenie
dzialañ ratowmczo-ganiczych w obiektach produkcyjno-magazynowych. W éwiczeniach
braly udzial 2 zastçpy z JRG Radomsko.
• W dniu 08 padziemika 2020 roku na terenie budowanej autostrady Al - Wçzel Radomsko
odbyly sic éwiczenia Jednostki Ratowniczo-Ganiczej. Celem éwiczeñ bylo prowadzenie
dzialañ ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych w szczególnoci metody
wykonywania dostçpu do osób poszkodowanych. W éwiczeniach braly udzial: 4 zastçpy
z JRG Radomsko, 1 zastçp Z KP PSP, przedstawiciele zarzqdcy obiektu, Policja.
Oprócz wymienionych éwiczeñ, w roku 2020 straacy KP PSP uczestniczyli
w przeprowadzanej ewakuacji pracowników z obiektów nastçpujqcych instytucji:
• Publiczna Szkola Podstawowa w Kobielach Wielkich - liczba osób ewakuowanych - 395
(z uwagi na sytuacjç epidemicznq, w roku 2020 strazacy KP PSP w Radomsku
me prowadzili wiçcej tzw. próbnych ewakuacji).
Zagadnienia kwatermistrzowsko-techniczne
Zadania dotyczqce spraw kwatermistrzowsko - technicznych realizowane byly w oparciu
o roczny I kwartalne plany pracy opracowywane na podstawie biezqcych analiz
I potrzeb oraz mozliwoki finansowych komendy.
• Dotacje Komendy Gtównej PSP diajednostek OSP z terenu powiatu wlqczonych do KSRG
w 2020 roku - 148.400 zi.
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• Dotacja MSWIA dia pozostalych jednostek OSP z terenu Powiatu Radomszczañskiego
w 2020 roku - 183.500 zi + dodatkowe 18.900 zi (koñcówka roku).
Realizacja najwaniejszych zadañ z zakresu zabezpieczenia operacyjnego Powiatu
Radomszczañskiego:
• rozbudowa systemu 14cznoci radiowej - budowa stacji wyniesionej na budynku OSP
Przedbórz przy ul. Mostowej 22 - wartoé inwestycji okoto 14.000 A.
Wa±niejsze zakupy i dostawy zwi4zane z funkcjonowaniem komendy:
• samochód osobowy wielozadaniowy Citroen Berlingo (wartok 100.000 zi) - ródIa
fmansowania: w catoci samorzdy lokalne poprzez fundusz wsparcia PSP;
• samochód lekki kwatermistrzowski Citroen Jumper (wartoé 134.900 zi) - rodki wlasne
KP PSP oraz dotacja celowa;
• sprzçt do lcznoci podwodnej (wyposazenie SGRW-N) o wartoci ponad 26.000 zi;
• skafandry ratowniczo - lodowe dia JRG za kwotç ponad 6.000 A.
Pozyskano nowe samochody ratowniczo—ganicze przez OSP z terenu Powiatu
Radomszczaiskiego:
• dotacja KG PSP w wysokoci 200 000 zi dia jednostki KSRG, a tak±e rezerwa MSW1A 360.000 zI do zakupu samochodu GBA 2,5/16/5 na podwoziu MAN (wartoé pojazdu
909.954 zi);
• dotacja MSWiA w wysokoci 270 000 zI oraz z KG PSP w wysokoci 130.000 zI dia OSP
Dqbrówka do zakupu samochodu GBA 3,1/16/4,6 na podwoziu VOLVO (wartoé pojazdu
789.783 zi).
Pozyskano na rzecz KP PSP w Radomsku nastçpujqce darowizny rzeczowe:
• Frigo Logistics - noszak aparatu X-Pro, Maski Opti-Pro, butle SAFER - 7.810 zi;
• OSM w Radomsku - 3szt. Aparat X-Pro z automatem Zenith - 8.351,70 zi;
• FBSerwis Kanueñsk Sp.z 0.0. - fantom do udzielania pomocy - 4.814 zi;
• Powiat Radomszczañski - STAT PADZ II AED elektrody pediatryczne - 1.945,08 zI;
• STRABAG Sp Z 0.0. - manekin ewakuacyjny z zestawem ran imitacyjnych 8.730,46 A.
4. PANSTWOWY P0 WIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY
W RADOMSKU
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Radomsku zapewnia realizacjç
zadañ Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z zakresu zdrowia publicznego,
w szczeg61noci poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:
- higieny grodowiska, higieny pracy w zakiadach pracy, higieny procesów nauczania
i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi zywnoci, zywienia
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z ±ywnociq, higieniczno - sanitarnymi, jakie
powinien spehiiaé personel medyczny, sprzçt oraz pomieszczema, w których sq udzielane
wiadczenia zdrowotne, w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wplywem
szkod1iwoci i uciqzliwoci grodowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym
chorób zakainych i zawodowych.
Dzia1a1noé Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Radomsku
prowadzona jest w oparciu o tworzony corocznie na podstawie ,,Wytycznych Lódzkiego
Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego" - ,,Plan zasadniczych zamierzeñ",
w którym okrelany jest ccl, glówne kierunki dzialania i zasadnicze zamierzenia pxzyjçte
do realizacji na dany rok dia poszczegolnych komórek organizacyjnych, harmonogram nadzoru
nad obiektami oraz harmonogramy poboru próbek i wykonywania pomiarów. Zgodnie
z wytycznymi wladz nadrzçdnych podstawowym celem dzialaInoci Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomsku w roku 2020 bylo promowanie zdrowotnego stylu
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±ycia, nadzór nad bezpieczeñst-wem ±ywno§ci i zywienia oraz bezpieczeñstwem zdrowotnym
wody, przeciwdzialanie zagrozemom stwarzanym przez grodki zastçpcze I narkotyki,
zapobieganie powstawaniu chorób, szczegolnie chorób zakthiych i zawodowych poprzez
sprawowame zapobiegawczego i bie±cego nadzoru sanitamego w zakresie zdrowia publicznego
w oparciu o analizç ryzyka zagroenia zdrowia i zycia czlowieka.
Jednak jut w miesicu marcu 2020 roku wszystkie dziaania Pañstwowej inspekcji
Sanitarnej a tym samym równie± tut. Powiatowej Stacji zostaly skierowane na walke
z epidemi COVJD-19. Mimo wczeniejszych zapowiedzi naukowców, ze pandemia
jest nieunikniona, zaskoczyla ona caly 9wiat. Nagle stançlimy w obliczu zagrozenia, do którego
me bylimy w pelni przygotowani. Praca w tym okresie okazala sic niezmiemie trudna
i wymagajca od nas pracowników Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej ogromnego zaangazowarna
a nawet chwilami powiçcenia. Towaxzystwa naukowe, instytucje rzdowe i pañstwowe doé
szybko reagowaly na dynamicznie zmieniaj4c4 sic sytuacjç, publikuj4c nowe zalecenia,
wprowadzajqc r62ne obosirzema i intensyfikujc je w zaleznoci od zmieniaj4cej sic SytUacji
epidemicznej, czasami z dnia na dzieñ, ale to pracownicy inspekcji sanitamej musieli
byó w pelnej gotowoci do pracy czçsto niezaleznie od dnia i godziny. Tysiqce pytafi
od mieszkañców powiatu poczwszy od bardzo ogélnych odnonie wprowadzonych przepisów
1 ograniczeñ poprzez informowanie o grodkach bezpieczeñstwa, zachowania podczas izolacji
lub kwarantanny domowej, a skoñczywszy na wyjanianiu zasad wykonywania wymazów
w kierunku SARS-CoV-2 wymagala od wszystkich pracowniköw Powiatowej Stacji posiadania
podstawowej wiedzy na temat koronawirusa i postçpowania z nim, mezaleznie od dotychczas
zajmowanego stanowiska pracy.
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Radomsku obejmuje swoim
dzialaniem Powiat Radomszczañski tj. 3 miasta 1 14 gmin (378 miejscowoci).
W 2020 roku pod nadzorem Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Radomsku znajdowalo sic 2.615 obiektów, przeprowadzono ogólem 838 kontroli, wydano
10.138 decyzji administracyjnych oraz 114 decyzji platniczych, pobrano 553 próbki do badañ,
nalozono 9 mandatów karnych na kwotç 2.100 zi.
Sytuacja epidemiologiczna w zakresic chorób zakanych
Najwiçkszym problemem epidemiologicznym w 2020 r. byly zakazenia SARS-CoV-2
(COVED-19).
Na pocztku 2020 roku 4wiat obiegla informacja o nowym zagrozeniu - koronawirusie
oznaczonymjako COVID-19, który pierwotnie pojawil sic w miecie Wuhan, znajdujqcym sic
w chiñskiej prowmcji Hubei. Infekcja szybko przeniosla sic na tysice osób, w efekcie czego
konieczne stato sic opracowanie sposobu walki z tym nowym patogenem. Na szczçcie genom
wirusa COVID-19 zostal szybko poznany, co umozliwibo zaprojektowanie odpowiednich
testów diagnostycznych, pozwalajcych na rozpoznanie zaraenia.
W dniu 11.03.2020 r. wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogbosila pandemic. Pandemia
COVID-19 - mimo wprowadzanych ograniczeñ I dziabañ zapobiegawczych - w niedlugim
czasie rozprzestrzenila sic i dotarba take do Poiski. Dostosowanie do dynamicznie zmieniaj4cej
sic sytuacji epidemiologicznej wymagala szybkiej implementacji efektywnych dziabañ
prewencyjnych. Natomiast w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwolania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej ogbasza sic stan epidemii /tj. wystçpowanie w okreIonym czasie
i na okre1onym tereme przypadków zachorowañ lub rnnych zjawisk zwizanych ze zdrowiem
w liczbie wiçkszej nit oczekiwana/ w zwizku z zakaethami wirusem SARS-CoV-2.
Pierwsza osoba z wynikiem dodatnim w kierunku SARS-CoV-2 na terenie Powiatu
Radomszczañskiego zostala zarejestrowana w dniu 20.03.2020r. Dzialania podejmowane
przez PPIS w Radomsku w zwizku z zachorowaniami na COVID-19 polegaly na:
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• przeprowadzaniu wywiadów epidemiologicznych z osobami zaka±onymi oraz osobami
z bezporedniego kontaktu z zaka±onymi;
• rejestrowaniu przypadków zaka2enia SARS-CoV-2 zgodnie z obowizujcymi przepisami
prawa (zachorowania, hospitalizacje, ozdrowieñcy, zgony);
• obejmowaniu izolacjq domow (do dnia 01.09. 2020 r.), nakladaniu kwarantanny domowej
lub obejmowaniu nadzorem epidemiologicznym osób z bezporedniego kontaktu z osob4
zakazon, zarówno w otoczemu domowymjak i w miejscu pracy/nauki itp.;
• zlecaniu badañ w kierunku SARS-CoV-2 - do 01.09.2020 r. - PPIS w Radonisku ziecal
badania dla ozdrowieñcôw po przechorowaniu COVID-19, osobom z bezporedniego
kontaktu z osob4 zaka±on4 COV1D-19, od dnia 02.09.2020 r. p0 wejkiu w 2ycie zmian
w przepisach prawa PPIS zlecal badania tylko w ogniskach zaka.zeñ COVID-19, oraz
osobom przed przyjçciem do DPS, ZOL, ZPO.
W roku 2020 rejestrowano kilka ognisk epidemicznych (wzrost liczby zachorowañ
ponad spodziewany poziom wywolanych przez ten sam drobnoustroj). Ogniska rejestrowano
w podmiotach leczniczych, zakiadach pracy, domach prywatnych.
Dane epidemiologiczne dotyczce liczby zachorowañ, hospitalizacji, zgonow z powodu
COVID-19 znajduj4 sic na stronie mtemetowej Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl (Raport
zakazeñ koronawirusem SARS-00V-2) - dzienne statystyki w Poisce, województwie
I powiecie.
Reallzacja naruszeñ
nakazów, zakazów lub ograniczeñ zwizanych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem I zwalczaniem na podstawie Rozporzdzenia Rady
Ministrów w sprawie ustanowienia okre1onych ograniczeñ, nakazów i zakazów w zwizku
z wystqpieniem stanu epidemui.
W roku 2020 z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku do PPIS w Radomsku wplywaly
notatki o naruszeniu nakazow, zakazów lub ograniczeñ zwizanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19. Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy
w Radomsku podejmowal w zwiazku z powyzszym dzialania, wydane zostaly decyzje
administracyjne o na1oethu kary pieniç±nej.
Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakanych
Stan epidemii skutkowal wprowadzeniem zmian organizacyjnych w pracy podmiotów
leczniczych szczególnie podstawowej opieki zdrowotnej (system zamkniçty - teleporady)
co wplynçlo na znaczne zmniejszenie zglasza1noci innych jednostek chorobowych do PSSE
w Radomsku.
W oparciu o dane o przypadkach zachorowañ I zaka±eñ, jakie zostaly zgloszone
do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Radomsku w 2020 roku zgodnie
z obowizujcymi przepisami prawnymi dokonano oceny sytuacji epidemiologicznej chorób
zakanych w Powiecie Radomszczañskim.
Analizq zostaly objçte jednostki i zespoly chorobowe, które stanowily problem
epidemiologiczny, lub byly monitorowane w ramach programów realizowanych przez
Pañstwow4 Inspekcjç Sanitam4.
W roku 2020 przeprowadzono ogólem 7322 wywiady epidemiologiczne dotyczqce
jednostek chorobowych zarejestrowanych w sprawozdaniu MZ 56, jak równie± chorób
nie zakwalifikowanych do rejestracji.
Dane za rok 2020 zostaly porównane z danymi za dwa poprzednie lata ora.z
w niektorych jednostkach chorobowych z danymi za pied lat.
Wspólczynniki zapada1noci dia chorób zostaly policzone na lOOtys. ludnoki.
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Liczba mieszkaficów Powiatu Radomszczañskiego wg danych GUS (stan na 30.06.2020 r.)
w porównaniu do roku 2019 zmniejszyla sic o 322 osób i wynosi:
Ludnoá tys. ogólem

Kobiety

Mçczy±ni

112.644

57.448

55.195

W Powiecie Radomszczañskim ogólem w roku 2020 zarejestrowano 7 020 przypadków
zachorowañ na choroby zaka±ne, hospitalizowano 679 osób.
W 2020 r. w porównaniu z rokiem wczeniejszym zarejestrowano:
- spadek zachorowañ na biegunkc, wirusowe zakaethaje1itowe wywolane przez rotawirusy,
wirusowe zapalenie wqtroby typu A, ospç wietrznq, krztusiec, gru1icç,
- wzrost zachorowañ na bakteryjne zaka±enia jelitowe wywolane przez Clostridioides
difficile.
Choroby szerzqce sic drog pokarmow
Czynnikami etiologicznymi chorób szerzcych sic drogq pokarmowq mogq bye:
> pasoyty i pierwotniaki
> bakterie i ich toksyny
> wirusy
Grupç jednostek chorobowych, których wystçpowanie wipe sic miçdzy innymi ze stanem
sanitarnym.
Wirusowe zakaeniajelitowe w Powiecie Radomszczaiiskim w latach 2018-2020
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jelitowe nieokreslone

8

7,10

13

14,68

Wirusowe zapalenie
wtroby typu A

0

0

3

.8

I

I

7,94
7
iiiiii
1

I
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Bakteryjne zakazenia i zatrucia jelitowe (liczba przypadków) w latach 2018-2020
2020

IV
Bakteryjne zakai.enia
I zatrucia jelitowe

Liczba

*

2019

wspôlczynnik

wspOkzynnik

2018

zachorowaLA

zapadaLnoci

0

0

0

0

0

0

30

26,6

29

32,7

38

43,15

Czerwonka bakteryjna
(szigeloza)

0

0

0

0

3

3,40

wywolane przez
E. coli biegunkotwórcz

2

1,77

4

4,51

4

4,54

wywolane przez
Yersinia enterocolitica

0

0

0

0

1

1,13

wywolaneprzez
Clostridioides difficile

64

56,81

12

13,55

39

44,28

9

7,98

17

19,2

12

14,76

37

32,84

65

73,42

51

57,91

zatrucia pokarmowe
(gronkowcowe)

0

0

0

0

0

0

zatrucia pokarmowe
wywolanejadem
kielbasianym (botulizm)

0

0

0

0

0

0

zatrucia pokarmowe
wywotane przez
Clostndioides perfringens

0

0

0

0

0

0

Cholera, Dur brzuszny,
Duiy rzekome A, B, C
Salmonelloza

wywolane przez inne
czynnikiokre1one
I nieokrelone
Biegunka zapalenie
oldkowo jelitowe
oprawdopodobnie
zakainym pochodzeniu
u_dzieci_do_lat_2

zapadairiosci

Liczba

wspolCzyflnik

Liczba
zachorowañ

zachorowañ

zapadalnosci

i

RAZEM
142

127

148

Bakteryjne zaka±enia jelitowe
W 2020 roku w Powiecie Radomszczañskim liczba zatru6 pokarmowych byla
porównywalna do roku 2019. Wszystkie przypadki mialy charakter indywidualny
i nie byly powizane ze sobq epidemiologicznie.
W nastepstwie wykonanych badañ laboratoryjnych zarejestrowano 20 nosicieli bakterii
Salmonella, w tym 12 p0 przebyciu zakazenia pokarmowego, 8 w ramach badañ ze stycznoci.
Po ustajieniu nosicielstwa 15 nosicieli wykre1ono z ewidencji.
Wirusowe zapalenia wtroby
- W 2020 r. w porównaniu do roku 2019 zapada1noé na wirusowe zapalenia wtroby
typu B - przewlekle nieznacznie zmniejszyla sic. Zarejestrowano 8 przypadków
tj. o 6 przypadków mniej nit w 2019 r.
- W 2020 r. zarejestrowano 3 przypadki wirusowego zapalenia w4troby typ C tj. spadek
1w 2019 r. rejestrowano 12 przypadków/
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PSSE w Radomsku prowadzi nadzór nad osobami chorymi i osobami z kontaktu
z chorym. Ogólem w 2020 r. przeprowadzono nadzór nad 15 osobami z kontaktu
z osob4 zakaon.
Choroby wieku dzieciçcego
Liczbç zachorowañ na choroby wieku dzieciçcego przedstawia.

Liczba zacliorowañ na choroby wicku dzicciçcego w latach 2018-2020
2020

kdnostka chorobowa

Liczba
zachorowañ

2019

wspócinik

Liczha
zachorowan

2018

wspolczynnik

Liczba
zachorowan

zapadaInoci

7apadalrlosci

wsp6cnT1ik
zapadatnosci

104

92,32

229

25839

598

679,08

15

13,31

39

44,05

53

60,18

1

0,88

1

1,13

9

10,22

0

0

0

0

1

1,13

12

10,6

10

11,29

6

6,81

0

0

0

0

0

0

Ospa wietrzna

Krztusiec
Swinka
nagminnezapalenie
przyusznic

Rózyczka

Pionica

Odra

Grypa i zachorowania grypopodobne
W roku sprawozdawczym 2020 do PSSE Radomsko zgloszono 4.179 zachorowañ
i podejrzeñ zachorowañ na grypç.
Kontynuowano nadzór epidemiologiczno-wirusologiczny nad gryp4 oparty na wybiórczym
nadzorze epidemiologicznym tzw. systemie SENTINEL.
W 2020 r. nast4pil zgon wywolany gryp4 z zapaleniem pluc wywolan4 zidentyfikowanym
wirusem grypy (potwierdzone badaniami molekulamymi). Odnotowany zgon dotyczyl osoby,
która z uwagi na wiek i choroby przewlekle byla narazona na cie2szy przebieg choroby.
Skutecznym sposobem ochrony przed grypq jest unikanie duych skupisk ludzkich w okresie
epidemii, utrzymanie wlakiwego poziomu higieny osobistej i §rodowiska oraz poddanie sic
szczepieniom ochronnym. Rozpowszechnianie szczepieñ p/grypie nadal jest niewielkie
i me ma wplywu na sytuacjç epidemiologiczn4 choroby.
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Gru±lica
W 2020 r. w PSSE w Radomsku zarejestrowano 16 przypadków rozpoznanej gruIicy,
w tym 7 przypadków gru1icy potwierdzonej mikroskopowym badaniem z posiewem
bakteriologicznym.
Objeto nadzorem epidemiologicznym osoby z kontaktu domowego, w miejscu pracy i nauki.
Wytsz4 zapada1noé rejestrowano wród mieszkañców miasta oraz wród mçzczyzn. W 2020r.
w Powiecie Radomszczañskim rejestrowano 4 zgony z powodu gru1icy.
Prowadzenie dzialaInoci zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób
zakainych oraz zaka±eñ.
Ogólem w 2020 r. przeprowadzono 7322 dochodzeñ epidemiologicznych/wywiadów,
w zwizku ze zgloszemem zachorowania lub podejrzenia zachorowania na chorobç zaka±n.
Dochodzenia prowadzone byly w jednostkach chorobowych, w których wyrnagane
jest ustalenie ±ródla zakaenia, wykrycie czynnika etiologicznego powodujcego
zachorowanie, objecie nadzorem osób chorych oraz osób kontaktuj4cych sic z chorym
lub podejrzanym o zaka±enie, ustalenie stanu zdrowia zwierzçcia podejrzanego o zakazenie
wciek1izn4 w celu podjçcia ostatecznej decyzji dotyczqcej szczepienia osoby pogryzionej
przez zwierzç, przeprowadzenie kwalifikacji zachorowañ zgodnie z definicjami przypadków
chorób zakanych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego.
Nadzorem epidemiologicznym objçto ogólem 8.423 osoby (kontakt z osobami chorymi).
W ramach nadzoru pobrano 252 próby od 153 osób (chorych, nosicieli, ozdrowieñców, osób
ze stycznoci z chorym lub nosicielem).
Szczepienia ochronne - analiza wykonawstwa szczepieñ ochronnych.
Najwa±niejszym celem zdrowotnym szczepieñ ochronnych jest zapobieganie
okre1onemu zakazeniu lub chorobie zakthiej u zaszczepionej osoby lub populacji.
Szczepienia ochronne w powiecie radomszczafiskim prowadzone s4 w 27 podmiotach
leczniczych. W tut. Powiatowej Stacji urzdzenia chlodnicze sluqce do przechowywania
preparatów szczepionkowych posiadajq elektroniczny system calodobowego monitonngu
z funkcjq odczytu temperatury i powiadamiania alarmowego (w przypadku odchyleñ od normy)
na telefon komórkowy. Urzdzenia chlodnicze w przypadku przerwy w dostawie pr4du
zasilane s4 przez agregat prdotwórczy. W placówkach POZ szczepionki przechowywane
s4 w sposób prawidtowy z mo21iwoci4 catodobowego monitoringu i powiadamiania
alarmowego na telefon komórkowy.
W 2020 r. zarejestrowano 8 niepo±danych odczynów poszczepiennych (NOP).
W tabeli porównano liczbç oraz rodzaj NOP zarejestrowanych w PSSE Radomsko
w latach 2015-2020.
Niepodaneodcynyj,oszczepienne w latach 2015-2020
11oé i rodzaf'NOP
Rok

Ogólem

Lagodny

Powa2nv

Ciç±ki

201

16

12

3

1

201l

11

10

1

0

2019

19

11

1

0

2021

8

8

0

0
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Niepokojqcym trendem dia calej populacji moze okazaé sic systematycznie zyskujca
na popu1arnoci tendencja do unikania szczepieñ, dzialanie ruchów antyszczepionkowych
lub inna przyczyna nie podawana przez rodziców/ opiekunów.
Liczba rodziców/ opiekunów prawnych uchylajcych sic od obowizku szczepieñ
ochronnych oraz liczba dzieci u których nie zrealizowano obowizkowych szczepieñ
zgodnie z obowi4zuj4cym Programem Szczepieñ Ochronnych,
stan na dzieñ 3 1.12.2020 r.

ROK

liczba rod/icow Oj)iCkUIIOV prawnvch (Izieci
uchvlajac'vch SIC 0(1 0b0W i/k0WCh S/.Ct([)iCII
och ronnvch

2017
201

-

--

W
-

li,bi(1;ieci
obowiaikowvmi szczcpienianil
oehronnvnu

93

63

103

70

20

120

2020

130

-

94
103

W porównaniu z rokiem ubieglym wzrosla liczba rodziców/opiekunów prawnych
uchylaj4cych sic od obowizku szczepieñ ochronnych swoich dzieci.
Ze wzglçdu na stale rosn4c4 liczbç osób uchylaj4cych sic od realizacji obowizkowych
szczepieñ ochronnych, konieczne jest kontynuowanie akcji edukacyjnych i szukanie nowych
sposobów dotarcia do opiekunów z informacjami wskazujcymi na zasadnoé realizacji
szczepieñ ochronnych. Waznym ir6dlern informacji o szczepieniach ochronnych jest strona
internetowa uruchomiona w ramach akcji informacyjnej ,,Zaszczep w sobie chçé szczepienia"
i strona Pañstwowego Zakiadu Higieny http://szczepienia.pzh.gov.pI/
Stan uodpornienia szczepionkami zalecanymi osób w Powiecie Radomszczañskim
w latach 2017 - 2020 przedstawia ponizsza tabela.
Stan uodpornienia szczepionkami zalecanymi osób w Powiecie Radomszczañskim
w latach 2017-2020
I:od1)ornienie przeciw chorobie

2020

2019

2018

2017

Rotawirusy

285

281

224

210

p/wirusowi brodawczaka
Iudzkiego

9

14

8

8

30

311
oprôcz osób
szczepionych
zgodnie z PSO

oprócz osób
szczepionych
zgodnie z PSO

przeciw inwazyjnym zaka±eniom
Streptococcus pneumoniae

139

255
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Neisseria meningitidis

129

109

252

68

WzwtypA

43

88

57

57

WzwtypB

945

1433

1541

1567

Kleszczowe zapalenie mózgu

73

96

73

26

Durbrzuszny

0

58

30

48

Ospa wietrzna

93

74

62

51

Grypa

1658

1952

1906

1620

Covtd-19

391
I dawka

-

-

-

W 2020 r. spadla liczba dzieci, m1odziey i osób doroslych zaszczepionych preparatami
szczepionkowymi zalecanymi przeciw glypie, rotawirusom, kleszczowemu zapaleniu mózgu
i wirusowemu zapaleniu wqtroby typu A, durowi brzusznemu oraz p/wirusowi brodawczaka
ludzkiego i przeciw WZW typu B.
Powyzsze spowodowane bylo miçdzy innymi sytuacj4 epidemiologicznq w kraju,
zaprzestaniem wyjazdów turystycznych, zmian4 w funkcjonowaniu przychodni /teleporady/.
Wrosla liczba osób zaszczepionych przeciwko ospie wietrznej, Neisseria meningitidis, przeciw
inwazyjnym zaka.zeniom Streptococcus pneumoniae.
Analize wykonawstwa szczepieñ obowizkowych dzieci i mlodziezy wedlug wieku w powiecie
radomszczañskim zgodnie z Programem Szczepieñ Ochronnych w latach 2019-2020
przedstawia ponisza tabela.
Anali.za wykonawstwa szczepieñ obowizkowych dzieci i mlodziezy
wedkug wieku zgonie z Programem Szczepieñ Ochronnych w latach 2019-2020
__-Tjrawoz
Rodzaj szczepienia

2020

2019

rok

rok

GR1ILTcA

wykonawstwo

urodzenia

99,04

2019

98,4

2019

98,54

2018

98,6

2020

84,38

2019

83,4

2019

97,91

2018

98,7

2020

47,36

2019

45,4

A rodzenia
2020

wykonawstwo

szczepionka BCG
noworodki
WIRUSOWE ZAPALEN1E

W4TROBY typu B
(WZW typu B) szczepienie
pierwotne i uzupetniajce
BLONICA, T2EC,
KRZTUSIEC

szczepienie pierwotne
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POLIOMYELITIS
2020

47,36

2018

45,4

HAEMOPHILUS INFLUENZAE
typu b
szczeptenie plerwotne

2020

47,36

2019

45,25

ODRA, WINKA, RO2YCZKA

2019

85,43

2018

81,8

szczepienie podstawowe

2018

95,63

2017

94,9

BLONICA,T1EC,
KRZTUSIEC

2019

95,10

2018

96,0

2018

97,22

2017

97,1

2019

95,1

2018

96,0

2018

97,22

2017

97,0

HAEMOPHILUS INFLUENZAE
typu b

2020

47,36

2019

45,2

szczepienie pierwotne

2019

95,21

2018

96,2

2018

97,62

2017

97,1

STREPTOCOCCUS
PNEUMONIAE

2020

56,01

2019

59,0

szczepienie pierwotne

2019

95,73

2018

97,3

2018

97,91

2017

97,3

BLONICA,, T12EC,
KRZTUSIEC 6-ty rok 2ycia

2015

79,91

2014

84,3

szczepienie i przypominajce

2014

94,88

2013

94,9

POLIOMYELITIS 6-tyr. z.

2015

79,71

2014

84,3

szczepienie I przypominajce

2014

94,77

2013

94,9

2015

76,46

2014

74,4

2014

91,57

2010

89,5

2011

76,49

2009

96,7

2010

94,99

-

-

2007

80,36

2006

91,7

szczepienie II przypomrnajce

2006

94,92

2005

96,9

BLONICA, TIEC 19-ty r. 2.

2002

69,08

2001

83,6

szczepienie III przypominaj4ce

2001

9010

2000

94,9

szczepienie pierwotne

szczepienie pierwotne
uzupelniajce

i

POLIOMYELITIS
szczepienie pierwotne
i

i

i

uzupelniajce

uzupekniajce

uzupelniajqce

ROYCZKA
--

•

szczepienie przypominajce

BLOMCA, T1EC,
KRZTUSIEC I 4-ty rok zycia
•

•

W 2020 r. podobnie jak w roku wczeniejszym nast4pi1 nieznaczny spadek wykonania
szczepieñ obowiqzkowych u dzieci w Powiecie Radomszczañskim. Dotyczyl on szczepieñ
wykonywanych u dzieci w 1, 2, 6 i 14 r. t., ale pomimo tego, przedstawiona analiza potwierdza,
it szczepienia ochronne na terenie Powiatu Radomszczañskiego zapewniaj4 wysoki odsetek
osób zaszczepionych i zabezpieczaj4 przed szerzeniem sic chorób zaka±nych. Dia wiçkszoci
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chorób, przeciwko którym realizowane sq obowizkowe szczepienia przyjmuje sic,
ze odpomoé populacyjnq osiqga sic przy zaszczepiemu co najmniej ok. 95% populacji,
Co W przypadku wielu chorób udalo sic osiqgiqé.
Zgodnie z Zarzqdzeniem Lodzkiego Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zalecenia zaprzestania wykonywania
urzedowych kontroli oraz poboru próbek w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego
na terenie województwa oraz Zarzqdzeniem Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Radomsku z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia organizacji
pracy w okresie zagrozema epidemicznego oraz koniecznociq wlqczenia wszystkich
pracowników w dzia1a1noé przeciw epidemicznq wszelkie dzialania tut. Stacji w terenie
zostaly ograniczone do minimum.
Nie oznacza to jednak, ze cala dziaka1no6 Powiatowej StaCji w zakresie sprawowanego
nadzoru sanitamego zostala zawieszona. W I pólroczu podejmowane byly tylko niezbçdne
dzialania w ramach pilnych interwencji.
Natomiast w II pÔITOCZU 2020 roku rozpoczçto przeprowadzanie kontroli w zakresie
przestrzegania przepisów p/epidemicznych, w ramach systemu RASFF, zwiqzanych
z zatwierdzaniem nowych zakladów, w zakkadach wysokiego ryzyka, pobierano równiez
do badania próbki wody do spozycia przez Iudzi oraz próbki ±ywnoci.
Stan sanitarny, techniczny, funkcjona1noé pomieszczen podmiotów Jeczniczych
stacjonarnych i ambulatoryjnych
Pod stalym nadzorem Sekcji Nadzoru Epidemiologii znajduje sic ogôlem 262 obiekty.
- 75 podmiotów leczniczych wykonujqcych stacjonarne i calodobowe gwiadczenia zdrowotne
oraz ambulatoryjne gwiadczenia zdrowotne (szpital, NZOZ, SPZOZ, zakiady pielçgnacyjno
- opiekuñcze, medyczne laboratoria diagnostyczne, zakiady rehabilitacyjne),
- 187 podmioty Iecznicze wykonujqce dziaIa1noé leczniczq w ramach praktyki zawodowej
(indywidualne, specjalistyczne i grupowe praktyki lekarskie) gabinety rehabilitacji
i fizjoterapii, w tym 8 innych obiektów (skiepy medyczne oraz transport sanitarny).
W zwiqzku z ogloszeniem stanu zagrozenia epidemicznego wprowadzono zmiany
w funkcjonowaniu przychodni majqce na celu ochronç pracowników I pacjentów tj.: zostaly
uruchomienie teleporady dia pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Lekarze udzielali
teleporad na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia.
W przypadkach uzasadnionych lekarz p0 przeprowadzonym wywiadzie podejmowal decyzjç
czy niezbçdna byla wizyta pacjenta w miejscu udzielania gwiadczefi.
Poza tym w celu zwiçkszenia bezpieczeñstwa wiçkszoé placówek pracowala w systemie
zmianowym. Ogólem 2020 roku w podmiotach leczniczych przeprowadzono 22 kontrole.
Wydano 35 decyzji administracyjnych tj. 1 decyzja zmieniajqca, 1 decyzja stwierdzajqca
uchybienia, 8 decyzji wygaszajqcych/uchylajqcych, 1 decyzja odsuwajqca od pracy, 25 decyzji
oplatowych. W 2020 r. nie stosowano karania mandatowego.
Stan techniczny I funkcjona1noé pomieszczeñ nadzorowanych obiektów
Trudno ocenié stan sanitarno - techniczny nadzorowanych obiektów na podstawie
przeprowadzonych kontroli (22 kontrole). Przeprowadzone kontrole me wykazaly
nieprawidlowoci w zakresie stanu sanitarno - technicznego.
W skontrolowanych podmiotach leczniczych stosowane sq grodki dezfekcyjne
zgodnie z ustawq o wyrobach medycznych i produktach biobojczych. Nie stwierdzono braków
w zaopatrzeniu w te preparaty. Osoby przeprowadza$ce dezynfekcjç 9ci1e przestrzegajq
ustalonych procedur opracowanych przez placówki. Srodki dezynfekcyjne sq dobierane
wlaciwie (spektrum, czas dzialania, zastosowanie). Na terenie powiatu ogólem zarejestrowane
sq 75 urzqdzeñ sterylizacyjnych.
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W placówkach prowadzona jest kontrola wewnçtrzna procesów sterylizacji. Wysoka
skuteczno.ó procesu sterylizacji oznacza osiqgniçcie wysokiego stopnia bezpieczeñstwa
podczas wykonywania zabiegów naruszajqcych ci4glok tkanek. W skontrolowanych
podmiotach leczniczych nie stwierdzono nieprawidlowoki w postçpowaniu z bieliznq czystq
i brudnq.
Miejsca gromadzenia bielizny brudnej wydzielane sq poza pomieszczeniami
w których udzielane sq gwiadczenia zdrowotne. Bielizna gromadzona jest w workach
foliowych. Pranie bielizny odbywa sic w zakiadach pralniczych zgodnie z zawartymi
umowami.
Nadzorowane podmioty lecznicze coraz czeciej stosujq bieliznç jednorazowego u±ytku
(podklady, serwety, rçczniki). Odziez ochronna zazwyczaj prana jest we wiasnym zakresie.
Transport wewnçtrzny odpadów medycznych i magazynowanie odbywa sic w sposób
prawidlowy, podmioty lecznicze posiadajq podpisane umowy na transport i utylizacjç odpadów
pochodzema medycznego z firmami posiadajqcymi stosowne zezwolenia.
Odpady komunalne gromadzone sq w kontenerachlpojemnikach. Wywozem zajmujq sic
wyspecjalizowane finny.
Ocena dzia1aInoci zespolów do spraw zakazeñ szpitalnych
Zakazenia wewnqtrzszpitalne to jedno z najpowaniejszych zagrozeñ dia hospitalizowanych
pacjentów. Zakazeñ tych me mozna calkowicie wyeliminowaó, a jedynie doprowadzié
do minimalizacji ich wystçpowania.
We wszystkich podmiotach leczniczych, w których udzielane sq calodobowe gwiadczenia
zdrowotne powolane zostaly Zespoly ds. Zakazeñ Zakiadowych.
W Szpitalu Powiatowym w Radomsku i pozostalych stacjonamych placówkach gwiadcz4cych
uslugi calodobowo w 2020 r. rejestrowano 17 ognisk epidemicznych.
Bieqca dzia1a1noé zespolów ds. zakaeñ koncentruje sic na analizowaniu i aktualizowaniu
procedur epidemiologicznych, adekwatnie do dostrzeganych zagrozeá, zmieniajqcych sic
wymagañ w nowelizowanych przepisach prawnych, standardów postçpowania i potrzeb
medycznych.
Najwiçksze wyzwanie w roku 2020 zarówno dia pracowników inspekcji sanitamej
jak i podmiotów leczniczych stanowita walka z epidemiq koronawirusa.
Na bie±qco przesylano wytyczne, zalecenia, schematy, procedury, instrukcje dot. dzialañ
majqcych na celu zapobieganie rozprzestrzeniania sic zakazeñ SARS-CoV-2.
Przekazano Rekomendacje postçpowania z pacjentami z podejrzeniem zakazenia
koronawirusem SARS-CoV-2 dia podmiotów, wykonujqcych dzia1aInoé leczniczq,
udzielajqcych stacjonarnych i calodobowych Awiadczefi zdrowotnych, wydanych przez Radç
Naukowq TUW PZUW, Wytyczne zespolu konsultantów w dziedzinie pielçgniarstwa
epidemiologicznego w zakresie dzialañ majqcych na celu zapobieganie rozprzestrzeniania sic
zaka±eti SARS-CoV-2 w grodowisku szpitalnym, wytycznych dotyczqcych kodowania
zgonów zwiqzanych z epidemiq koronawirusa wywolujqcego COVID-19, ocenc ryzyka
zakaenia personelu medycznego na chorobç wywolywanq przez SARS-CoV-2 i postçpowanie
p0 kontakcie z pacjentem, u którego potwierdzono zakazenie (opracowal Zesp6l Kontroli
Zakaeñ Szpitalnych w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie oraz ekspertów SHL).
Wnioski:
- Sytuacjç epidemiologicznq w zakresie chorób zaka±nych i zakaeñ na tereme Powiatu
Radomszczañskiego w 2020 r. mozna okre1ió jako zlq.
- W marcu 2020 r. WHO oglosil pandemic, natomiast w okresie od dnia 20 marca 2020 r.
do odwolania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oglasza sic stan epidemii w zwiqzku
z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2.
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- Dane epidemiologiczne wskazujq na komeczno6 doskonalenia procedur postçpowania
w celu szybkiej I skutecznej zdo1noci do lokalizowania I wygaszania ognisk COVID-19
w zakiadach pracy, co wiqze sic z koniecznociq mobilizacji logistycznej pracodawców
oraz slub odpowiedzialnych za ochronç zdrowia pracowników.
- Nie rejestrowano przypadków choréb wymagajqcych uruchamiania systemu wczesnego
ostrzegania takich jak: cholera, duma, ospa prawdziwa, me zaistnialy zdarzenia, których
nastçpstwa moglyby wywo!aó koniecznoé uruchamiania elementów zarzqdzania
kryzysowego.
- Wa±nq rolç w profilaktyce chorób zaka±nych spelnia rzetelne upowszechnianie wiedzy
o chorobach zakanych i zakazeniach.
- Program Szczepieñ Ochronnych realizowany by! zadawalajqco. Dia wiçkszoci chorób,
prieciwko którym realizowane sq obowiqzkowe szczepiema przyjmuje sic, ze odpomoé
populacyjnq osiqga sic przy zaszczepieniu co najmniej ok. 95% populacji, co w przypadku
wielu chorób udalo sic osiqgnqé.
- Niepokojqcym trendem dia calej populacji mote okazaé sic systematycznie zyskujqca
na popu1arnoci tendencja do unikania szczepieñ i dzialanie ruchów antyszczepionkowych.
- W 2020 r. zwiçkszyla sic w porôwnaniu do roku 2019 liczba osób uchylajqcych
sic od szczepieñ ochronnych. Zarejestrowano 103 dzieci, których rodzice uchylajq sic
od obowizku szczepieñ ochronnych. Ze wzglçdu na stale rosnqcq liczbç osób uchylajqcych
sic, konieczne jest kontynuowanie akcji edukacyjnych i szukanie nowych sposobów dotarcia
do opiekunów z informacjami wskazujqcymi na zasadnoé realizacji szczepieñ ochronnych.
- Nadal poprawie wymaga zg1asza1noé przez lekarzy podejrzeñ i zachorowafi
na choroby zakane, których obowiqzek wynika z ustawy o zapobieganiu
i zwalczaniu zakaeñ i chorób zakanych u ludzi.
- W roku 2021 glównym zadaniem nadzoru przeciwepidemicznego bçdzie monitorowanie
sytuacji epidemiologicznej zakazeñ SARS-CoV-2 w powiecie oraz ograniczanie skutków
pandemli SARS-CoV-2, poprzez identyfikacjc ir6def zakaenia i nadzór nad izolacjq
ludzi zakaonych, nadzór nad osobami poddanymi kwarantannie, udzial
w ograniczaniu/wygaszaniu ognisk epidemicznych SARS-CoV-2 oraz szerzeme owiaty
zdrowotnej w tym zakresie.
Stan sanitarny powiatu w zakresie higieny komunainej wraz z ocenq obszarów, w których
mop wystqpié zagrokenia dia zdrowia ludzi
Jakoé wody do spo2ycia w wodociqgach zaopatrujqcych mieszkañców Pow iatu
Radomszczañskiego
Nadzorem objçto 36 urzqdzeñ wodociqgowych zbiorowego zaopatrzema w wodç
oraz 8 rnnych podmiotéw zaopatrujqcych w wodç przeznaczonq do spoycia (indywidualne
ujccia, z których woda jest wykorzystywana w ramach dzia1aInoci gospodarczej, w budynkach
uytecznoci publicznej, w podmiotach dzia!ajqcych na rynku spoywczym).
Mieszkañcom dostarczana jest woda do picia dobrej jakoci bez zanieczyszczeñ
mikrobiologicznych i chemicznych. W 1 przypadku PPIS w Radomsku orzekl warunkowq
przydatnoé wody z uwagi na przekroczenie wartoci parametrycznej ogólnej liczby
mikroorgamzmow w 22 °C, okie1il dopuszczalne wartoki parametryczne i termin trwania
przekroczenia oraz nakazal doprowadzeniejakoci wody do wymagañ okre1onych przepisami.
Powy2sze dotyczylo wodociqgu w Przedborzu ul. Koryciñka, liczba dni z przekroczeniem - 21.
Kontrolne badania przeprowadzone w ramach kontroli urzçdowej potwierdzily przywrócenie
nale±ytej jakoki dystrybuowanej wody. Na koniec roku we wszystkich wodociqgach ocemono
jakoó wody jako przydatnq do spo±ycia.
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Wzrost liczby mikroorganizmów mote wskazywad na niekorzystn4 zmianç mikrobiologicznej
jakoki wody na ujeciu, zaklócenia w procesie jej uzdatniania lub zanieczyszczenie na etapie
dystrybucji. Mikroorganizmy te me stanowiq zagrozenia dla zdrowia ludzi, mog4 natomiast
stawaé sic przyczyn4 zachorowañ u osób z obmi Z*on4 odpomociq. Wyró±nia je take
szczególna droga wnikania do organizmu, gdyz do zakazema me dochodzi drog4 pokarmow,
ale poprzez drogi oddechowe i miejsca naruszenia cigloci tkanek (rany, oparzenia itp.).
OgOlna liczba 1udnoci zaopatrywanej w wodç z nadzorowanych urzdzeñ zbiorowego
zaopatrzenia w wodç wynosila - ok. 111.300 tys. osób. Indywidualne ujçcia zaopatrywaly
w wodç do spoycia 1.544 tys. osób.
Ocena poziomu skolonizowania instalacji cieplej wody w stacjonarnych podmiotach
Ieczniczych, obiektach zamieszkania zbiorowego oraz uytecznoci publicznej
Pod nadzorem znajduje sic 12 instalacji cieplej wody ukytkowej. Badania cieplej wody
celu wykrywania bakterii Legionella sp. zostaly wykonane: w Szpitalu Powiatowym
w Radomsku, w Niepublicznym Zakladzie Pielçgnacyjno-Opiekuñczym w Tarasie,
w Zakladzie Pielçgnacyjno-Opiekunczym w Plawnie oraz na Kiytej plywalni MOSiR
w Radomsku. rednie skaenie wody paleczkami Legionella sp stwierdzono w natryskach
na krytej plywalni, w zwuzku z czym wszczçto postçpowanie administracyjne w celu
doprowadzenia jakoci wody do wymagañ rozporzdzenia. Jakoé wody ulegla poprawie.
Temperatura wody w zakresie 20-50 0C jest czynnikiem sprzyjajcym rozwojowi i namna±aniu
sic bakteriiz rodzaju Legionella sp. Do zakaenia dochodzi wskutek wdychania skazonego
aerozolu wodno-powietrznego.
Jakoé wody w kqpieliskach
Na nadzorowanym terenie znajduje sic tylko 1 kpie1isko i 1 miejsce okazjonalnie
wykorzystywane do kpie1i. Obecny stan liczebny tego typu obiektów nalezy ocenié
jako niezadowalaj4cy.
W ramach prowadzonego nadzoru byla ocemana jakoé wody w kpielisku
pod wzglçdem mikrobiologicznym z uwzglçdnieniem liczby Escherichia coli i Enterokoków.
Dokonywano rôwniez oceny wizualnej jakoci wody pod wzglçdem wystçpowania zakwitu
sinic oraz obecnoci w wodzie zanieczyszczeñ. Wydawano biezce oceny jakoci wody
z kpieliska pod wzglçdem jej przydatnoki do kpieli. Na podstawie zestawu wyników badania
bakteriologicznego wody za lata 2017-2020 dokonano klasyfikacji jakoci wody w kpie1isku
Zbiomik wodny w Przedborzu i oceniono jako ,,dostateczne". W porównaniu do ubieglych
lat jakoó wody ulegla pogorszeniu. W ww. zakresie oceniano tak±e jakoé wody w miejscu
okazjonalnie wykorzystywanym do kpieli w Zakrzówku Szlacheckim. Wydano 2 oceny
o przydatnoci wody do kpieli. Na stronie internetowej PSSE w Radomsku w sezonie
kqpieliskowym s4 zamieszczane komunikaty o jakoci wody w kqpielisku i miejscu
okazjonalnie wykorzystywanym do kqpiei.
JAW wody na plywalni
W zwizku z okresowymi przekroczeniami dopuszczalnych wartoci parametrów
mikrobiologicznych oraz przekroczeñ fizykochemicznych oceniono, ±e woda na plywalni
odpowiadala wymaganiom z nieprawidlowociami. Majc na wzglçdzie zapewnienie
bezpieczeflstwa osobom korzystajcym z plywalni, PPIS w Radomsku p0 otrzymaniu
negatywnych wyników badania wody, wystçpowal do zarzqdzajcego plywalni4 o podjçcie
dzialañ majqcych na celu spelnienie okrelonych przepisarm wymagañ jakokiowych.
W zwizku z utrzymujcymi sic przekroczeniami dopuszczalnych wartoci parametrów
mikrobiologicznych w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji,
w drodze decyzji zobowizano zarzdzajqcego plywalni4 do doprowadzenia jakoci wody
do obowizujcych norm. Termin realizacji nakazu nie uplynqi.
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Ocena stanu sanitarnego obiektów uytecznoci publicznej
W ramach biecego nadzoru przeprowadzono kontrole stanu higieniczno-sanitarnego
obiektów uytecznoci publicznej: hoteli, zakladów fryzjerskich i kosmetycznych, ustçpów
publicznych, domów przedpogrzebowych oraz innych obiektów w tym: placów targowych,
domów kuitwy, obiektów sportowych, cmentarzy i zakladów pogrzebowych.
W 2020 roku w ewidencji znajdowaly sic ogólem 534 obiekty.
Skontrolowano 30 obiektów, stan higieniczno-sanitarny me budzil zastrze±eñ. Podobnie
jak w latach ubieglych byly stwierdzane uchybiema, które majq wplyw na zapewnienie
wla.ciwych warunków gwiadczenia uslug dia 1udnoci oraz utrzymanie odpowiedniego stanu
sanitarnego obiektów I urzqdzeñ uytecznoci publicznej. Najczçciej stwierdzane uchybienia:
nieprawidlowo opracowane procedury dot. zapewmenia ochrony przed zakazeniami oraz
chorobami zaka.*nymi przy wykonywaniu czynnoci, w trakcie któiych dochodzi do naruszenia
cigloci tkanek ludzkich (zakiady kosmetyczne, odnowy biologicznej); brak aktualnych
badañ cieplej wody ukytkowej w kierunku pal. Legionella sp. (hotele); brak informacji
o zakazie palenia e - papierosOw (zakiady fryzjerskie, zakiady kosmetyczne, hotele, plac
targowy, dom kultury); brak prawidlowej wentylacji w pomieszczeniach obiektöw
uytecznoci publicznej (zakiady fryzjerskie, kosmetyczne); brak okresowej kontroli
przewodôw kominowychlwentylacyjnych (zaklady fryzjerskie, zakiady odnowy biologicznej).
W wiçkszoci przypadków PPIS w Radomsku zostal powiadomiony na pimie o zrealizowaniu
wydanych zaleceñ pokontrolnych. Sposób realizacji pozostalych zaleceñ zostanie
zweryfikowany podczas kontroli zaplanowanych na 2021 rok.
Kontynuowano nadzór zakresie ochrony zdrowia przed niekorzystnym wplywem korzystania
z uslug solaryjnych. Nieprawidlowoci me stwierdzono.
Interwencje
Do PPIS w Radomsku wplynçlo 18 wniosków o podjçcie interwencji. W 1 przypadku
wniosek dot. meprawidlowej gospodarki 9ciekami przeslano do jednostki samorzdowej
do zalatwienia zgodnie z wlaciwociq. W 14 przypadkach wnioski o podjçcie interwencji
byly uzasadnione. Wnioski o podjccie interwencji dotyczyly:
- uci1iwoki i zagro±eñ dia zdrowia ludzi wynikajcych z niewlakiwego stanu higieniczno-.
sanitarnego nienichomoci (niewlaciwa gospodarka odpadami lub 9ciekarni, zasiedlenie
nieruchomoki przez gryzonie, insekty, rozklad zwlok ludzkich, uci1iwy zapach, brak
dostçpu do toalet lub ich thewlaciwy stan higieniczny),
- nieodpowiedniej jakoki wody w dystrybutorach w zakladzie pracy.
Na podstawie przeprowadzonych kontroli stwierdzono, ze gospodarka 9ciekami
w szczeg61noci powstalymi na terenie prywatnych themchomoci prowadzona
jest w sposób niezgodny z przepisami, co niesie za sob4 niebezpieczeñstwo wystçpowania
zaka2eñ i chorób zakthiych u ludzi, a takke powoduje pogorszenie stanu grodowiska. Sytuacja
w tym obszarze nie ulega poprawie.
DzialaInoé kontrolno-represyjna
W roku 2020 przeprowadzono 164 kontrole, w tym: 113 kontroli dot. jakoci wody,
38 kontroli w nadzorowanych obiektach oraz 13 w ramach interwencji.
Wydano 85 decyzji, w tym 3 dot. jakoci wody, 31 dot. zezwolenia na ekshumacjç,
1 zatwierdzajca laboratorium, 41 pkatniczych, 2 decyzje umarzajce postçpowanie,
4 zmieniajqce (termin wykonania obowizku), 2 decyzje dot. funkcjonowania cmentarza,
1 dot. doprowadzema nieruchomoci do na1eytego stanu sanitarno-higienicznego.
Ponadto wydano 17 postanowieñ, 25 opinii. Karania mandatowego nie stosowano.
Pobrano do badañ ogólem 190 próbek wody, w tym 157 próbek wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi z urz4dzeñ i sieci wodocigowych; 2 próbki wody z kpie1iska; 3 próbki
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wody basenowej; 28 próbek cieplej wody w budynkach zamieszkania zbiorowego,
uzytecznoci publicznej oraz w podmiotach wykonujcych dziala1noé lecznicz4 calodobow,
w celu oceny stopnia skazenia paleczkami Legionella sp.
W 2020 r. wiçkszoé zaplanowanych kontroli w obiektach uytecznoci publicznej
oraz w innych obiektach me zostala przeprowadzona z uwagi na wykonywanie przez organy
inspekcji sanitamej czynnoci zwiqzanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania sic wirusa
SARS-CoV-2.
Podsumowanie
- Na podstawie prowadzonego nadzoru oceniono, ze mieszkañcy Powiatu
Radomszczañskiego spozywaj4 wodç nale±ytej jakoci. Podobme jak w roku ubieglym
niewielki odsetek stanowily wodocigi, w których wys4pilo okresowe pogorszeme jakoci
wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Wskutek podjçtych
w trybie natychmiastowym dzialañ naprawczych jakoó wody ulegla poprawie i spelniala
okre1one normy. Tylko w jednym przypadku woda z wodocigu zbiorowego zaopatrzema
wskazywala znaczne przekroczenie ogôlnej liczby mikroorganizmôw w temperaturze 22°C.
W wyniku podjçtych dzialañ jakoé wody ulegla poprawie i odpowiadala wymaganiom.
- Dokonano klasyfikacji jakoci wody w kpielisku Zbiornik wodny w Przedborzu
i oceniono jako ,,dostateczne". W porôwnaniu do ubieglych lat jakoé wody ulegla
pogorszeniu.
- Ocenie pod kqtem spelnienia wymagaii sanitarno-higienicznych zostaly poddane równiez
obiekty uytecznoci publicznej. Mimo stwierdzenia drobnych uchybieñ ich stan oceniono
jako dobry.
- W dalszym ci4gu istnieje problem dostçpnoci do toalet w miejscach dostçpnych publicznie
(cmentarze, miejscowoci turystyczne, miejsca postojowe przy trasach z duzym nasileniem
ruchu turystycznego). Powy±sze powoduje pogarszanie stanu grodowiska a tym samym
mote bye przyczyn4 szerzenia sic zaka2eñ i chorób zaka±nych u ludzi.
- Nale±y równiez zwróciC uwagç na zagro±enia zwiqzane nieprawidlowym gospodarowaniem
ciekami powstajcymi w gospodarstwach domowych. Powy±sze wplywa niekorzystnie
na stan grodowiska a tym samym na zdrowie ludzi. Sytuacja w tym obszarze nie ulega
poprawie.
- Nie ulegla zmianie tak±e liczba kpie1isk na terenie udostçpnianych mieszkañcom powiatu
(1 kajielisko, 1 miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kqpieli). Wladze samorzdowe
me podejmujq dzialañ w celu udostçpnienia mieszkañcom wiçkszej liczby odpowiednio
wyposazonych i zapewniajqcych bezpieczny wypoczynek kapielisk. Obecny stan na1ey
oceniC jako niezadowalaj4cy.
W 2020 roku przeprowadzano r6wniet liczne kontrole poza harmonogramem,
wynikajqce z otrzymanych powiadomieñ w ramach funkcjonujjcego systemu RASFF,
wniesionych podañ od ludnoci wnioskujcych o podjçcie interwencji oraz na polecenie
Lódzkiego Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (kontrole akcyjne) itp.
Ponizsza ocena ma na celu przedstawienie wyników dzialañ, jakie na rzecz spoleczeñstwa
Powiatu Radomszczañskiego podejmuje Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy
w Radomsku i moze bye pomocna przy podejmowaniu przez organy samorzdowe decyzji na rzecz
dalszej poprawy w zakresie zdrowia publicznego w Powiecie Radomszczañskim.
Stan sanitarny obiektów tpvnoici, zywienia oraz materialów i wyrobów przeznaczonych
do kontaktu z ±ywnoci
Glownym celem dzialania Sekcji Nadzoru Higieny Zywnogci Zywienia
i Przedmiotów Uytku bylo zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeñstwa
zdrowotnego tywno§ci produkowanej i wprowadzanej do obrotu na terenie Powiatu
Radomszczañskiego. W 2020 roku pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno
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Epidemiologicznej w Radomsku znajdowalo sic 1.391 zakladów produkcji i obrotu ±ywnociq,
materialami i wyrobami pi-zeznaczonymi do kontaktu z 2ywnoci4 oraz produktami
kosmetycznymi.
Najwaniejsze grupy zakladów to:
544
1. Sklepy i spozywcze
188
2. 2ywienie zbiorowe otwarte
137
tymczasowe
3. Obiekty ruchome I
108
4. Zywienie zbiorowe zamkniçte
45
5. t rodki transportu ywnoki
34
6. Hurtownie spoywcze
21
7. Piekarnie
14
8. Ciastkarnie
5
9. Mlyny
10. Wytwórnie makaronéw
7
11. Wytwómie lodów
12. Wytwórnie wód mineralnych i ±ródlanych
1
4
13. Przetwórnie owocowo-warzywne
6
14. Automaty do lodéw
15. Produkcja pierwotna 2ywnogci pochodzenia ro1innego - 113
16. Inne obiekty obrotu 2ywnogci4 - 124 w tym miçdzy innymi: 51 aptek, 13 punktów
aptecznych, 6 sklepów zielarskich,
17. Wytwórnie materialów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z zywnoci4 —8,
18. Miejsca obrotu materialów i wyrobów do kontaktu z ±ywnoci - 19.
Ponadto na terenie powiatu dziata 1 zaklad produkujcy produkty kosmetyczne i 11 sklepów
z produktami kosmetycznymi.
Podobnie jak w latach ubieglych najliczniejszq grupc zakladów stanowily skiepy spoywcze
544 (39,0%), zaklady ±ywienia zbiorowego otwarte 188(13,5%), zaklady tywienia zbiorowego
zamkniçte 108 (7,80/o), obiekty ruchome i tymezasowe 137 (9,8%), grodki transportu zywnoci
45(3,2%), magazyny hurtowe 34 (2,4 0/o), piekamie 21(1,5%), ciastkarnie 13(1,0%).
Kontrole przeprowadzano zgodnie przyjctym na rok 2020 harmonogramem kontroli.
Wykonywano tak2e kontrole poza harmonogramem:
- w kadym przy adku podejrzenia lub uzyskania informacji o uchybieniach sanitarnych
zagraajqcych zdrowiu lub yciu ludzi,
- w zwizku z realizacjq zadañ w ramach systemu informowania o produktach
niebezpiecznych RASFF,
- na wniosek przedsiçbiorców,
- w zwizku z powiadomieniami w ramach systemu RAPEX.
W 2020 r. skontrolowano 167 zakladów Co stanowilo 12,0% wszystkich zakladów bçdcych
pod nadzorem. Przeprowadzono 253 kontrole i rekontrole.
Wydano 145 decyzji administracyjnych, w tym 55 decyzji oplatowych, 4 nakazujce usuniçcie
stwierdzonych nieprawid1owoci w wyznaczonym terminie, 60 decyzji w sprawie
zatwierdzenia zakiadu, 26 w sprawie wykre1enia zakiadu z rejestru.
Skierowano 1 wniosek do Lódzkiego PaxIstwowego WojewOdzkiego Inspektora Sanitarnego
o nalozenie kary pieniçnej na podstawie art. 103 ustawy o bezpieczeñstwie ywnoci
i zywienia. Postçpowanie w toku.
Nalo±ono tak2e 9 mandatów kaniych na sumç 2.100 zi.
Do badañ laboratoryjnych pobrano 103 próby róznych artykulów spo±ywczych,
4 próby materialów do kontaktu z tywno6ci4 oraz 4 próby produktów kosmetycznych.
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Zakwestionowano 2 próby tywnogci, 1 z powodu nieprawidlowego oznakowania oraz
1 z powodu przekroczenia najwyzszego dopuszczalnego poziomu pestycydu. Producentanii
zakwestionowanej zywnoci byli przedsiebiorcy z innych powiatów.
Do PPIS w Radomsku wplynelo 19 interwencji od konsumentów. Zasadnych bylo
6 (31,6%). Wszystkie interwencje zostaly rozpatrzone. W 9 przypadkach gdzie podany
byl adres zamieszkania i dane osoby zglaszajqcej interwencjç o wynikach przeprowadzonych
dzialañ udzielono osobom skarcym odpowiedzi na pimie.
Wzorem lat ubieglych skontrolowano stolówki prowadzjce zywienie zbiorowe
w zakiadach organizujcych wypoczynek letni I zimowy dzieci i mlodziezy. W ramach tych
dzialañ skontrolowano 3 placówki organizuj4ce taki wypoczynek oraz przeprowadzono
4 kontrole. Nieprawidlowoci nie stwierdzono.
W zwizku z wystepowaniem na terenie województwa lôdzkiego oraz calego kraju
przypadków zachorowañ na wirusowe zapaleme wtroby typu A, do których to zakazeñ
dochodzi miçdzy innymi poprzez spo±ycie skazonej tywnoici np. memytych owoców
tub warzyw, podobme jak w latach ubieglych prowadzone byly kontrole producentów
pierwotnych to znaczy rolników uprawiajcych tzw. owoce miçkkie oraz warzywa
i sprzedajcych je w ramach rolniczego handlu detalicznego np. na targowiskach. Dzialania
te prowadzone byly w porozumieniu z Pafistwow4 Inspekcj4 Ochrony Ro1in i Nasiermictwa,
Inspekcj4 Ochrony Srodowiska. Kontrolowano usytuowanie plantacji, zaopatrzeme w wodç,
sposób prowadzenia oprysków i nawo±ema, zabezpieczenie plantacji i pomieszczeñ z nimi
zwizanych przed dostepem szkodników i zwierzt, dostçp do urzdzeñ sanitarnych
dia pracowników zatrudnionych przy zbiorach, oraz stan zdrowia zatrudnionych pracowników.
Skontrolowano 4 gospodarstwa role. Do badañ laboratoryjnych pobrano 3 próby owoców.
Próbki me byly kwestionowane. Podczas kontroli gospodarstw nie stwierdzono istotnych
stwarzajcych zagro±enie nieprawid1owoci.
Dzialania PPIS w Radomsku w 2020 roku majqce na celu zapewnienie bezpieczeñstwa
ywnoci produkowanej i wprowadzanej do obrotu, oprócz zaplanowanych w hannonogramie
byly dzialaniami akcyjnymi i dotyczyly glównie nastçpujcych zagadnien:
1. Dzialania w ramach systemu RASFF.
2. Dzialania w ramach systemu RAPEX.
3. Wzmozony nadzór nad 1egaInoci4 sprzeda±y miçsa wieprzowego i produktów
z jego udzialem, w tym dziczyzny oraz prawidlowym postçpowaniem zakladów
w zakresie usuwania odpadów gastronomicznych w zwuzku z zagroeniem afrykañskim
pomorem gwifi (ASP).
4. Graniczna kontrola sanitarna.
Przeprowadzono 37 kontroli w zwiqzku z nadeslanymi powiadomieniami w systemie
RASFF (europejski system informowania o niebezpiecznej ±ywnoci I paszach). Takich
powiadomieñ o niebezpiecznej ±ywnoci oraz materialach do kontaktu z tywnogci4, które
znalazly sic w sprzeda±y na terenie Powiatu Radomszczañskiego w roku 2020 wplynçlo 36.
Z uwagi na pandemic koronawirusa czçá kontroli w ramach tych dzialañ zostala wykonana
za porednictwem dostçpnych grodk6w porozumiewania sic na od1egloé.
Dzialania PPIS w tym zakresie polegaly na sprawdzeniu czy wymienione w powiadomieniach
produkty znajdujq sic w obrocie w obiektach na terenie powiatu, weryfikacji dzialañ podjçtych
przez dystrybutorów i producentów oraz nadzorowaniu procesu ich wycofywania z rynku.
Najwaniejsze z mch dotyczyly nastepujqcych produktów:
- kasza gryczana, w której stwierdzono przekroczenie NDP pestycydu- glifosatu,
- sezam pochodz4cy z mdii, w ktorym wykryto tienek etylenu i wyprodukowane
zjego udzialem produkty,
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- grejpfrut czerwony z Turcji, róyczki brokuly mro±one, seler korzeniowy, w których
stwierdzono przekroczenie NDP pestycydu-chiorpiryfosu metylu,
- Nestle Sinlac bezglutenowy produkt zbozowy, w którym stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnego poziomu kadmu,
- wino Mogen David Concorde z USA, w którym stwierdzono zmienione cechy
organoleptyczne,
- tatar wolowy produkcji Sokolów S.A., w którym wykryto bakterie Escherichia coli
wytwarza4ce toksyne Shiga,
- build pszenne do hamburgerów o zlych cechach organoleptycznych (obcy, chemiczny
zapach),
- losog wedzony na zimno, mielonka tyroiska, serek zakopiañski Swiatowid,
w których wykryto bakterie Listeria monocytogenes,
- kebab pochodz4cy z Turcji, w któiym wykryto bakterie Salmonella Bargny,
- 1ytka nylonowa czarna firmy Fackelmann, 1ykka firmy Fiskars, w których stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnego poziomu migracji pierwszorzçdowych amin aromatycznych,
- rodzynki sultafiskie marki Bakallino, w których stwierdzono wysok4 zawartoé dwutlenku
siarki niezadekiarowanego na etykiecie,
- rodzynki sultañskie marki Fresco z Uzbekistanu, w których stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A,
- kebab produkcji Animex Foods sp. z o. o., w którym stwierdzono bakterie Salmonella
Typhimurium,
- alfa amylaza Browin-produkt do produkcji wina, w którym stwierdzono niedozwolon4
modyfikacjç genetyczn,
- granit talerz deserowy z Chin, w którym stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnej
migracji o!owiu,
- sezam firmy Kresto, w którym stwierdzono obecnoé bakterii Salmonella Amsterdam
i Livingstone,
- liwld suszone bez pestek, w których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawartoci
kwasu sorbowego,
- serek pasteryzowany z mleka krowiego z Czech, w którym stwierdzono niedeklarowan
zawartoé alergenu gorczycy,
- owoce przetworzone do produkcji jogurtów z Niemiec, w któiych stwierdzono obecnoé cia!
obcych (fraginentów gumy),
- przyprawa bazylia z Egiptu, w której stwierdzono obecnoé bakterii Salmonella,
- olej z ry2u firmy Italmex Warszawa sp. z o. o., w ktorym stwierdzono przekroczenie NDP
estr6w-3MCPD i estrów glicydowych.
W zwizku pismem G!ownego Inspektora Sanitarnego z dnia 03.01.2019r. w sprawie
wystçpowania w Polsce afiykañskiego pomoru 6wifi (ASF), na terenie powiatu prowadzone
byly wnildiwe, wzmo±one kontrole:
- na targowiskach, w celu wykrywania nielegalnej sprzedazy miçsa wieprzowego
i produktów pochodzema wieprzowego a take dziczyzny (micsa z dzika)
i produktów z niej otrzymanych. W ramach tych dzialaui przeprowadzono röwniez
4 wspólne kontrole z przedstawicielami Inspekcji Weterynaryjnej na targowiskach,
w ruchomych punktach sprzeday miesa i wçdlin;
- w zakiadach ±ywienia zbiorowego, w celu weryfikacji fródel pozyskania miçsa
wieprzowego, dziczyzny (miçsa z dzika) i produktôw z mch otrzymanych, sposobu
zagospodarowania odpadów, ze szczególnym uwzglednieniem uméw przedsiçbiorców
z firmami odbierajqcymi odpady oraz reaInoci I czçstotliwoci odbierania odpadów;
- w zakiadach handlu detalicznego realizowanych w ramach bie±cego nadzoru.
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Raporty z przeprowadzonych dZialai% przekazywane byly do LPWIS w systemie miesiçcznym.
Nie stwierdzono nieprawidowoci w kontrolowanych obszarach.
Dzialania w tym zakresie bçd4 kontynuowane w 2020 roku.
W ramach granicznej kontroli sanitarnej w 2020 roku przeprowadzono 32 graniczne kontrole
sanitarne importowanych z Chin materiatéw i wyrobów przeznaczonych do kontaktu
z ±ywnoci. Importerem tych materialów jest firma Jysk w Radomsku, gdzie funkcjonuje
magazyn glówny tej finny. S4d towary s4 wysylane do sklepów Jysk na terenie Poiski Europy.
Podczas kontroli oceniono 57 partii r62nych materiatéw i wyrobów przeznaczonych
do kontaktu z tywnogci4 (talerze, szklanki, sztuóce, bidony, przybory kuchenne, slomki, tace
itp.). Wydano 57 gwiadectw spelnienia wymagañ jakoci zdrowotnej dia tych materiatów.
W zwizku z wystapieniem na terenie Poiski stanu epidemii, zgodnie z Wytycznymi GIS,
dzialania kontrolne w obiektach pod nadzorem PIS zostaly w znacznym stopniu ograniczone.
W cigu roku priorytetowo realizowano kontrole zwizane:
- z interwencjami konsumentów,
- w ramach systemu RASFF,
- zatwierdzaniem nowych zakladów,
- pobieraniem próbek do badañ,
- w zakiadach wysokiego ryzyka.
W czasie kontroli nacisk kladziono na pouczanie przedsiebiorców w zakresie aktualnych
przepisôw przeciwepidemicznych, w tym zachowania dystansu spotecznego, stosowania
rodków ochrony osobistej, grodk6w dezynfekcyjnych.
W okresie nasilenia epidemii, tam gdzie to mo±liwe, kontrole przeprowadzano
za porednictwem dostçpnych grodk6w porozumiewania sic na od1egtoé, w oparciu
o nadeslan4 dokumentacjç, fotografie, bd± te2 w oparciu o kr6tk4 kontrolç zakiadu
z ograniczonym kontaktem z pracownikami, a nastçpnie uzyskanie dodatkowych informacji
i dokumentów telefonicznie b4di drog4 e1ektroniczn.
Warunki sanitarno-higieniczne grodowiska pracy
Nadzorem objçto 482 zakiady pracy, ktôre zatrudnialy 15.808 pracowników. Skontrolowano
27 podmiotów zatrudniajcych 2.262 osoby.
W 2020 r. gtowne wykonywano czynnoci polegajqce na walce z rozprzestrzenianiem sic
wirusa SARS-CoV-2. W zakiadach pracy prowadzono kontrole zwiqzane z ocen
przestrzegania przepisów przeciwepidemicznych i spetniema wymagañ w celu zapobiegania
szerzeniu sic zaka2eñ.
Stan higieniczno-sanitarny obiektów
Podczas przeprowadzanych kontroli najczçciej stwierdzane theprawid1owoci
to: brak aktualnych wyników badañ i pomiarów czynników szkodliwych dia zdrowia
wystepuj4cych w grodowisku pracy, brak lub nieprawidlowa ocena ryzyka zawodowego
zwizanego z wykonywanq prac, brak odpowiednich pomieszczeñ sanitarno - higienicznych,
brak odpowiedniego wyposa2enia takich pomieszczeñ lub ich zty stan sanitarno - techniczny.
Zagro2enia dia zdrowia Judzkiego wynikajqce ze specyfiki produkcji zaktadów
ziokalizowanych na terenie Powiatu Radomszczañskiego
Okolo 2,5% pracowników zatrudnionych na terenie Powiatu Radomszczañskiego
jest w dalszym cigu nara±onych na ponadnormatywne dzialanie halasu wystepuj4cego
w grodowisku pracy. Przekroczenia najwyzszego dopuszczainego natçenia poziomu halasu
na stanowiskach pracy wystqpuj4 w zakiadach:
- Fameg Sp. z 0.0., Radomsko, ul. 11 Listopada 2, gdzie w przekroczemu NDN halasu pracuje
235 osób;
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- Ardagh Metal Beverage Poland Sp. z 0.0. Radomsko, ul. Krasickiego 150/152, gdzie
w przekroczeniu NDN halasu pracuje 100 osób;
- METALURGIA S.A. Radomsko, ul. Sw. Rozalii 10/12, gdzie w przekroczeniu NDN halasu
pracuje 10 osób.
W w/w obiektach zostal wdro±ony program dzialañ organizacyjno-technicznych zmierzajcych
do ograniczema narazenia praco'cmików na halas, który obejmuje m. rnnymi: wymianç
parku maszynowego, modemizacje hal produkcyjnych, reorganizacje stanowisk pracy. Program
jest na biezco momtorowany I corocznie aktualizowany.
Zaopatrzenie w wodç i odprowadzanie iciek6w w zakiadach pracy
Nieczystoci plynne pochodzqce z nadzorowanych obiektów odprowadzane byly
do kanalizacji centralnej (miejskiej, gminnej) lub do zbiorników przeznaczonych
do gromadzenia 6ciek6w.
W czeci podmiotów funkcjonujj tzw. ekologiczne oczyszczalnie przydomowe. Odpady
komunalne gromadzone byly w przeznaczonych do tego celu pojemnikach. W kilku
przypadkach stwierdzono nieprawidtowoci w prowadzeniu gospodarki odpadami
komunalnymi i 6ciekami (brak umów na odbiór odpadów komunalnych I 6ciek6w oraz
dowodów uiszczania oplat za te uslugi). Z tego wzglçdu wydawano stosowne zalecenia
pokontrolne.
Postçpowanie w sprawie chorób zawodowych
Przy zglaszaniu podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych uwzglçdnia
sic choroby ujçte w wykazie chorób zawodowych, je±eli w wyniku oceny warunków pracy
mozna stwierdzié bezspornie lub z wysokim prawdopodobieñstwem, ze choroba zostala
spowodowana dzialaniem czynników szkodliwych dia zdrowia wystçpujqcych w 6rodowisku
pracy albo w zwiqzku ze sposobem wykonywania pracy.
W roku 2020 r. do tat. Stacji zgloszono 17 podejrzeñ dotyczqcych chorób zawodowych,
przeprowadzono 12 postçpowafi w sprawie uznania choroby zawodowej. Wydano 3 decyzje
stwierdzajqce choroby zawodowe (borelioza pylica pluc, astma oskrzelowa) oraz 7 decyzji
o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej, czçé postçpowañ jest w trakcie
rozpatrywania. W porównaniu do lat ubieglych iloé stwierdzanych choréb zawodowych
utrzymuje sic na podobnym niskim poziomie.
Promoeja zdrowia i bezpiecznych warunków pracy
W 2020 roku ramach realizacji Ogolnopolskiego Programu Ograniczania Zdrowotnych
Nastçpstw Palenia Tytoniu w dalszym cigu prowadzono monitoring aktualnej sytuacji
w zakresie realizacji ustawy o ochronie zdrowia przed nastçpstwami uywania tytomu
i wyrobów tytomowych w zakiadach pracy.
Ponadto podczas kontroli prowadzono w zakiadach pracy dystrybucjç materialów edukacyjnoinformacyjnych z zakresu profilaktyki antytytoniowej (ulotki, plakaty, broszury o tematyce
antynikotynowej) w ramach promowania zdrowego stylu ±ycia w miejscu pracy.
W zwizku ze stanem pandemii wywolanym zakaeniami wirusem SARS-CoV-2 przesylano
do zakladów pracy materialy edukacyjne dotyczce zapobiegania szerzeniu sic zakaeñ
SARS-CoV-2 (ulotki, instrukcje, wytyczne, poradniki, banery informacyjne I inne).
Dziata1noé kontrolno-represyjna
Ogólem przeprowadzono 30 kontroli w ramach sprawowanego nadzoru nad zakiadami pracy.
Wydano ogólem 41 decyzji administracyjnych, w tym: 7 merytorycznych (w zwuzku
ze stwierdzonymi theprawidlowociami), 13 platniczych, 8 dot. zmiany terminu realizacji
wykonania obowizków, 3 umarzajce postçpowanie administracyjne, oraz 10 dot. chorób
zawodowych.
Karania mandatowego nie stosowano.
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Podsumowanie
- W dalszym cigujednym z najwazniejszych zagadnieñ w nadzorze biezcym jest nadmiemy
halas wystçpuj4cy w grodowisku pracy, który stanowi istotne zagrozenie dia zdrowia ok. 2,5
% zatrudnionych pracowników. Przekroczenia najwyzszego dopuszczalnego natçzenia
halasu na stanowiskach pracy wystqpuj4 w 3 duych zakiadach na terenie Radomska.
Podejmowane do chwili obecnej dzialania naprawcze przez przedsiçbiorców
nie spowodowaly obnizenia halasu co najmniej do obowiqzujcych norm.
- Znaczny odsetek pracowników jest zatrudniony w zakladach usytuowanych na terenie strefy
przemyslowej w Radomsku. Liczba ta z roku na rok wzrasta, co zwüzane jest z rozbudowq
zakladówjak i powstawaniem nowych inwestycji. Obiekty te spelniaJq okre1one przepisami
wymagania a tym samym pracodawcy zapewniaj4 bezpieczne i higiemczne warunki pracy.
- Od kiilcu lat i1o,é stwierdzanych chorób zawodowych utrzymuje sic na niskim poziomie.
Stan sanitarily szkól i innych placówek owiatowo - wychowawczych
W ewidencji obiektów nadzorowanych znajdowaly sic 102 obiekty stale oraz 20 obiektów
sezonowych (tumusów WypoCZynkU dzieci I mlodziezy. W 2020 roku dziala1noé skupiala sic
glównie na podejmowaniu czynnoci zwi4zanych z walk z epidemi.
2Aobki i kiuby dzieciçce
Nadzorem objçto 6 zlobkôw oraz 1 klub dzieciçcy.
Dwa ±lobki niepubliczne zostaly zlikwidowane:
- lobek Akademia Myszki Mild, 97-500 Radomsko ul. Fabianiego 7
- Zlobek Akademia Myszki Mild, 97-500 Radomsko, ul. Przedborska 57
Skontrolowano 2 placówki. Stan higieniczno-sanitarny obiektów nie budzil zastrzeeñ. Zlobek
przy ulicy Fabianiego 7 nie zapewnia placu zabaw ani innego terenu rekreacyjnego.
Przedszkola
Nadzorem objçto 26 obiektów.
Czynnoci kontrolne zostaly przeprowadzone w 7 placówkach. Stan higieniczno-sanitamy
obiektów oceniono jako dobry. We wszystkich przedszkolach sanitariaty skanalizowane,
wyposazone w grodki do utrzymania higieny osobistej (mydlo, rçczniki, papier toaletowy).
W 3 skontrolowanych przedszkolach dzieci z grup najmlodszych 1eakuj4. Lezaki
I pocie1 wydzielone dia kazdego dziecka, oznakowane. Wszystkie placówki zapewnily
warunld do zabawy i wypoczynku na wieym powietrzu. Wymóg dot. wymiany piasku,
zabezpieczenia piaskownic przed zanieczyszczeniami oraz posiadania atestów i certyfikatów
urzdzeñ na placach zabaw zostal spehiony. Opieka pielçgniarska zapewniona w 3
skontrolowanych przedszkolach radomszczañskich. W 3 przedszkolach dokonano oceny
dostosowania mebli przedszkolnych do wzrostu dzieci. Nieprawidlowoci w powyszy1n
zakresie nie stwierdzono. Ponadto zwracano uwagç na odpowiedni4 temperature
w pomieszczeniach, wlaciw4 wentylacjç, owiet1enie, mo1iwoé ochrony przed nadmiernym
naslonecznieniem oraz wietrzenie pomieszczeñ. Powy±sze obszary the budzily zastrzezeñ.
Szkoly I zespoly szkól. Ocena stanu sanitarnego
Na terenie powiatu nadzorowano 39 szkól podstawowych, 2 licea og61noksztalcce oraz 13
zespolów szkól: 6 zespolów szkolno-przedszkolnych (6 przedszkoli, 6 szkól podstawowych),
7 zespolów szkól ponadpodstawowych (3 licea og61noksztalcce, 7 technikum, 6 szkól
branzowych I st., 1 internat, 2 warsztaty szkolne, 1 szkola policealna).
Wpisano do wykazu nadzorowanych obiektów 7 szkól przekazanych przez WSSE
w Lodzi (2 licea, 5 zespolów szkól ponadpodstawowych).
Skontrolowano 3 szkoly podstawowe oraz 3 zespoly (szkolno-przedszkolne).
126

is'

Powiot MolIiwoci
RadomszczaAski

Nieprawid1owoci w zakresie stanu sanitarno-technicznego w skontrolowanych obiektach
nie stwierdzono. W wiçkszoci szkól w okresie wakacyjnym byly prowadzone prace
konserwacyjno-remontowe.
Ocena warunków do utrzymania higieny osobistej
Wszystkie szkoly posiadajq sanitariaty skanalizowane, wydzielone dia chlopców
I dziewczqt i zapewniajq biezqcq cieplq wodç przy umywalkach w ciqgu catego roku szkolnego
oraz grodki do utrzymania higieny osobistej (mydlo, papier toaletowy oraz mo21iwoó
osuszania rqk), a w czasie pandemii równie± grodki do dezynfekcji rqk oraz instrukcje
wlaciwego mycia i dezynfekcji rqk.
Infrastruktura do prowadzenia zaiee wychowania flzycznego
Wszystkie skontrolowane szkoly zapewniajq warunki do prowadzenia zajeé wychowania
fizycznego, w tym w 1 szkole zajecia w-f prowadzone sq równiez w korytarzu szkolnym,
z uwagi na brak sali do éwiczeñ (posiada tylko boisko).
Warunki pracy ucznia
W 5 szkotach dokonano oceny rozkladów zajeé lekcyjnych pod kqtem zachowania zasad
higieny pracy umyslowej oraz sprawdzono dostosowanie mebli szkolnych do wzrostu dzieci.
Procent mebli edukacyjnych z certyfikatami sukcesywnie z roku na rok zwiçksza sic, z uwagi
na zakup nowych mebli.
Wszystkie placówki zapewnialy warunki pozostawiania w placówce podrçczników
i przyborów szkolnych. Zwracano r6wniet uwagç na odpowiedniq temperatur
w pomieszczeniach, wlaciwq wentylacjç, owiet1enie, moz1iwoé ochrony przed nadmiernym
nastonecznieniem oraz wietrzenie pomieszczeñ.
Opieka zdrowotna
Na 6 skontrolowanych placówek 5 posiada gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej. Jedna szkola korzysta z gabinetu w innej szkole.
Placówki z pobytem calodobowym (bursy, internaty, specjalny orodek szkolnowychowawczy)
Nadzorem objçte sq 3 bursy szkolne oraz 1 specjalny orodek szkolno-wychowawczy (bursa
i orodek przekazane w 2020 r. przez WSSE w Lodzi). Nadzorowany jest rówmez internat
przy Zespole Szkól Cenirum Ksztalcenia Rolniczego w Dobryszycach.
W 2020 r. ww. placówki me byty skontrolowane z uwagi na wykonywanie czynnoci
zwizanych z zapobieganiem rozprzestrzemania sic wirusa SARS-CoV-2.
PJacôwki wsparcia dziennego
Pod nadzorem znajduje sic 6 placówek, w tym 5 6wietlic grodowiskowych i 1 klub mlodziaka.
Skontrolowano 2 placówki. W ww. obiektach sq zapewmone standardy dostçpnoci
do urzqdzeñ sanitarnych oraz warunki do utrzymania higieny osobistej. Dzieci w czasie pobytu
w placówce otrzymujq cieplq herbatç oraz kanapki, przygotowywane w wydzielonych
kuchenkach. Oceniono stan sanitarny placówekjako dobry.
Placówki wychowania pozaszkolnego
Nadzorem objçte sq 2 pozaszlcolne placówki specjalistyczne, tj. Poradnia PsychologicznoPedagogiczna przy ulicy Piastowskiej 21 w Radotnsku oraz Pañstwowa Szkola Muzyczna I St.
W/w placówki w 2020 r. me byly kontrolowane.
Placówki wypoczynku letniego i zimowego
Wypoczynek letni i zimowy zorganizowano prawidlowo, placówki zapewnily wlaAciwe
warunki sanitarno-higieniczne uczestnikom wypoczynku. W 2020 roku na terenie powiatu
radomszczañskiego zostalo zgloszonych 20 turnusów wypoczynku (19 turnuséw
wyjazdowych, 1 turnus w miejscu zamieszkania -pótkolonia). W rainach sprawowania nadzoru
nad przebiegiem wypoczynku skontrolowano 10 turnusów (7 letnich, 3 zimowe): 3 obozy
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sportowe zorganizowane w Centrum Japoñskich Sztuk Walki ,,Dojo" Stara Wieg gm.
Przedbórz; 1 turnus obozu sportowego w Szkolnym Schromsku Mlodziezowym w Przedborzu;
5 obozów sportowych w Hotelu TED w Radomsku ul. Kolltaja 46 oraz 1 pôlkolonie dia dzieci
w Stajni Gowarzów, gm. Gidle. Przedmiotem kontroli byla ocena stanu sanitamego obiektów,
w tym pomieszczema mieszkalne oraz inne pomieszczema udostçpniane uczestnikom
wypoczynku oraz przestrzeganie przepisów przeciwepidemicznych w zwizku z epidemi4.
Nieprawidlowoci w w/w obszarach me stwierdzono.
2ywienie
Formy dokywiania w 21obkach, przedszkolach i szkolach: obiady przygotowywane
w stolówkach szkolnych i przedszkolnych zapewnialy 4 skontrolowane szkoly oraz
3 przedszkola; obiady dostarczane przez finny cateringowe lub dowozone z innych placówek
owiatowych zapewniala 1 szkola, 4 przedszkola, 2 ±obki; tzw. drugie gniadania w postaci
kanapek, napoju zapewmala 1 szkola.
Okolo 36% uczniów uczeszczajcych do skontrolowanych szkól korzystalo
z obiadów, ok. 2% korzystalo z II gniadafi. Z dofmansowania do wy±ywienia korzystalo
ok. 19% uczniów, Co stanowi okolo 7,0 % ogólnej liczby uczniów uczeszczajcych do szkól.
W roku ubieglym z dofinansowania korzystalo okolo 8,0% ogólnej Iiczby uczniów.
Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie §ciek6w
Zrôdlem zaopatrzenia wszystkich szkól i placówek owiatowo-wychowawczych
na tereme powiatu w wode przeznaczonq do spo±ycia s4 urz4dzenia wodoci4gowe zbiorowego
zaopatrzenia w wodç. Nadzór nad jakociq wody pochodzcej z przedmiotowych wodocigów
sprawuj4 organy inspekcji sanitaniej. Jakoé dostarczanej wody the budzila zastrzezeñ.
Wiçkszoé obiektów jest podlqczona do gminnej SieCi kanalizacyjnej. Kilka z nich posiada
wksne zbiorniki do gromadzenia gciek6w. Kontrole nie wykazaly nieprawid1owoci w zakresie
gospodarowania odpadami i Aciekami.
Dzialalnok kontrolno-represyjna
Przeprowadzono 38 kontroli, w tym 10 kontroli w zakresie nadzoru nad wypoczynkiem dzieci
I mlodziezy. Wydano 2 decyzje zmieniajce termin realizacji nalozonych obowizków. Karania
mandatowego nie stosowano.
W 2020 r. placówki owiatowo-wychowawcze w znacznej wiçkszoci the zostaly
skontrolowane z uwagi na wykonywanie przez organy inspekcji sanitarnej czynnoci
zwiqzanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania sic wirusa SARS-CoV-2.
Podsumowanie
Stan sanitarny kontrolowanych obiektów ocenia sic jako dobry.
Placówki dzialajqce w czasie epidemii funkcjonowaly zgodnie z przepisami
przeciwepidemicznymi oraz w oparciu o Wytyczne MEN, GIS, MZ. W miarç mo±1iwoci byl
przestrzegany re±im sanitarny obowiqzujqcy dia poszczegolnych grup placówek owiatowowychowawczych.
DzialaLnoé w zakresie owiaty zdrowotnej i promocji zdrowia
Kierunki dziaañ Owiaty Zdrowotnej I Promocji Zdrowia PSSE w Radomsku w 2020 roku
zostaly wytyczone w oparciu o zalozenia Narodowego Program Zdrowia, wytyczne WHO,
programy o zasiçgu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym a tak±e sytuacjç
epidemiologicznq i potrzeby zdrowotne mieszkaficów Powiatu Radomszczafiskiego.
Realizacja programów w 2020 roku byla utrudniona w zwiqzku z przekierunkowaniem caloci
dzialafi na dziala1noé p/epidemicznq COVID-19. Placówki nauczania i wychowania,
które sq w wiçkszoci odbiorcami dzialañ profilaktycznych I promocyjnych w 2020 roku byly
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zamkniçte, natomiast wprowadzone nauczanie zdalne w znaczqcym stopniu ograniczylo
motliwoé realizacji programów.
Do zadañ zrealizowanych w 2020 roku naie±alo:
- monitorowanie programów prozdrowotnych o zasiçgu ogólnopolskim, wojewódzkim,
powiatowym i lokalnym,
- prowadzeme kampanii spolecznych oraz akcji informacyjno-edukacyjnych informacyjnych
ze szczególnym uwzglednieniem bie2cej sytuacji epidemiologicznej wynikajcej
z wprowadzenia na terenie RP stanu pandemii w zwiqzku z wirusem SARS-CoV-2,
- organizacja szkolenia dia nauczycieli - szkolnych realizatorôw/koordynatorOw prograinu
edukacji zdrowotnej ,,Trzymaj Forme";
- dystrybucja materialów edukacyjno - informacyjnych do placówek owiatowowychowawczych realizujqcych dzialania prozdrowotne.
W roku szkolnym 2019/2020 szkoly oraz przedszkola z terenu Powiatu Radomszczañskiego
realizowaly nastepujqce programy edukacyjne o zasiçgu krajowym, wojewódzkim,
powiatowym i nadzorowane przez Pafistwow4 Inspekcjç Sanitarnq:
1. Krajowy program edukacji antytytoniowej ,,Bieg p0 zdrowie" - adresaci: uczniowie
IV kias szkól podstawowych, ich rodzice/opiekunowie. Liczba odbiorców 265 oséb
z 9 placówek owiatowo-wychowawczych z terenu powiatu.
2. Krajowy program edukacyjny ,,Trzymaj Formç"— adresaci: uczniowie kias
N-Vffl szkól podstawowych, ich rodzice/opiekunowie. Liczba odbiorców to 25
nauczycieli/koordynatorów, którzy w dniu 17.02.2020 r. uczestniczyli w szkoleniu
przeprowadzonym pxzez PPIS w Radomsku.
3. Krajowy profilaktyczny program w zakresie przeciwdzialania od alkoholu, tytoniu
i innych irodk6w psychoaktywnych ,,ARS, czyli jak dbak o miloé?" - adresaci:
uczniowie szkól ponadpodstawowych, ich rodzice/opiekunowie. Liczba odbiorców to 246
osób z 5 szkól ponadpodstawowych z terenu powiatu.
4. Wojewódzki program edukacji antytytoniowej ,,Czyste powietrze wokól nas" adresaci: dzieci w wieku 5-6 lat, ich rodzice/opiekunowie. Liczba odbiorców
to 612 osób z 12 placéwek owiatowo-wychowawczych (przedszkola i szkoly)
z terenu powiatu.
5. Wojewódzka kampania profilaktyczna ,,Dopalaczom mówimy STOP-wybieramy
zdrowie" - adresaci: uczmowie gnnnazjum, ich rodzice/opiekunowie. Liczba odbiorców 1364 osób z 9 placówek owiatowo-wychowawczych z terenu powiatu.
6. Krajowy program zapobiegania zakaeniom my i zwalczania AIDS - adresaci:
uczniowie szkól ponadpodstawowych, spolecznoó lokalna. Liczba odbiorców - 50.
7. Lokalny program prof.laktyki raka piersi ,,Dbam o siebie-badam sic", którego
wspólpartnerem jest Radomszczañski Kiub Amazonek. Adresatami programu
s4 uczniowie szkól ponadpodstawowych z terenu miasta Radomska. Liczba odbiorców
to 132 osób z 3 szkól.
W 2020 roku profilaktycznyini programami edukacyjnymi objçto 3.189 osób (uczniowie,
rodzice, grono pedagogiczne szkól).
Zapobiegawczy nadzór sanitarny
Dziala1noé zapobiegawczego nadzoru sanitarnego ma na celu zapewnienie w1aciwego stanu
sanitarno - zdrowotnego w realizowanych obiektach, takich jak placówki ochrony zdrowia,
obiekty zywieniowo- ±ywnociowe, zakiady pracy a talc±e zapewnienie aby obiekty p0 ich
zrealizowaniu me powodowaly zagrozenia czy uci±liwoci dia ludzi zamieszkakych
i przebywajcych w ich ssiedztwie.
Do odstawowych zadañ w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego nalezy zajmowanie
stanowisk w zakresie sanitarno-higienicznym w sprawach:
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- Opiniowania i uzgadniania wniosków w ramach strategicznej oceny oddzialywania
na grodowisko. Uzgadnianie zakresu i stopnia szczeg61owoci informacji wymaganych
w prognozie oddzialywania na grodowisko oraz opiniowanie projektu dokumentu wraz
z prognozq oddzialywania na rodowisko;
- Opiniowania i uzgadniania wniosków w ramach oceny oddzialywania przedsiewziecia
na rodowisko. Rozpatrywanie wniosków co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiçwziçcia na grodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby
- co do zakresu raportu o oddzialywaniu przedsiçwziçcia na grodowisko a tak±e uzgadnianie
warunków realizacji przedsiçwzieé przed wydaniem decyzji o grodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiçwziçcia;
- Udzial w procesie budowlanym realizowanych inwestycji.
W 2020 roku zapobiegawczy nadzór sanitarny zajql stanowiska w sprawach:
- opiniowania projektöw miejscowych planöw zagospodarowania przestrzennego:
5 opinii - prognoza oddzialywania na grodowisko w ramach strategicznej oceny
oddzialywania na grodowisko,
- uzgodnienia zakresu I stopnia szczeg61owoci informacji wymaganych w prognozie
oddzialywania na rodowisko: 6 uzgodnieñ,
- opiniowania przedsiewzieó co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na grodowisko, a w przypadku stwierdzema takiej potrzeby - co do zakresu raportu
o oddzialywaniu przedsiewziecia na rodowisko: 47 opinii o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziçcia na rodowisko, 3 opinie
o koniecznoci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiçwziecia na grodowisko,
- opiniowanie przedsiewzieé przed wydaniem decyji o rodowiskowych uwarunkowaniach:
9 uzgodnieñ warunków realizacji przedsiewzieé przed wydaniem decyzji o grodowiskowych
uwarunkowaniach,
- uzgodnienie dokumentacji projektowej: 3 opinie sanitarne,
- dopuszczenie do uytkowania obiektów budowlanych: 10 stanowisk potwierdzajcych
zgodnoé wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w zakresie wymagañ
higienicznych I zdrowotnych.
- sprawy rózne: 21 pism.
Charakterystyczne najwiçksze obiekty oddane do uytku w 2020r.:
- Budynek produkcyjno - magazynowy z czeciq socjaIno-biurow (etap I) w miejscowoci
Radomsko przy ul. Zgoda 16.
- Budynek handlowo-uslugowy w miejscowoki Radomsko przy ul. Krasickiego.
- Rozbudowa istniej4cego budynku produkcyjnego z jego zmian4 sposobu uytkowania
na budynek handlowo-uslugowy w czçci dotyczqcej lokalu gastronomicznego w parterze
ziokalizowanego przy ul. Metalurgii 7 ,97-500 Radomsko,
- Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym przy ul. Stolarzy,
97-500 Radomsko,
- Budynek mieszkalno - uslugowy (gabinet fryzjersko - kosmetyczny) przy ul. Wlodzimierza
Lczyñskiego, 97-360 Kamieñsk,
- Budynek handlowo-ushigowy wraz z towarzyszqcq infrastrukturq ziokalizowany
przy ul. Jagielloñskiej 51B, 97-500 Radomsko,
- Hala magazynowo-produkcyjna wraz z infrastrukturq technicznq towarzysz4c4
przy ul. Stolarzy 1,97-500 Radomsko.
Wnioski:
W trakcie uzgadniania dokumentacji zwracano uwage czy planowana inwestycja
0 zrealizowaniu zgodnie z przyjçtymi w opracowaniu rozwizathami technicznymi,
technologicznymi i organizacyjnymi me bçdzie oddzialywala negatywnie na grodowisko, a tym
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samym na zdrowie ludzi. W trakcie opiniowania dokumentacji projektowej zwracano uwage
na takie zagadnienia, jak zapewnienie w1aciwych warunkéw sanitarno - zdrowotnych
w miejscach pobytu ludzi, a take odpowiednich warunków pracy osobom zatrudnionym
w zakiadach pracy. Biorc pod uwagç wymagania techniczno - sanitarne stan obiektów
budowlanych oddawanych do u±ytkowania w wiçkszoci me odbiegal od wymogow zawartych
w przepisach. W zadnym rozpatrywanym przypadku nie zgloszono sprzeciwu wobec odbioru
I dopuszczenia do uytkowania.
Podsumowanie
Zadania Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej s4 bardzo szerokie - poczwszy
od bezpieczeñstwa zywienia i tywnoici, bezpieczeñstwa wody, zabezpieczema przed
chorobami zakanymi i realizacjç programu szczepieñ ochronnych, higiene grodowiska,
promocje zdrowia, medycynç pracy, ochronç przed szkodliwymi substancjami,
bezpieczeñstwem preparatów chemicznych, kosmetyków - at po opmiowanie i uzgadnianie
projektów inwestycyjnych I infrastrukturalnych. Realizacja powyzszych zadañ przez Powiatowq
Stacje Sanitanio - Epidemiologiczn4 w Radomsku ma na celu ci4gI4 poprawç sytuacji sanitarnej
w powiecie radomszczafiskim. Stan sanitarny powiatu w 2020 roku ocenia sic jako dobry.
Niestety rok 2020 stat sic rokiem pod znakiem pandemii, która zaskoczyla the tylko nas
ale caly gwiat.
Stale rosnqca Iiczba zachorowañ oraz liczne zgony z powodu COVID-19 postawity
w stan pogotowia me tylko instytucje rzdowe i pañstwowe, naukowców, klinicystów
ale przede wszystkim system opieki zdrowotnej, w tym równiez organy inspekcji sanitarnej.
Pracownicy flit. Powiatowej Stacji dokladaj4 wszelkich starañ aby zapewmé bezpieczeñstwo
mieszkañcom Powiatu Radomszczañskiego.
5. POWIATOWY LNSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
W RADOMSKU
Zagadnienia dotyczce kompetencji nadzoru budowlanego okre1a ustawa
z 7 lipea 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.). Zadania I uprawnienia nadzoru
budowlanego, to nie jedyne zagadnienia regulowane przez ustawç Prawo budowlane. Ustawa
ta reguluje bowiem wiele innych kwestii, a w szczególnoci: defmiuje wszystkie najwazniejsze
pojçcia budowlane, okre1a prawa i obowizki uczestników procesu budowlanego: mwestora,
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzom inwestorskiego, okrela zasady
postçpowania inwestora oraz administracji budowlanej przed rozpoczçciem robot budowlanych
(precyzuje jakie roboty wymagaj4 pozwolenia na budowç, a jakie zgloszenia; co jest istotnym,
a co me jest istotnym odstapieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego itp.), okre1a
zasady budowy i oddawania do uytkowania obiektOw budowlanych, zasady utrzymania
obiektOw budowlanych oraz dotyczce postçpowania administracji w przypadku katastrofy
budowlanej, reguluje kwestie odpowiedzialnoci zawodowej, okre1a kompetencje organOw
administracji architektoniczno-budowlanej I nadzoru budowlanego oraz zawiera przepisy karne
z tytuhi naruszema Prawa budowlanego.
Jednym z wielu aspektów dzia1a1noci nadzoru budowlanego na terenie Powiatu
Radomszczañskiego byla w 2020 roku kontrola nad przestrzeganiem bezpieczeñstwa
budowlanego. Dia zapewnienia utrzymania obiektOw budowlanych we wlakiwym stanie,
obowizujce przepisy nakazujq poddawanie obiektOw budowlanych okresowym I dora±nym
kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.
Majqc na uwadze powy2sze, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomsku
w 2020 r. przeprowadzil akcje ,,Bezpieczna zima, bezpieczne wakacje" nawizujqc wspólpracç
z Komend4 Powiatow4 Pañstwowej Strazy Pozarnej w Radomsku, Pañstwowq Powiatow
Inspekcj4 Sanitarn4 w Radomsku, Komend4 Powiatow4 Policji w Radomsku oraz
przedstawicielami instytucji samorzqdowych.
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Czynnoci kontrolne,jako grodek prewencji maj4 na celu ocenç regulamego wywizywania sic
przez w1acicie1a lub zarzdcç obiektów budowlanych z obowiqzku ich bezpiecznego
u±ytkowania zgodnie z przeznaczeniem, wymaganiami ochrony grodowiska oraz utrzymaniem
w nale±ytym stanie technicznym i estetycznym. W rainach wspó!pracy z organami samorzqdu
terytorialnego zarówno powiatowymi, jak i miejskimi shr2bami bezpieczenstwa, w minionym
roku prowadzony byl nadzór nad obiektami wielkopowierzchniowymi. Na koniec 2020 roku
w rejestrze obiektów wielkopowierzchniowych, prowadzonym przez Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Radomsku, znajdowalo sic 96 budynków.
Inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomsku, nie tylko
prowadzili rejestr obiektów wielkopowierzchniowych i analizowali treé otrzymywanych
zawiadomieñ o przeprowadzonych kontrolach, ale tak±e sami planowali i prowadzili dzialania
kontrolne. Ze wzglçdu na rozbiórki bjdi powstawanie nowych obiektów rejestr ten byl
na bie24co aktualizowany. Bardzo szczególowo analizowane byly zawiadomienia
o przeprowadzeniu pó!rocznych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych. Jakiekoiwiek
sygnaly o ich nieodpowiednim stanie technicznym byly natychmiast sprawdzane.
Inspektorzy nadzoru budowlanego prowadzili take nadzór nad obiektami
wielkopowierzchniowymi w sytuacji wystqpienia du±ych opadów gniegu. Obowizkiem tym
zostaly objçte budynki, które posiadajq okrelon4 powierzchniç zabudowy, tj. przekraczajqc
2 000 m2, bez wzglçdu na powierzchniç dachu oraz inne niz budynki obiekty budowlane
o powierzchni dachu przekraczaj4cej 1.000 m 2 - obiekty budowlane, dia których nie mozna
okrelié powierzchni zabudowy, jak np. wiaty. Oznacza to, ze omawianej kontroli okresowej
podlegajq budynki posiadajce powierzchniç zabudowy przekraczaj4c4 2.000 m 2, niezale±nie
od powierzchni dachu. Natomiast,je±eli nie maj powierzchni zabudowy przekraczajcej 2.000
m2, to bez wzglçdu na powierzchniç dachu pod1egaj4 kontroli rocznej, o której mowa w art. 62
ust. I pkt 1 ustawy - Prawo budowlane. Zaréwno powierzchnia zabudowy budynku,
jak i powierzchnia dachu, okrelona w przepisie, odnosz4 sic do samodzielnego konstrukcyjnie
obiektu budowlanego. Tym samym, je±eli np. budynek ma powierzchniç zabudowy ponad
2.000 m2, ale jest podzielony na czçki dylatacjami przebiegajqcymi od fundamentu p0 dach,
i kada z tych samodzielnych konstrukcyjnie czçci stanowi samodzielny budynek oraz posiada
powierzchniç zabudowy the przekraczaj4c4 2.000 m 2, wówczas nie podlega kontroli okresowej,
o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, ale wy1cznie okresowej
kontroli przeprowadzanej co najmniej raz w roku.
Obiekty wielkopowierzchniowe powinny bye poddane kontroli stanu technicznego
co najmniej dwa razy w roku. Kontrole te nalezy przeprowadzaC przed i po okresie zimowym,
w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. Zakres tej kontroli obejmuje zakres kontroli
rocznej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane. Osoba dokonujca
kontroli ma obowizek bezzwlocznie pisemnie zawiadomiC w!aciwy organ nadzoru
budowlanego o przeprowadzonej kontroli (art. 62 ust. I pkt3 ustawy - Prawo budowlane).
Majc na uwadze zakres prowadzonej dzia!alnoci, Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego przeprowadzi! w 2020 roku kontrolç bezpiecznego u±ytkowania obiektu
ka2dorazowo w przypadku wystpietha czynnikow zewnçtrznych oddzialywuj4cych na obiekt,
zwizanych z dzia!aniem czlowieka lub Si! natuly, takich jak: wyladowania atmosferyczne,
wstrzsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska
lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pozary tub powodzie,
w wyniku których nastçpuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezporednie zagrozenie
takim uszkodzemem, mogqce spowodowaC zagro2enie tycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeñstwa
mienia lub Arodowiska. Dotyczy to wiçc nie tylko sytuacji uszkodzenia obiektu, ale równiez
wystpienia bezporedniego zagro±enia takim uszkodzeniem. Dodatkowo niezbçdnq
przeskankq jest zaistnienie zagro±enia ycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeñstwa mienia
lub grodowiska.
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6. P0 WIATO WY INSPEKTORAT WETERYNARII W RADOMSKLJ
Podstawowym zadaniem organów Inspekcji Weterynaryjnej jest sprawowanie nadzoru
w zakresie ochrony zdrowia zwierzt oraz bezpieczeñstwa produktów pochodzenia
zwierzçcego, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. W 2020 roku przeprowadzono
lqcznie 2.194 kontrole w podmiotach bçd4cych pod nadzorem Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Radomsku oraz 11.988 badañ w zakresie ochrony zdrowia i zwalczania chorób
zakthiych zwierzqt.
Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczegóInoci przez zwalczanie chorób zaka±nych
zwierzt, w tym chorób odzwierzçcych, badania kontrolne zakazeñ zwierz4t, momtorowanie
choréb odzwierzecych i odzwierzçcych czynnikôw chorobotwórczych. Do podstawowych
badañ momtoringowych zwierzt nale±4 badania w kierunku: brucelozy, gru1icy, bialaczki,
choroby Aujeszkyego, BSE, grypy ptaków, pryszczycy, choroby pçcherzykowej 9wifi, pomoru
klasycznego 9wifi i dzików, IBR/1PV, gor4czki Q, choroby niebieskiego jezyka bydla i owiec.
Na szczeg61n uwagç zasluguje obecna sytuacja w zakresie wystepowania afrykanskiego
pomoru 9wifl. Jest to wyj4tkowo gro±na, nieuleczalna, wysoce zakaina i zara1iwa, wirusowa
choroba 6wifi domowych oraz dzików, podlegajqca obowizkowi urzçdowego zwalczania.
Wys4pienie ASF w populacji 9wifi lub dzików decyduje o tym, ze kraj lub region, w ktorym
stwierdzono ognisko choroby traci prawo eksportu 9wifi i miçsa wieprzowego. Maj4c
na wzglçdzie powy±sze, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku na terenie Powiatu
Radomszczañskiego prowadzil staly monitoring w kierunku afrykafiskiego pomoru wiñ,
polegaj4cy na pobieraniu próbek od tywych 9wifi oraz kadego znalezionego martwego
dzika, w tym ze zwlok dzików u1egajcych autolizie, dzików zabitych w wypadkach
komunikacyjnych oraz od kazdego odstrzelonego chorego dzika.
Ponadto prowadzona byla akcja infonnacyjna dia hodowców trzody chlewnej, myliwych
oraz podmiotów zajmujqcych sic produkcjq grodk6w spo2ywczych z miçsa wieprzowego
w zakresie afrykafiskiego pomoru §wifi. Realizowane byly równiez wspólne kontrole Inspekcji
Weterynaryjnej z Policj4 w zakresie transportu 9wifi. Ponadto prowadzony byl odstrzal
sanitarny dzików i w 2020 roku pozyskano 919 sztuk. Wa±nym elementem prewencji byly
kontrole gospodarstw utrzymujcych 6winie pod ktem wprowadzenia w gospodarstwie
elementéw Programu bioasekuracji. Przeprowadzane byly kontrole we wszystkich
gospodarstwach na terenie powiatu. Powiat Radomszczañski jest wolny od afrykaiiskiego
pomoru wiñ.
Inspekcja Weterynaryjna na mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierzt pelnila tak±e nadzór nad przestrzeganiem przepisôw w odniesieniu do wszystkich
miejsc przebywania zwierzt. Regularnym kontrolom podlegaly podmioty prowadzce
dzia1aInoé nadzorowan4 w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierzqt oraz zwalczania chorób zakanych zwierzt.
W zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierz4t
w transporcie, Inspekcja Weterynaryjna prowadzila rejestry przewo±ników oraz grodk6w
transportu, a tak±e przeprowadza kontrole zaladunku oraz roziadunku zwierzt, podczas
transportu drogowego, w miejscach docelowych, w punktach skupu, miejscach wysylki,
punktach kontroli i punktach przeladunku. Kontrole musialy obejmowaé odpowiedni4 liczbç
zwierzt transportowych ka±dego roku.
Organy Inspekcji Weterynaryjnej odgrywaJ4 równiez podstawow4 rolç w zakresie
kontroli bezpieczeñstwa produktów pochodzema zwierzçcego. Pozyskiwanie, chow,
wytwarzanie, oczyszczanie, ubój, rozbiór, przetwarzanie, pakowanie, przepakowywanie,
przechowywanie lub transport to czynnoci skiadowe produkcji, nad którymi sprawuje nadzór
Inspekcja Weterynaryjna. Kontrole urzçdowe s4 konieczne, w celu sprawdzenia, te podmioty
dzia1ajce na rynku spo±ywczym stosuj4 sic do przepisów w zakresie higieny i bezpieczeñstwa
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ywnoci. W ramach ww. dziala1noci w zakresie bezpieczeñstwa ±ywnoci Inspekcja
Weterynaryjna sprawowala nadzór nad zakiadami prowadzqcymi ubój zwierzt, rozbiór miçsa
I jego przetwórstwem, produkcj4 mieka i jego przetwórstwem, skiadowaniem i transportem
rodków spo±ywczych. Jednoczenie pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej znajdowal sic
ubój zwierzt w gospodarstwach z pozyskiwaniem miçsa na potrzeby wiasne oraz badanie
miçsa dzików. Realizowany byl równie plan badañ kontrolnych w kierunku pozostaloki
chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzqt 2ywych, produktach spoywczych
pochodzenia zwierzçcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierz4t oraz plan
urzedowej kontroli pasz.
Inspekcja Weterynaryjna prowadzila równiez staly monitoring wyrobów gotowych
do spo±ycia w zakresie badañ mikrobiologicznych, a tak2e sprawowala nadzór nad eksportem
rodków spo±ywczych pochodzema zwierzçcego do krajów trzecich. Jednoczenie
pod nadzorem Jnspekcji Weterynaryjnej znajdowaly sic zakiady prowadzce produkcjc i obrót
pasz dia zwierzt oraz zakiady sektora utylizacyjnego (przetwarzanie, skiadowanie, spalanie,
transport, produkcja karmy dia zwierz4t).

VIII. TRANSPORT I KOMUNIKACJA
Wykaz pojazdów zarejestrowanych w 2020 roku (stan na 31 grudnia 2020 roku)
Wykaz biezqco zarejestrowanych pojazdów w Powiecie Radomszczañskim w 2020 roku
Lp.

Rodzaj pojazdu

Liczba

Lp.

Rodzaj pojazdu

Liczba

1.

Autobus

225

9.

Przyczepa ciçarowa rolnicza

1.327

2.

Ci4gnik rolniczy

8.333

10.

Przyczepa lekka

5.6 18

3.

Cignik samochodowy

1.449

11.

Przyczepa specjalna

394

4.

Motocykl

5.908

12.

Samochód ciçzarowy

12.926

5.

Motorower

6.611

13.

Samochód osobowy

75.906

6.

Naczepa ciçzarowa

1.886

14.

Samochód specjalny

725

7.

Naczepa specjalna

15

15.

Pojazd samochodowy inny

445

8.

Przyczepa ciçarowa
2136
16.
INV
Razer m. 123.905 biezqco zarejestroWMa )VW
pojazdów

Trolejbus

-

Wydane prawa jazdy (stan na 31 grudnia 2020 roku)
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Wydane licencje, zezwolenia i zawiadczenia z zakresu ustawy dnia 6 wrzenia 2001r.
o transporcie drogowym
Wykaz wydanych licencji i zezwoleñ
Rodzajuprawnieñ

Liczba

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewo±nilca drogowego w zakresie krajowego
przewozu osób i licencje krajowe wydane do 14.082013r.

16

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
powy±ej_7 i me wiecej_ni2 9 osób 1czniez kierowc4

7

4

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób taks6wk4

5

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

262

6.

Licencje na wykonywarne transportu drogowego w zakresie porednictwa przy
przewozie rzeczy I licencje na krajowy transport drogowy rzeczy w zakresie
poredthctwa przy przewozie rzeczy wydane do 14.08.2013r.

51

7.

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych

21

8.

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych

5

9.

Zawiadczenia na niezarobkowy przewóz drogowy osób

10.

Zawiadczenia na niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy

Lp.

-

291

Razem: 657 wydanych uprawnieñ przewozowych
Transport zbiorowy

Transport zbiorowy osób (przewozy regulanie) realizowany jest przez 3 przewoników w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 6 wrzenia 2001r. o transporcie drogowym.

Orodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów

W Powiecie Radomszczañskim funkcjonuje 13 orodków szkolenia kierowców
oraz 15 stacji kontroli pojazdów.
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IX. DROCI
W roku 2020 Zarzd Powiatu RadomszczaIiskiego zarzqdzal sieci4 dróg kategorii
powiatowej o d1ugoci 429 kilometrów. Sporód w/w siatki dróg 10,3 kilometra nadal stanowiq
drogi o nawierzchni nieutwardzonej (drogi gruntowe). Pozostale drogi posiadaj4 nawierzchnie
bitumicznq.
Stan techniczny nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej na wiçkszoci dróg
powiatowych jest niezadowa1ajcy. Wymagaj4 one przeprowadzenia zabiegu remontu
w formie nakladki lub nawet przebudowy. Takie zabiegi powinny bye prowadzone na kadej
drodze raz na 15 - 20 tat w za1enoci od jej konstrukcji. Zaniechanie powy2szego powoduje
wystepowanie duzej i1oci ubytków w ich nawierzchniach, które pojawiajq sie w ciqgu calego
roku kalendarzowego (najwiecej p0 okresie zimowym).
W cigach dróg powiatowych w roku 2020 znajdowalo sic 31 obiektów inynierskich mostów. Zdecydowana wiçkszoC mostów posiada konstrukcjç ±e1betow, poza mostem
znajdujcym sic w miejscowoci Krzçtów, który posiada konstrukcjç sta1owo-drewnian. Most
ten w roku 2020 przeszedl kapitalny remont.
Sporód wszystkich obiektów 17 jest w stanie dobrym lub bardzo dobrym (mosty
przebudowane w latach 2009 - 2020). Pozostale wymagaJ4 przeprowadzenia zabiegów
remontowych b4& przebudowy.
Zarz$ Powiatu Radomszczañskiego jako zarzdca dróg powiatowych czyni starania
aby co roku pozyskaC mo±liwie jak najwiçcej grodk6w zewnçtrznych a tym samym realizowaC
jak najwiçcej inwestycji na drogach powiatowych I obiektach inynierskich.
W poniszej tabeli zestawiono wykaz zadañ realizowanych w roku 2020 na drogach
i mostach na które udalo sic pozyskaC zewnçtrzne ródlla dofinansowania.
L.P.

Nazwa zadania

f

'

_______

I

koszt
[zi]

Dofinansôwanie
[zl] '-"--- '
j
Ministerstwo Finansów
572.396,00
Fundusz Inwestycji
Lokalnych
412.322,00
-

1.

Przebowa
ud mostu w cigu drogi
powiatowej nr 3901E
w KM 2+429 w m. Ruda

Budowa kanalu odwadniajqcego pas
drogowy drogi powiatowej nr 1921 E
2.
w m. Radziechowice Drugie
Remont drogi powiatowej nr 3910E
Przedbórz Piskorzeniec
3.
(1800 m)
Remont drogi powiatowej nr 3935E
w m. DziepólC
4.
_____ (1360 m)
Remont drogi powiatowej nr 3907
odc. Sady Pgów
5.
______ (700 m)
Remont drogi powiatowej nr 3910
w m. Piskorzeniec
6.
(790 m)
-

-

1.532.548,14
169.602,65
+1.200,00
(nadzór)
5 82.039,69

10.000,00
(Gmina Ladzice)
Budet Pafistwa (FDS)
407.427,00

Gmina Radomsko
(50%)
3 50.368,94
175.184,47
173.553,62

Gmina Zytno
30.000,00

213.363,18

Gmina Przedbórz
74.677,11
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7.

Remont drogi powiatowej nr 1921
w m. Wola Blak.
(300m)

8.

Remont mostu w cigu drogi powiatowej
nr 3934E w m. Krzçtów

RAZEM

84.107,40
369.554,75
+ 6.765,00
(nadzór)
3.483.103,37

Lgota Wielka (50 %)
42.053,70
Budet Pañstwa
295.015,56 (79,83%)
2.019.075,84

X. INFORMACJE DOTYCZ4CE PRACY ZARZ4DU POWIATU
RADOMSZCZANSKIEGO W 2020R.
Na ka±4 Sesjç Rady Powiatu Radomszczañskiego Biuro Zarzqdu Powiatu, zobowizane
jest do przygotowania sprawozdania z dzia1a1noci prowadzonej przez Zarz4d (me dotyczy sesji
zwolywanych w trybie nadzwyczajnym). W roku 2020 zostalo sporzdzonych 8 takich
sprawozdañ:
1. Sprawozdanie Nr 1/2020/VT z dzia1a1noci Zarz4du Powiatu Radomszczañskiego zostalo
przyjete na XVI Sesji Rady Powiatu Radomszczañskiego z dnia 29 stycznia 2020r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 10 grudnia 2019 roku do dnia 7 stycznia 2020
roku I obejmuje 10 posiedzeñ Zarzqdu:
posiedzeme z dnia 10 grudnia 2019 roku (protokól nr 1 17/2019/VI)
posiedzenie z dnia 11-13 grudnia 2019 roku (protokól nr 118/201 9N1)
posiedzeme z dnia 16 i 17 grudnia 2019 roku (protokól nr 1 19/2019/VT)
posiedzenie z dnia 18 grudnia 2019 roku (protokól nr 120/201 9/VI)
posiedzeme z dnia 19 grudnia 2019 roku (protokól nr 121/2019/VT)
posiedzenie z dnia 20 grudnia 2019 rOku (protokól nr 122/2019/VT)
posiedzenie z dnia 23 grudnia 2019 roku (protokol nr 123/2019/VT)
posiedzenie z dnia 27 grudnia 2019 roku (protokól nr 124/2019/VT)
posiedzenie z dnia 30 grudnia 2019 roku (protokól nr 125/2019/VI)
posiedzenie z dnia 2 stycznia 2020 roku (protokól nr 126/2020/VI)
2. Sprawozdanie Nr 2/20201VT z dziala1noci Zarzdu Powiatu Radomszczañskiego zostalo
przyjete na XIX Sesji Rady Powiatu Radomszczañskiego z dnia 27 maja 2020r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 8 stycznia 2020 roku do dnia 10 marca 2020
roku i obejmuje 15 posiedzeñ Zarzdu:
posiedzenie z dnia 8 stycznia 2020 roku (protokol nr 127/2020/VI)
posiedzenie z dnia 15 stycznia 2020 roku (protokOl nr 128/2020/VT)
posiedzeme z dnia 21 stycznia 2020 roku (protokôl nr 129/2020/VT)
posiedzeme z dnia 22 stycznia 2020 roku (protokól nr 130/2020/VT)
posiedzeme z dnia 24 stycznia 2020 roku (protokól nr 131/2020/VT)
posiedzenie z dnia 30 stycznia 2020 roku (protokól nr 132/2020/VT)
posiedzeme z dnia 5 lutego 2020 roku (protokók nr 133/2020/VT)
posiedzeme z dnia 11 lutego 2020 roku (protokól nr 1 34/2020/VT)
posiedzenie z dnia 12 lutego 2020 roku (protokôl nr 135/2020/VT)
posiedzeme z dnia 17 lutego 2020 roku (protokél nr 136/2020/VT)
posiedzeme z dnia 19 lutego 2020 roku (protokél nr 137/2020/VT)
posiedzenie z dnia 26 lutego 2020 roku (protokol nr 138/2020/VT)
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- posiedzenie z dnia 28 lutego 2020 roku (protokôl nr 139/2020/VT)
- posiedzenie z dnia 4 marca 2020 roku (protokól nr 140/2020/VI)
- posiedzenie z dnia 10 marca 2020 roku (J)rotokól nr 14 1/2020/VI)
3. Sprawozdanie Nr 3/2020/VT z dziala1noci Zarzdu Powiatu Radomszczañskiego zostalo
przyjçte na XIX Sesji Rady Powiatu Radomszczañskiego z dnia 27 maja 2020r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 11 marca 2020 roku do dnia 5 maja 2020 roku
I obejmuje 18 posiedzeñ Zarzdu:
posiedzenie z dnia 11 marca 2020 roku (protokol nr 1 42/2020/VI)
posiedzenie z dnia 12 marca 2020 roku (J)rotokól nr 143/2020/VI)
posiedzenie z dnia 13 marca 2020 roku (protokól nr 144/2020/VT)
posiedzenie z dnia 16 marca 2020 roku (protokól nr 145/20201V1)
posiedzenie z dnia 17 marca 2020 roku (protokól nr 146/2020/VI)
posiedzenie z dnia 19 marca 2020 roku (protokól nr 147/2020/VT)
posiedzenie z dnia 25 marca 2020 roku (J)rotokól nr 148/2020/VI)
posiedzenie z dnia 27 marca 2020 roku (protokol nr 149/2020/VT)
posiedzenie z dnia 1 kwietnia 2020 roku (protokól nr 1 50/2020/VT)
posiedzenie z dnia 2 kwietnia 2020 roku (protokol nr 151/2020/VT)
posiedzenie z dnia 8 kwietnia 2020 roku (protokól nr 152/2020/VT)
posiedzenie z dnia 9 kwietnia 2020 roku (protokól nr 153/2020/VT)
posiedzenie z dnia 15 kwietnia 2020 roku (protokól nr 1 54/2020/VT)
posiedzenie z dnia 17 kwietnia 2020 roku (protokól nr 1 55/2020/VT)
posiedzenie z dnia 22 kwietnia 2020 roku (protokól nr 156/2020/VT)
posiedzenie z dnia 23 kwietnia 2020 roku (protokól nr 157/2020/VI)
posiedzenie z dnia 29 kwietnia 2020 roku (protokól nr 158/2020/VT)
posiedzenie z dnia 30 kwietnia 2020 roku (protokól nr 159/2020/VT)
4. Sprawozdanie Nr 4/2020/VT z dziaIa1noci Zarz4du Powiatu Radomszczañskiego
zostalo przyjete na XX Sesji Rady Powiatu Radomszczañskiego z dnia 24 czerwca
2020r. Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 6 maja 2020 roku do dnia 8 czerwca
2020 roku i obejmuje 12 posiedzeñ Zarzqdu:
posiedzenie z dnia 6 maja 2020 roku (protokól nr 160/2020/VI)
posiedzenie z dnia 13 maja 2020 roku (protokól nr 161/2020/VT)
posiedzenie z dnia 15 maja 2020 roku (protokól nr 162/2020/VT)
posiedzenie z dnia 18 maja 2020 roku (protokól nr 163/2020/VT)
posiedzenie z dnia 20 maja 2020 roku (protokOl nr 164/2020/VT)
posiedzenie z dnia 26 maja 2020 roku (protokól nr 165/2020/VT)
posiedzenie z dnia 27 maja 2020 roku (protokol nr 166/2020/VT)
posiedzenie z dnia 28 maja 2020 roku (protokól nr 167/2020/VT)
posiedzenie z dnia 2 czerwca 2020 roku (protokól nr 168/2020/VT)
posiedzenie z dnia 3 czerwca 2020 roku (protokól nr 169/2020/VT)
posiedzenie z dnia 4 czerwca 2020 roku (protokól nr 170/2020/VT)
posiedzeme z dnia 5 czerwca 2020 roku (protokol nr 171/2020/VI)
5. Sprawozdanie Nr 5/2020/VT z dzialalnoci Zarzqdu Powiatu Radomszczafiskiego zostalo
przyjcte na XXIII Sesji Rady Powiatu Radomszczañskiego z dnia 28 wrzenia 2020r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 9 czerwca 2020 roku do dnia 9 wrzenia 2020
roku i obejmuje 32 posiedzenia Zarzdu:
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posiedzenie z dnia 9 czerwca 2020 roku (protokól nr 172/2020/VT)
posiedzenie z dnia 10 czerwca 2020 roku (protokél nr 1 73/2020/VI)
posiedzenie z dnia 15 czerwca 2020 roku (protokól nr 1 74/2020/VI)
posiedzenie z dma 16 czerwca 2020 roku (protokol nr 175/2020/VT)
posiedzeme z dnia 17 czerwca 2020 roku (J)rotokól nr 1 76/2020/VI)
posiedzenie z dnia 19 czerwca 2020 roku (J)rotokól nr 177/2020/VT)
posiedzeme z dnia 22 czerwca 2020 roku (protokól nr 178/2020/VI)
posiedzenie z dnia 25 czerwca 2020 roku (protokól nr 179/2020/VT)
posiedzenie z dnia 30 czerwca 2020 roku (protokól nr 180/2020/VT)
posiedzeme z dnia 1 lipca 2020 roku (protokól nr 181/20201VI)
posiedzenie z dnia 8 lipca 2020 roku (protokól nr 1 82/2020/VI)
posiedzenie z dnia 15 lipca 2020 roku (protokól nr 1 83/2020/VT)
posiedzenie z dnia 21 lipca 2020 roku (protokól nr 184/2020/VT)
posiedzenie z dnia 23 lipca 2020 roku (protokól nr 185/2020/VT)
posiedzenie z dnia 27 lipca 2020 roku (protokól nr 1 86/2020/VT)
posiedzenie z dnia 29 lipca 2020 roku (protokól nr 187/2020/VT)
posiedzenie z dnia 3 sierpnia 2020 roku (protokol nr 1 88/2020/VI)
posiedzenie z dnia S sierpnia 2020 roku (protokól nr 189/2020/VT)
posiedzenie z dnia 7 sierpnia 2020 roku (protokol nr 190/2020/VT)
posiedzenie z dnia 11 sierpnia 2020 roku (protokól nr 191/2020/VT)
posiedzenie z dnia 12 sierpnia 2020 roku (protokol nr 192/2020/VT)
posiedzeme z dnia 17 sierpma 2020 roku (protokél nr 1 93/2020/VT)
posiedzenie z dnia 19 sierpma 2020 roku (protokól nr 194/2020/VT)
posiedzenie z dnia 21 sierpma 2020 roku (protokôl nr 195/2020/VT)
posiedzeme z dnia 25 sierpma 2020 roku (protokól nr 196/2020/VT)
posiedzeme z dnia 26 sierpma 2020 roku (protokól nr 197/2020/VT)
posiedzenie z dnia 28 sierpnia 2020 roku (protokól nr 198/2020/VT)
posiedzenie z dnia 31 sierpnia 2020 roku (protokól nr 199/2020/VT)
posiedzenie z dnia 2 wrzenia 2020 roku (protokól nr 200/2020/VT)
posiedzeme z dnia 7 wrzenia 2020 roku (protokol nr 201/20201VT)
posiedzeme z dnia 8 wrzenia 2020 roku (protokél nr 202/2020/VT)
posiedzeme z dnia 9 wrzenia 2020 roku (protokol nr 203/2020/VT)

6. Sprawozdanie Nr 6/2020/VT z dzialalnoki Zarzdu Powiatu Radomszczañskiego zostalo
przyjete na XXW Sesji Rady Powiatu Radomszczañskiego z dnia 28 padziemika 2020r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 10 wrzenia 2020 roku do dnia 15 wrzenia
2020 roku i obejmuje 3 posiedzeñ Zarz4du:
posiedzeme z dnia 10 wrzenia 2020 roku (protokól nr 204/2020/VT)
posiedzenie z dnia 14 wrzenia 2020 roku (protokól nr 205/2020/VT)
posiedzenie z dnia 15 wrzenia 2019 roku (protokól nr 206/2020/VT)
7. Sprawozdanie Nr 7/2020/VT z dzialaInoci Zarz4du Powiatu Radomszczafiskiego zostalo
przyjete na XXV Sesji Rady Powiatu Radomszczafiskiego z dnia 25 listopada 2020r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 16 wrzenia roku do dnia 3 listopada 2020
roku i obejmuje 14 posiedzeñ Zarz4du:
posiedzenie z dnia 16 wrzenia 2020 roku (protokél nr 207/2020/VT)
posiedzenie z dnia 18 wrzenia 2020 roku (protokól nr 208/2020/VT)
posiedzeme z dnia 21 wrzenia 2020 roku (protokél nr 209/2020/VT)
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posiedzenie z dnia 24 wrzenia 2020 roku (protokól nr 210/20201W)
posiedzeme z dnia 30 wrzenia 2020 roku (protokól nr 21 1/2020/VI)
posiedzenie z dnia 7 padziernika 2020 roku (protokól nr 212/2020/Vi)
posiedzenie z dnia 8 padziernika 2020 roku (protokól nr 213/2020/VT)
posiedzenie z dnia 14 padziernika 2020 roku (protokól nr 214/2020/VT)
posiedzenie z dnia 15 padziernika 2020 roku (protokol nr 215/2020/VT)
posiedzenie z dnia 19 pathiernika 2020 roku (protokól nr 216/2020/VI)
posiedzenie z dnia 21 padziernika 2020 roku (protokól nr 217/2020N1)
posiedzenie z dnia 22 padziernika 2020 roku (protokól nr 21 8/2020/VI)
posiedzenie z dnia 28 padziemika 2020 roku (protokól nr 219/2020/VI)
posiedzenie z dnia 29 padziernika 2020 roku (protokól nr 220/2020N1)

8. Sprawozdanie Nr 8/2020/VT z dzialalnoki Zarzdu Powiatu Radomszczañskiego
zostalo przyjete na XXVI Sesji Rady Powiatu Radomszczañskiego z dnia 29 grudnia
2020r. Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 4 listopada 2020 roku do dnia
6 grudnia 2020 1 obejmuje 10 posiedzeñ Zarzdu:
posiedzenie z dnia 4 listopada 2020 roku (protokól nr 221/2020/VT)
posiedzeme z dnia 12 listopada 2020 roku (protokól nr 222/2020/VI)
posiedzenie z dnia 18 listopada 2020 roku (protokôl nr 223/2020/VI)
posiedzenie z dnia 19 listopada 2020 roku (protokól nr 224/2020/VT)
posiedzenie z dnia 20 listopada 2020 roku (protokol nr 225/2020/VT)
posiedzenie z dnia 24 listopada 2020 roku (protokél nr 226/2020/VT)
posiedzenie z dnia 25 listopada 2020 roku (protokól nr 227/2020/VI)
posiedzenie z dnia 26 listopada 2020 roku (protokól nr 228/2020/VI)
posiedzenie z dnia 2 grudnia 2020 roku (protokól nr 229/2020/VI)
posiedzenie z dnia 4 grudnia 2020 roku (protokol nr 230/2020/VT)
W 2020 roku odbylo sic 114 posiedzeñ Zarzqdu, na których miedzy innymi podjçto 170 uchwal:
Wykaz Uchwal Zarz4du Powiatu Radomszczañskiego
podjetych w roku 2020.

Lp.

Nr
Uchwaly

1. 1/2020/VI
2. 2/2020/VT

3.

3/2020/VT

4.

4/2020/VI

5.

5/2020/VI

Data

Tytul Uchwaly

08.01.2020 W sprawie zmian w bud2ecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.
08.01.2020 W sprawie uzgodnienia wprowadzenia nowego zawodu w Technikum
Elektryczno-Elektronicznym w Radomsku wchodz4cym w skiad
Zespolu Szkól Elektryczno-Elektromcznych im. prof dr. int. Janusza
Groszkowskiego W Radomsku.
W
sprawie przyjecia planu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w
08.01.2020
Radomsku na 2020 rok.
15.01.2020 W sprawie przyjçcia Planu postçpowañ o udzieleme zamówieñ
publicznych na rok 2020.
22.01.2020 W sprawie udzielenia pelnomocnictwa dyrektorowi Zespotu Szkól
Ekonomicznych w Radomsku do samodzielnego reprezentowania
Powiatu Radomszczañskiego w ramach realizacji projektu, pt.
,,Mobi1no6 przepustk4 do Europy".
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6/2020/VI

7.

712020/VI

8.

8/2020/VI

9.

9/2020/ VI

10. 10/2020/VI

11. 11/20201W

12. 12/20201W

13. 13/2020/VI

14. 14/2020/VI

15. 15/2020/VI

16. 16120201V1

17. 1 7/2020N1

18. 18/20201W
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22.01.2020 W sprawie udzielenia pehiomocnictwa dyrektorowi Zespolu Szkól
Ekonomicznych w Radomsku do samodzielnego reprezentowania
Powiatu Radomszczañslciego w ramach realizacji projektu, pt. ,,Mobilna
kadra Ekonomika".
22.01.2020 W sprawie udzielenia petnomocnictwa dyrektorowi Zespolu SzkOl
Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku do samodzielnego
reprezentowania Powiatu Radomszczañskiego w ramach realizacji
projektu, pt. ,,Zagraniczny stat - dobry start".
22.01.2020 W sprawie udzielenia pelnomocnictwa dyrektorowi Zespolu Szkól
Drzewnych i Ochrony rodowiska w Radomsku do samodzielnego
reprezentowania Powiatu Radomszczañskiego w ramach realizacji
projektu, pt. ,,Drzewniak stawia na profesjonalistów".
22.01.2020 W sprawie ustalenia na 2020 rok, planu dofinansowania form
doskonalema zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach i
placôwkach, dia których organem prowadzqcym jest Powiat
Radomszczañski.
22.01.2020 W sprawie udzielenia pelnomocmctwa dyrektorowi I Liceum
Og6lnoksztalc4cego w Radomsku do reprezentowania Powiatu
Radomszczañskiego w ramach realizacji opieki stomatologicznej nad
uczniami.
22.0 1.2020 W sprawie udzielenia pelnomocmctwa dyrektorowi II Liceum
Ogólnoksztalcqcego w Radomsku do reprezentowania Powiatu
Radomszczañskiego w ramach realizacji opieki stomatologicznej nad
uczniami.
22.01.2020 W sprawie udzielenia pelnomocmctwa dyrektorowi Zespolu Szkôt
Ponadpodstawowych Nr 1 w Radomsku do reprezentowania Powiatu
Radomszczañskiego w ramach realizacji opieki stomatologicznej nad
uczniami.
22.0 1.2020 W sprawie: udzielenia pelnomocnictwa dyrektorowi Zespohi Szkól
Drzewnych i Ochrony Srodowiska w Radomsku do reprezentowania
Powiatu
Radomszczañskiego
w ramach
realizacji
opieki
stomatologicznej nad uczniami.
22.01.2020 W sprawie udzielenia pehiomocnictwa dyrektorowi Zespolu Szkól
Ekonomicznych w Radomsku do reprezentowania Powiatu
Radomszczañskiego w ramach realizacji opieki stomatologicznej nad
uczniami.
22.01.2020 W sprawie udzielenia pelnomocnictwa dyrektorowi Zespotu Szkól
Elektryczno - Elektronicznych w Radomsku do reprezentowania
realizacji
Powiatu Radomszczañskiego
w ramach
opieki
stomatologicznej nad uczniami.
22.01.2020 W sprawie udzielenia pehiomocnictwa dyrektorowi Zespolu Szkól
Ponadpodstawowych w Przedborzu do reprezentowania Powiatu
Radomszczañskiego w ramach realizacji opieki stomatologicznej nad
uczniami.
22.01.2020 W sprawie udzielenia pelnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego
Orodka Szkolno- Wychowawczego w Radomsku do reprezentowania
Powiatu
Radomszczañskiego
w ramach realizacji
opieki
stomatologicznej nad uczniami.
30.01.2020 W sprawie zmian w budecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.
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19. 19/2020/VT

20. 20/2020N1
21. 21/2020/VI
22. 22/20201V1
23. 23/2020N1

24. 24/2020/VT
25. 25/2020/VI
26. 26/2020/VT

27. 27/2020/VI
28. 28/2020/VI

29. 29/2020/VT
30. 30/2020/VT
31. 31 /2020/VI
32. 32/2020/VI
33. 33/2020/VI
34. 34/2020fV1
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30.01.2020 W sprawie powolania Komisji Przetargowej do oceny spelniania przez
wykonawców warunkôw udzialu w postçpowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,,Bankowa obsiuga budetu Powiatu Radomszczañskiego w okresie
od 01.05.2020r. do 30.04.2024r." oraz do badania i oceny ofert.
30.01.2020 W sprawie opinii o zaliczeniu drogi o znaczeniu lokalnym polo2onej
na dzialce a numerze ew. 23 obreb 0014 w miejscowoci Rudka Wielgomlyny do kategorii dróg gminnych.
30.01.2020 W sprawie zmiany Uchwaly Nr 3/2020/VT Zarzqdu Powiatu
Radomszczañskiego z dnia 8 stycznia 2020 roku, w sprawie przyjecia
planu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Radomsku na 2020 r.
05.02.2020 W sprawie zmian w budecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.
05.02.2020 W sprawie powolania Komisji do przeprowadzenia czynnoci
odbiorowych zwizanych z realizacje zadania pn.: ,,Przebudowa
budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku po1egajca na wykonaniu
wewnçtrznej windy osobowej".
05 .02.2020 W sprawie powolania Komisji do przeprowadzenia czynnoci
odbiorowych zwizanych z realizacjç zad. pn.: ,,Poprawa
funkcjona1noci siedziby Starostwa Powiatowego w R-sku-etap IF'.
11.02.2020 W sprawie zmian w bu&kecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.
12.02.2020 W sprawie udzielema upowaznienia do przeprowadzema kontroli
prawidlowoci pobrania i wykorzystania dotacji przez Szkolç Policealnq
,,SOKRATES" oraz Liceum Og61noksztalcce dia Doroslych
,,SOKRATES".
12.02.2020 W sprawie opinii o zaliczeniu dróg polozonych na terenie gminy
Kamieñsk do kategorii dróg gminnych.
12.02.2020 W sprawie powolania Komisji Przetargowej do oceny spelniania przez
wykonawców warunków udzialu w postçpowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
,,Bankowa obsiuga budetu Powiatu Radomszczañskiego w okresie od
01.05.2020r. do 30.04.2024r." oraz do badania I oceny ofert.
12.02.2020 W sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadañ
publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
I sportu w 2020 roku.
12.02.2020 W sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadafi
publicznych z zakresu wspierania I upowszechniania kultury fizycznej
I sportu w 2020 roku.
W
sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadañ
12.02.2020
publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego w 2020 roku.
W
sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadañ
12.02.2020
publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego w 2020 roku.
12.02.2020 W sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadañ
publicznych z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci I
mlodziezy w 2020 roku.
12.02.2020 W sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadañ
publicznych z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci I
mlodziezy w 2020 roku.
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35. 35/20201W
36. 36/2020/VI
37. 37/2020fV1
38. 38/20201W
39. 39/2020/VI
40. 40/2020/VI

41. 41/2020/VI
42. 42/20201W

43. 43/20201W

44. 44/2020/VI
45. 45/2020N1
46. 46/20201W
47. 47/2020/VI
48. 48/20201W

49. 49/2020/VT
50. 50/20201W
51. 51/2020/VI

52. 52/2020/VI
53. 53/2020/VI

12.02.2020 W sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadafi
publicznych z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i
mlodziey w 2020 roku.
12.02.2020 W sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadañ
publicznych z zakresu promocja i organizacja wolontariatu w 2020 r.
12.02.2020 W sprawie udzielenia petnomocrnctwa do dokonywania czynnoci w
zakresie zamówieñ publicznych, zastrzezonych dia Kierownika
Zamawiaj4cego.
19.02.2020 W sprawie zmiany Uchwaly nr 22/20201W Zarz4du Powiatu
Radomszczañskiego z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zmian w
budecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 rok.
19.02.2020 W sprawie zmiany Uchwaly nr 25/2020/VI Zarz4du Powiatu
Radomszczañskiego z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie zmian w
bud±ecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 rok.
19.02.2020 W sprawie udzielerna pelnomocnictwa dyrektorowi I Liceum
Og61noksztakccego w Radomsku do reprezentowania Powiatu
Radomszczañskiego w ramach realizacji projektu, pn. ,,Kropla wody kropI4 ±ycia".
26.02.2020 W sprawie zmian w buthecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.
26.02.2020 W sprawie zmiany Uchwaly nr 13/2019/VI Zarz4du Powiatu
Radomszczañskiego z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie Regulaminu
ramowych procedur udzielania zamówieñ publicznych, których wartoé
the przekracza równowartoci w ziotych kwoty 30.000EURO.
26.02.2020 W sprawie powolania Komisji Przetargowej do oceny spelniania przez
wykonawców warunków udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
,,Wykonanie remontów czstkowych dróg powiatowych o nawierzchni
bitumicznej na tereme Powiatu Radomszczañskiego w 2020 roku z
podzialem na czçci" oraz do badania i oceny ofert.
28.02.2020 W sprawie zmian w bud±ecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.
04.03 .2020 W sprawie powolania Komisji Konkursowych w celu rozpatrzema i
zaopiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizacje zadañ
publicznych w 2020r.
13.03 .2020 W sprawie zmian w budecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.
17.03.2020 W sprawie zmian w budecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.
25 .03 .2020 W sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadafi
publicznych z zakresu pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób w 2020 roku.
25.03 .2020 W sprawie upowaknienia do zalatwiania spraw wynikajqcych
z ustawy Prawo Ochrony Srodowiska w zakresie dróg powiatowych.
27.03.2020 W sprawie zmian w budecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.
27.03.2020 W sprawie wy1czenia stosowania Regulaminu ramowych procedur
udzielania zainówieñ publicznych, których wartoé the przekracza
równowartoci w ziotych kwoty 30.000 EURO netto.
01.04.2020 W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Radomsku.
02.04.2020 W sprawie zmian w bu&2ecie Powiatu Radomszczanskiego na 2020 r.
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54. 54/2020/VT

55. 55/2020/VT

56. 56/2020/VI
57. 57/2020/VT
58. 58/2020/VT

59. 59/2020/VT
60. 60/2020/VT
61. 61/2020/VT
62. 62/2020N1
63. 63/2020/VT
64. 64/2020/VT
65. 65/2020/VT

66. 66/2020/VT
67. 67/2020/VI

68. 68/2020N1

69. 69/2020/VT
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08.04.2020 W sprawie powoTania komisji do przeprowadzenia czynnoci
odbiorowych zwizanych z realizacj4 umowy OG.4.2020 z dnia
26.02.2020 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku
wynikajcych z umowy.
08.04.2020 W sprawie zmiany Uchwaly Nr 26/2020/VT Zarz4du Powiatu
Radomszczañskiego z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie udzielenia
upowaznienia do przeprowadzenia kontroli prawid1owoci pobrania i
wykorzystania dotacji przez Szkolç Policealn4 ,,SOKRATES" oraz
Liceum Og61nokszta1cce dia Doroslych ,,SOKRATES".
09.04.2020 W sprawie zmiany Uchwaly nr 50/2020/VT Zarzqdu Powiatu
Radomszczañskiego z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie zmian
w bud±ecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 rok.
09.04.2020 W sprawie zmiany Uchwaly nr 53/2020/VT Zarz4du Powiatu
Radomszczañslciego z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian
w bud±ecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 rok.
15.04.2020 W sprawie przyjecia rocznego sprawozdania z dzialalnoki
rehabilitacyjnej i wykorzystania grodk6w finansowych za 2019 r.
Warsztatów Terapii Zajeciowej w Radomsku prowadzonych
przez Chrzecijañs1cie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddzial Terenowy
w Radomsku oraz dokonania rocznej oceny ich dzia1a1noci za 2019 rok.
22.04.2020 W sprawie udzielenia upowazniema Pam Anecie Mazik Dyrektorowi
Domu Pomocy Spolecznej w Radziechowicach ul. Wspólna 2.
22.04.2020 W sprawie zmian w budecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.
29.04.2020 W sprawie przedlu±enia powierzenia stanowiska dyrektora ZSE im.
Tadeusza Kotarbiñskiego w R-sku - Pani Malgorzacie Kolodziejskiej.
29.04.2020 W sprawie przed1uenia powierzenia stanowiska dyrektora ZPO-W w
Radomsku - Pani Monice Klekowskiej.
30.04.2020 W sprawie zmian w budecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.
30.04.2020 W sprawie zmiany planu finansowego zadañ z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zadail zieconych powiatowi odrçbnymi ustawami
na rok 2020.
06.05 .2020 W sprawie uniewanienia otwartego konkursu ofert na wsparcie
zadañ publicznych z zakresu pomocy spolecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ±yciowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób w 2020 roku.
13.05 .2020 W sprawie udzielenia pehiomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku do realizacji pi1otaowego
programu pn.: ,,Aktywny Samorzd".
13.05 .2020 W sprawie udzielenia pelnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku do realizacji Programu ,,Pomoc
osobom mepelnosprawnym poszkodowanym w wyniku zywiolu lub
sytuacji kryzysowych wywolanych chorobami zaka±nymi" - Modul Til.
14.05.2020 W sprawie powolania Komisji Przetargowej do oceny spelniania
przez wykonawców warunków udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieogramczonego pn.:
,,Modernizacja instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej w budynku
szkoly Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku z
na czçci" oraz do badania i oceny ofert.
15.05.2020 W sprawie zmian w budiecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.
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70. 70/2020/VT

71. 71/2020/VI

72. 72/2020/VI
73. 73/2020N1
74. 74/2020/VT
75. 75/2020/VT
76. 76/2020/VI
77. 77/2020/VI
78. 78/2020/VI

79. 79/2020/VT
80. 80/2020/VT

81. 81/2020/VI
82. 82/2020/VI

83. 83/2020/VI
84. 84/2020N1

20.05.2020 W sprawie powolania Komisji Przetargowej do oceny spelniania
przez wykonawców warunków udzialu w postçpowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,,Ubezpieczenie grupowe na tycie dia pracowników Starostwa
Powiatowego w Radomsku oraz pracowników jednostek
organizacyjnych Powiatu Radomszczañskiego w okresie od 01 .07.2020r.
do 30.06.2023r." oraz do badania i oceny ofert.
20.05.2020 W sprawie powolania Komisji Przetargowej do oceny spelniania przez
wykonawców warunków udzialu w postçpowaniu o udzielenie
zaméwienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
,,Remont drogi powiatowej nr 3910E Przedbórz-Piskorzeniec" oraz do
badania I oceny ofert.
26.05 .2020 W sprawie odwolania nauczyciela ze stanowiska dyrektora II Liceum
Og61nokszta1ccego w Radomsku.
26.05 .2020 W sprawie uzgodnienia moz1iwoci realizacji zajee rewalidacyjnych,
zajçó rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajçé wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka.
26.05.2020 W sprawie zawarcia porozumienia z Kocio1em Zie1onowiqtkowym
Zboru ,,Betlejem" w Radomski w sprawie organizacji nauki religii w
pozaszkolnym punkcie katechetycznym.
28.05.2020 W sprawie zmian w bud±ecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.
02.06.2020 W sprawie zmian w bud2ecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.
17.06.2020 W sprawie udzielenia pelnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku do realizacji pi1otaowego
programu pn.: ,,Aktywny Samorzd".
19.06.2020 W sprawie opinii o zaliczeniu dróg wewnçtrznych polo±onych na
terenie Gminy Gomunice do kategorii dróg gminnych.
25.06.2020 W sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na ziecenie realizacji
zadañ z zakresu rehabilitacji spolecznej osób niepelnosprawnych w
2020 roku.
25.06.2020 W sprawie powolania Komisji Przetargowej do oceny spelniania
przez wykonawców warunków udzialu w postçpowaniu o udzieleme
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
,,Budowa wewnçtrznej i zewnçtrznej instalacji gazu wraz
z przebudow4 i zmianq sposobu u±ytkowania czcci budynku
gospodarczego na kotlownie gazow4 w DPS w Radomsku" oraz do
badania I oceny ofert.
25.06.2020 W sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnych dia nauczycieli
kontraktowych ubiegaj4cych sic o awans na stopieñ nauczyciela
mianowanego.
25.06.2020 W sprawie zmiany Uchwaly Nr 26/2020/VT Zarz4du Powiatu
Radomszczanskiego z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie udzielenia
upowanienia do przeprowadzenia kontroli prawid1owoci pobrania i
wykorzystania dotacji przez Szkolç Policealnq ,,SOKRATES" oraz
Liceum Ogólnoksztalcqce dia Doroslych ,,SOKRATES" zmienionej
Uchwa1 Nr 55/2020/VT Zarzqdu Powiatu Radomszczañskiego z dnia
08 kwietnia 2020r.
25.06.2020 W sprawie zmian w bud±ecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.
130.06.2020 W sprawie zmian w bu&2ecie Powiatu Radomszczaiskiego na 2020 r.
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85. 85/2020/VI
86.

87.

88.

89.

90.
91.
92.

93.
94.
95.
96.

97.
98.

99.
100.

08.07.2020 W sprawie powierzenia pelnienia obowizków dyrektora II Liceum
Og61nokszta1ccego im. Krzysztofa Kamila Baczynskiego w
Radomsku.
86/2020/VI
15.07.2020 W sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadañ
publicznych z zakresu pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji ±yciowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób w 2020 roku.
87/20201W 15.07.2020 W sprawie powolania Komisji Przetargowej do oceny spelniania
przez wykonawców warunków udzialu w postçpowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,,Budowa kanalu odwadniajqcego pas drogowy drogi powiatowej
nr 1921E w m. Radziechowice Drugie" oraz do badania i oceny ofert.
88/2020/VI 15.07.2020 W sprawie zawarcia porozumienia z Parafi4 EwangelickoReformowantj w Kleszczowie w sprawie organizacji nauki religli
w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.
89/2020N1 2 1.07.2020 W sprawie powolania Komisji Przetargowej do oceny spelniania przez
wykonawców warunków udzialu w postçpowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
,,Przebudowa mostu w cigu drogi powiatowej nr 3901E w km. 2+429
w m. Ruth" oraz do badania I oceny ofert.
90/2020/VI 21.07.2020 W sprawie zmian w bud2ecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.
91/2020N1 29.07.2020 W sprawie rozstrzygniecia konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na
ziecenie realizacji zadañ z zakresu rehabilitacji spolecznej osób
niepelnosprawnych w 2020 roku.
92/2020/VI 29.07.2020 W sprawie powolania Komisji Przetargowej do oceny spelniania przez
wykonawców warunków udzialu w postepowaniu o udzielenie zam.
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Remont drogi
powiatowej nr 3935E w m. Dziepôté" oraz do badania i oceny ofert.
93/20201W 03.08.2020 W sprawie zmian w budecie Powiatu Radomszczafiskiego na 2020 r.
94/2020/VI 05.08.2020 W sprawie zmian w budecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.
95/2020/VI 12.08.2020 W sprawie zmian w budaecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.
96/2020/VT 12.08.2020 W sprawie powolania Komisji Przetargowej do oceny spelniania przez
wykonawców warunków udzialu w postçpowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
,,Przebudowa mostu w ciqgu drogi powiatowej nr 3901E w km. 2+429
w m. Ruth" ora.z do badania i oceny ofert.
97/2020/VT 19.08.2020 W sprawie wyraenia zgody na utworzenie drugiego stanowiska
wicedyrektora w II Liceum Og6lnoksztalc4cym im. Krzysztofa Kamila
Baczyñskiego w Radomsku.
98/2020fVI 19.08.2020 W sprawie powolania Komisji Przetargowej do oceny spelniania przez
wykonawców warunków udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
,,Remont drogi powiatowej nr 3907E odcinek Pgów-Sady" oraz do
badania i oceny ofert.
99/2020/VI 19.08.2020 W sprawie powolania Komisji do odbioru zadania pn. ,,Modernizacja
instalacji grzewczej I wodno-kanalizacyjnej w budynku SOSW w
Radomsku".
100/2020/VI 19.08.2020 1 W sprawie zmian w bud2ecie Powiatu Radomszczañskiego na2020 r.
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101. 10 1/2020/VT 19.08.2020 W sprawie przyjccia zalo±eñ oraz rodzajów i szczeg61owoci materialów
planistycznych do projektu bud2etu Powiatu Radomszczañskiego na
2021 rok.
102. 1 02/2020/VT 19.08.2020 W sprawie uniewaznienia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadañ
publicznych z zakresu pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom I
osobom w trudnej sytuacji ±yciowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób w 2020 roku.
103. 103/2020/VT 25.08.20 19 W sprawie zmian w budzecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.
104. 104/2020/VT 26.08.2020 W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Rdomsku.
105. 105/2020/VT 26.08.2020 W sprawie zmiany UchwalyNr 3/2020/VT Zarz4du Powiatu
Radomszczañskiego z dnia 8 stycznia 2020 roku, w sprawie przyjecia
planu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Radomsku na 2020r.
W
sprawie udzielenia pehiomocmctwa dyrektorowi Zespohi SzkOl
106. 106/2020/VT 26.08.2020
Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku do reprezentowania Powiatu
Radomszczañskiego w ramach realizacji projektów pn. ,,Zwiekszenie
konkurencyjnoci uczniów Zespolu Szkók Elektryczno - Elektroniczn.
im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku na rynku pracy".
107. 107/2020/VT 26.08.2020 W sprawie udzielenia pelnomocnictwa dyrektorowi ZSEE w Radomsku
do reprezentowania Powiatu Radomszczañskiego w ramach realizacji
projektów pt.: ,,SZANSA NA SUKCES - Podnoszenie kompetencji
uczniów ZSEE im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku".
108. 108/2020/VT 02.09.2020 W sprawie wyrazenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego
wy1cznie w formie elektronicznej w ZSP w Przedborzu.
109. 109/2020/VT 02.09.2020 W sprawie opiniio zaliczeniu drogi polozonej w obrebie geodezyjnym
Wola Jedliñska, gmina Ladzice do kategorii dróg gminnych.
110. 110/2020/VT 02.09.2020 W sprawie opinii o zaliczeniu drogi polozonej w obrçbie geodezyjnym
Wola Jedliñska, gmina Ladzice do kategoni dreg gmirinych.
111. 111/2020/VT 08.09.2020 W sprawie zmian w bud±ecie Powiatu Radomszczauiskiego na 2020 r.
112. 112/2020/VT 09.09.2020 W sprawie opinii o zaliczeniu drogi wewnetrznej tj. Wloszczowa od
torów PKP linii nr 61 Kielce - Fosowskie do skrzytowania z drop
powiatowq nr 0260T Krasocin - Ostrów - Czerwonka do kategorii dróg
powiatowych.
113. 113/2020/VT 09.09.2020 W sprawie powolania Komisji Przetargowej do oceny spelniania przez
wykonawców warunków udzialu w postçpowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
,,Remont drogi powiatowej nr 3910E w miejscowoci Piskorzeniec"
oraz do badania I oceny ofert.
114. 11 4/2020/VI 09.09.2020 W sprawie meodplatnego przekazania dia Szpitala Powiatowego w
Radomsku aparatury, sprzçtu medycznego i wyposazenia medycznego
niezbçdnego dia osigniçcia celów realizowanego zadania
inwestycyjnego ,,Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku"
pozyskanego przez Powiat Radomszczañski Umowq Nr UDARPLD.05.0 1.00-00-001/09-00 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lódzkiego na lata 2007-2013.
115. 115/2020/VT 10.09.2020 W sprawie zmiany zalqcznika Nr 1 do Uchwaly Nr 137/2016/V
Zarzqdu Powiatu Radomszczañskiego z dnia 25 padziemika 2016r.
w sprawie utworzenia Mieszkania Usamodzielnienia.

147

Radomszczañski
Powiot Molliivosc,

116. 116/2020/W 10.09.2020 W sprawie zmiany zahlcznika Nr 1 do Uchwaly Nr 150/2018N
Zarzqdu Powiatu Radomszczañskiego z dnia 7 listopada 2018r. w
sprawie utworzenia Mieszkania Usamodzielnienia.
W
sprawie udzielenia pelnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego
117. 11 7/2020/VI 10.09.2020
Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku do reprezentowania Powiatu
Radomszczañskiego w sprawach dotycz4cych Proj ektu ,,Wsparcie
dzieci umieszczonych w pieczy zastçpczej w okresie epidemii COVID19", zwanego dalej ,,Projektem", w ramach Program Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Dzialanie 2.8 Rozwój uslug
spolecznych 6wiadezonych w grodowisku lokalnym, P1 9iv:
Ulatwianie dostçpu do przystepnych cenowo, trwalych ora.z wysokiej
jakoci uslug, w tym opieki zdrowotnej i uslug socjalnych
wiadczonych w interesie ogólnym.
118. 1 18/2020/VI 10.09.2020 W sprawie powolania Komisji do czynnoci zwizanych z procedur
wyboru wykonawcy, w tym bior4cych udzial w procesie oceny ofert w
ramach postçpowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:
Dostawe sprzçtu komputerowego oraz sprzçtu multimedialnego z
podzialem na czçci w zwizku z realizacj4 projektu pn.: ,,Wsparcie
dzieci umieszczonych w pieczy zastçpczej w okresie epidemii COVID19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata
2014-2020 - Dzialanie 2.8 Rozwój uslug spolecznych Awiadczonych w
rodowisku lokalnym, P1 9iv: Ulatwianie dostepu do przystçpnych
cenowo, trwalych oraz wysokiej jakoci uslug, w tym opieki
zdrowotnej i uslug socjalnych gwiadczonych w interesie ogólnym.
119. 119/20201W 14.09.2020 W sprawie zmian w bud±ecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.
120. 120/20201W 15.09.2020 W sprawie zmian w bud±ecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.
121. 121 /2020/VI 16.09.2020 W sprawie udzielenia pelnomocmctwa Dyrektorowi Domu Pomocy
Spolecznej w Radziechowicach do reprezentowania Powiatu
Radomszczafiskiego w sprawach dotyczcych grantu na realizacje
wsparcia dia Domów Pomocy Spolecznej w walce z epidemi
COVJD-19 w ramach projektu pn.: Lódzkie pomaga nr:
POWR.02.08.00-00-0 102/20, wspólfinansowanego przez Uniç
Europejsk4 ze ftodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w
ramach Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Dzialanie 2.8 Rozwój uslug spolecznych gwiadczonych w grodowisku
lokalnym.
W
sprawie udzielenia pehiomocmctwa Dyrektorowi Domu Pomocy
122. 122/2020/VI 16.09.2020
Spolecznej w Radomsku do reprezentowania Powiatu
Radomszczañskiego w sprawach dotyczqcych grantu na realizacjc
wsparcia dia Domów Pomocy Spolecznej w walce z epidemic COVID19 w ramach projektu pn.: Lódzkie pomaga nr: POWR.02.08.00-000102/20, wspólfinansowanego przez Uniç Europejskq ze grodk6w
Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Program
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Dzialanie 2.8
Rozwój uslug spolecznych gwiadczonych w grodowisku lokalnym.
123. 123/2020/VI 16.09.2020 W sprawie zmiany uchwaly Nr 74/20201W Zarzdu Powiatu
Radomszczañskiego z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zawarcia
porozumienia z Kociolem Zie1onowitkowym Zboru ,,Betlejem" w
Radomsku w sprawie organizacji nauki religii w pozaszkolnym
punkcie katechetycznym.
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124. 124/2020/VI 16.09.2020 W sprawie powolania Komisji Przetargowej do oceny spelniania przez
wykonawców warunków udzialu w postçpowaniu o udzielenie
zamówiema prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
,,Remont drewnianej konstrukcji mostu na rzece Pilicy w cigu drogi
powiatowej nr 3934E w km. 30+301w m. Krzçtow" oraz do badania I
oceny ofert.
125. 125/2020/VI 25.09.2020 W sprawie powolania Komisji Przetargowej do oceny spelniania
przez wykonawców warunków udzialu w postçpowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograrnczonego pn.:
,,Dostawa sprzetu komputerowego oraz sprzetu multimedialnego z
podzialem na czçci" oraz do badania i oceny ofert.
126. 126/2020/VI 30.09.2020 W sprawie zmian w budecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.
127. 1 27/2020/VI 01.10.2020 W sprawie dokonania zmian wysokoci kwot przeznaczonych na
zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowanych przez Powiat
Radomszczañski w 2020 roku.
128. 128/2020/VI 01.10.2020 W sprawie udzielenia pelnomocmctwa dyrektorowi Zespolu Szkól
Drzewnych i Ochrony Srodowiska w Radomsku do reprezentowania
Powiatu Radomszczañskiego w ramach realizacji projektu pn.: ,,CKZ w
Drzewniaku stawia na rozwój!".
129. 129/20201W 07.10.2020 W sprawie powolania Komisji do odbioru zadania pn.: ,,Budowa
wewnçtrznej i zewnçtrznej instalacji gazu wraz z przebudow4 i zmian
sposobu u±ytkowania czçci budynku gospodarezego na kotlowniç
gazow4 w DPS w Radomsku".
130. 130/2020/VI 07.10.2020 W sprawie scentralizowanych zasad rozliczeñ podatku VAT w
Powiecie Radomszczañskim i jego jednostkach organizacyjnych.
131. 131 /2020/VI 14.10.2020 W sprawie udzielenia pehiomocmctwa Dyrektorowi Specjalnego
Orodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku do reprezentowania
Powiatu Radomszczafiskiego w sprawach dotyczcych realizacji
pi1otaowego programu pn. ,,Rehabilitacja 25 plus" na rok szkolny
2020/2021.
132. 132/2020/VI 14.10.2020 Dotyczy udzielenia pelnomocnictwa dyrektorowi Zespolu Szkol
Ekonomicznych w Radomsku, do reprezentowania Powiatu
Radomszczañslciego w ramach realizacji projektu Erasmus+.
133. 133/20201W 14.10.2020 W sprawie zmian w bud±ecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.
134. 134/20201W 15.10.2020 W sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego w Radomsku do
przeprowadzenia postçpowania i udzielenia zaméwienia na zakup
energii elektrycznej.
135/2020/VT
135.
15.10.2020 W sprawie powolania Komisji Przetargowej do oceny spelniania przez
wykonawców warunków udzialu w postçpowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
,,Zakup energii elektrycznej dia potrzeb jednostek organizacyjnych
Powiatu Radomszczañskiego w okresie od 01.01.2021r.
do 31.12.2022r." oraz do badania i oceny ofert.
136. 136/2020/VI 21.10.2020 W sprawie powolania Komisji Przetargowej do oceny spelniania przez
wykonawców warunków udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
,,Zimowe utrzymanie drôg powiatowych na tereme Powiatu
Radomszczañskiego w sezonie zimowym 2020/2021 z podzialem na
czeci" oraz do badania I oceny ofert.
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137. 1 37/2020/VI 21.10.2020 W sprawie ogloszema otwartego konkursu ofert na powierzenie
prowadzema w Powiecie Radomszczafiskim nieodplatnej pomocy
prawnej, nieodplatnego poradnictwa obywateiskiego oraz edukacji
prawnej, w 2021 roku.
138. 138/2020/VI 21.10.2020 W sprawie ogloszenia naboru kandydatów na czlonków komisji
konkursowej do opimowania ofert zlo2onych w otwartym konkursie
ofert na powierzenie prowadzenia w Powiecie Radomszczañskim
nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnego poradnictwa
obywateiskiego oraz edukacji prawnej, w 2021 roku.
139. 139/2020/VI 29.10.2020 W sprawie zmian w budecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.
140. 140/2020N1 29.10.2020 W sprawie zmian w bud±ecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.
141. 141/2020/VT 04.11.2020 W sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr
1022S relacji Debowa Gôra - Hutki, przebiegajqcej w gminie
Konopiska.
142. 142/2020/VT 04.11.2020 W sprawie zmian w bud±ecie Powiatu Radomszczafiskiego na 2020 r.
143. 1 43/2020/VI 04.11.2020 W sprawie udzielenia pelnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy
Spolecznej w Radomsku do reprezentowania Powiatu
Radomszczañskiego w sprawach dotyczcych grantu w ramach
Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pod
nazw: ,,Zapewnienie bezpieczeñstwa I opieki pacjentom oraz
bezpieczeñstwa personelowi zakladów opiekuñczo-leczniczych,
domów pomocy spolecznej, zakladów pielegnacyjno-opiekuñczych i
hospicjów na czas COVTD-19".
144. 144/2020/VI 04.11.2020 W sprawie udzielema pelnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy
Spolecznej w Radziechowicach do reprezentowania Powiatu
Radomszczañskiego w sprawach dotyczqcych grantu w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pod
nazwq: ,, Zapewnienie bezpieczeñstwa i opieki pacjentom oraz
bezpieczeñstwa personelowi zakladów opiekuñczo-Ieczniczych,
domów pomocy spolecznej, zakladów pielçgnacyjno-opiekuñczych i
hospicjów na czas COVID-19".
145. 145/2020/VT 12.11.2020 W sprawie przyjçcia projektu buthetu Powiatu Radomszczañskiego
na2021 rok.
146. 146/2020/VT 12.11.2020 W sprawie przyjçcia projektu Wieloletniej Prognozy Fmansowej
Powiatu Radomszczafiskiego na lata 2021-2029.
147. 1 47/2020N1 12.11.2020 W sprawie zmian w buthecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.
148. 148/2020/VI 12.11.2020 W sprawie powolania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia
I zaopiniowania ofert zlo2onych w otwartym konkursie ofert
na powierzenie prowadzema w Powiecie Radomszczañskim
meodplatnej pomocy prawnej, nieodp1atnego poradnictwa
obywateiskiego oraz edukacji prawnej, w 2021 roku.
149. 149/2020/VI 13.11.2020 W sprawie zmiany UchwalyNr 3/2020/VT Zarzdu Powiatu
Radomszczafiskiego z dnia 8 stycznia 2020 roku, w sprawie przyjecia
planu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Radomsku na 2020 r.
150. 150/2020/VT 13.11.2020 W sprawie powolania Komisji Przetargowej do oceny spelniania przez
wykonawców warunkéw udzialu w postçpowaniu o udzielenie
zainówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na tereme Powiatu
Radomszczafiskiego w sezome zimowym 2020/2021 z podzialem na
czçci" oraz do badania i oceny ofert.
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151. 151/20201W 25.11.2020 W sprawie zatwierdzema Projektu ,,Aktywizacja osób p029 roku tycia
pozostaj4cych bez pracy w powiecie radomszczañskim (VI)"
realizowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego
Województwa Lódzkiego na lata 2014-2020.
W
sprawie udzielema pelnomocmctwa do reprezentowania Powiatu
25.11.2020
152/20201W
152.
Radomszczañskiego przy realizacji projektu ,,Aktywizacja osób po 29
roku kycia pozostajcych bez pracy w powiecie radomszczañskim (VI)"
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lódzkiego na lata 2014-2020.
153. 153/2020N1 26.11.2020 W sprawie zmian w bud±ecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020
rok.
154. 154/20201W 26.11.2020 W sprawie uchwalema planu finansowego rachunku grodk6w
Rzqdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020.
155. 1 55/2020/VI 26.11.2020 W sprawie zmiany planu finansowego zadañ z zakresu administracji
rz4dowej oraz innych zadañ zieconych powiatowi odrçbnymi ustawami
na rok 2020.
156. 156/2020/VI 02.12.2020 W sprawie zmian w budecie Powiatu Radomszczafiskiego na 2020
rok.
157. 157/2020/VI 02.12.2020 W sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dia nauczyciela
kontraktowego ubiegaj4cego sic o awans na stopieñ nauczyciela
mianowanego.
158. 158/20201W 04.12.2020 W sprawie zmian w budecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020
rok.
159. 159/20201W 04.12.2020 W sprawie powolania Komisji Przetargowej do oceny spelniania przez
wykonawcôw warunków udzialu w postçpowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu
Radomszczafiskiego w sezome ziinowym 2020/2021 z podzialem na
czeci" oraz do badania i oceny ofert.
160. 160/2020/VI 04.12.2020 W sprawie powolania Komisji Przetargowej do oceny spehiiania przez
wykonawców warunków udzialu w postçpowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Ubezpieczenie Powiatu Radomszczauiskiego w okresie od 22.01.2021 r.
do 21.01.2023r., oraz do badania i oceny ofert.
161. 161/20201W 09.12.2020 W sprawie dokonania zmian wysokoci kwot przeznaczonych na
zadarna z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej realizowanych
przez Powiat Radomszczañski w 2020 roku.
162. 162/2020/VI 09.12.2020 W sprawie szczególowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
oraz rodzaju i wysokoci nagród i wyróznieñ za osi4gniçte wyniki
sportowe we wspólzawodnictwie miçdzynarodowym lub krajowym.
163. 163/20201V1 14.12.2020 W sprawie zmian w budecie Powiatu Radomszczafiskiego na 2020 r.
164. 164/2020/VI 14.12.2020 W sprawie zmiany uchwaly Nr 157/2020/VI Zarz4du Powiatu
Radomszczanskiego z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie powolania
Komisji Egzaminacyjnej dia nauczyciela kontraktowego ubiegajqcego
sic o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego.
165. 165/20201W 16.12.2020 W sprawie okre1enia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych na
terenie Miasta Radomska, bçdqcych wlasno9ci4 Powiatu
Radomszczañskiego.
166. 166/20201V1 16.12.2020 W sprawie zmian w budecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.
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167. 167/2020/VI 16.12.2020 W sprawie zmian w budecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.
168. 168/2020/VI 22.12.2020 W sprawie powolania Komisji Przetargowej do oceny spelniania przez
wykonawców warunków udzialu w postçpowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
,,Wykonanie remontów czqstkowych dróg powiatowych o nawierzchni
bitwnicznej na terenie Powiatu Radomszczañskiego w 2021 roku
z podzialem na czçci" oraz do badania i oceny ofert.
169. 169/20201W 30.12.2020 W sprawie zmian w bud2ecie Powiatu Radomszczafiskiego na 2020 r.
170. 170/2020/VI 30.12.2020 W sprawie zmian w budecie Powiatu Radomszczañskiego na 2020 r.

XI. INFORMACJE Z REALIZACJI UCHWAL RADY POWIATU
RADOMSZCZANSKIEGO ZA 20201L
Na ka.d4 Sesjç Rady Powiatu Radomszczañskiego, oprócz sprawozdania z prac Zarz4du, Biuro
Zarzdu Powiatu, zobowiqzane jest do przygotowania sprawozdania z realizacji uchwal Rady
Powiatu Radomszczañskiego (the dotyczy sesji zwolywanych w trybie nadzwyczajnym).
W roku 2020 zostalo sporz4dzonych 8 takich sprawozdañ.
1. Sprawozdanie Nr 1/20201W z wykonarna uchwal Rady Powiatu Radomszczañskiego
zostalo przyjete na XVI Sesji Rady Powiatu Radomszczañskiego z dnia 29 stycznia 2020r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od dnia 10 grudnia 2019 roku do dnia 17 stycznia
2020 roku i obejmuje 16 Uchwal Rady Powiatu Radomszczañskiego podjçtych
na XV Sesji w dniu 18 grudnia 2019 roku.
2. Sprawozdanie Nr 2/20201V1 z wykonania uchwat Rady Powiatu Radomszczañskiego
zostalo przyjete na XIX Sesji Rady Powiatu Radomszczañskiego z dnia 27 maja 2020r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 18 stycznia 20209 roku do dnia 11 marca
2020 roku i obejmuje 8 Uchwal Rady Powiatu Radomszczañskiego podjçtych
na XVI Sesji w dniu 29 stycznia 2020 roku.
3. Sprawozdanie Nr 3/20201W z wykonania uchwal Rady Powiatu Radomszczañskiego
zostato przyjete na XIX Sesji Rady Powiatu Radomszczafiskiego z dnia 27 maja 2020r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 12 marca 2020 roku do dnia 14 maja 2020
roku i obejmuje 6 Uchwal Rady Powiatu Radomszczañskiego podjetych na XVII w dniu
16 marca 2020 roku oraz XVIII Sesji w dniu 29 kwietnia 2020 roku.
4. Sprawozdanie Nr 4/2020/VI z wykonania uchwal Rady Powiatu Radomszczañskiego
zostalo przyjçte na XX Sesji Rady Powiatu Radomszczañskiego z dnia 24 czerwca 2020r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 15 maja 2020 roku do dnia 15 czerwca 2020
roku i obejmuje 12 Uchwal Rady Powiatu Radomszczañskiego podjetych na XIX Sesji
w dniu 27 maja 2020 roku.
5. Sprawozdanie Nr 5/2020fVI z wykonania uchwal Rady Powiatu Radomszczañskiego
zostalo przyjcte na XXffl Sesji Rady Powiatu Radomszczañskiego z dnia 28 wrzenia
2020r. Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 16 maja 2020 roku do dnia 21 wrzenia
2020 roku i obejmuje 12 Uchwal Rady Powiatu Radomszczañskiego podjçtych na XX Sesji
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w dniu 24 czerwca 2020 roku, 3 Uchwaly Rady Powiatu Radomszczañskiego podjçte
na XXI Sesji w dniu 29 lipca 2020 roku oraz 2 Uchwaly Rady Powiatu Radomszczañskiego
podjete na XXII Sesji w dniu 14 wrzenia 2020 roku.
6. Sprawozdanie Nr 6/2020/VT z wykonania uchwal Rady Powiatu Radomszczafiskiego
zostalo przyjete na XXIV Sesji Rady Powiatu Radomszczañskiego z dnia 28 paidziernika
2020r. Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 22 wrzenia 20209 roku do dnia
19 pathiernika 2020 roku 1 obejmuje 8 Uchwal Rady Powiatu Radomszczafiskiego
podjçtych na XXIII Sesji w dniu 28 wrzenia 2020 roku.
7. Sprawozdanie Nr 7/2020/VI z wykonania uchwal Rady Powiatu Radomszczañskiego
zostalo przyjçte na XXV Sesji Rady Powiatu Radomszczafiskiego z dnia 25 listopada
2020r. Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 20 pa±dziernika 2020 roku do dnia
16 listopada 2020 roku i obejmuje 2 Uchwaly Rady Powiatu Radomszczañskiego podjete
na XXIV Sesji w dniu 28 padziernika 2020 roku.
8. Sprawozdanie Nr 8/2020/VT z wykonania uchwal Rady Powiatu Radomszczañskiego
zostalo przyjete na XXVI Sesji Rady Powiatu Radomszczañskiego z dnia 29 grudnia
2020r. Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 17 listopada 2020 roku do dnia
15 grudnia 2020 roku i obejmuje 6 Uchwal Rady Powiatu Radomszczafiskiego podjçtych
na XXV Sesji w dniu 25 listopada 2020 roku.
W roku 2020 mialo miejsce 11 Sesji Rady Powiatu Radomszczañskiego, na których podjeto
69 uchwal. Wszystkie uchwaly zostaly zrealizowane.

29.0 1.2020

XV11139/2020

'W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dziala1noci
Komisji Bezpieczeñstwa i Porzqdku za rok 2019.

2.

29.01.2020

XV[/140/2020

W sprawie udzielania i rozliczania dotacji dia
publicznych i niepublicznych szkól i placówek oraz
trybu przeprowadzania kontroli prawid1owoci
pobrania i wykorzystywania tych dotacji.

3.

29.0 1.2020

XVII141/2020

W sprawie ustalenia wysokoci stawek oplat za zajçcie
pasa drogowego na cele niezwi4zane z budow,
przebudow4, remontem, utrzymaniem i ochron
publicznych dróg powiatowych.

4.

29.01.2020

XVL/142/2020

W sprawie zmian w budrecie Powiatu
Radomszczañskiego na 2020 rok.

5.

29.01.2020

XVL'143/2020

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Radomszczañskiego
na lata 2020-2029.

6.

29.01.2020

XV11144/2020

W sprawie wymogów jakie musi spelniaé raport
o stanie Powiatu

1.

'
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7.

29.01.2020

XVL/145/2020

W sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczcego
remontu drogi powiatowej nr 3921 E na odcinku
Przedbórz - Grobla - Taras - Faliszew.

8.

29.01.2020

XVI/1 46/2020

W sprawie zmiany skiadu osobowego Komisji Stalych
Rady Powiatu Radomszczañskiego.

9.

16.03 .2020

XVII/147/2020

W sprawie zmian w bud±ecie Powiatu
Radomszczañskiego na 2020 rok.

10.

29.04.2020

XVIII/148/2020

W sprawie wyrazenia zgody na dokonanie na rzecz
Gminy Wielgomlyny darowizny nieruchomoci
stanowi4cej wlasno.é Powiatu Radomszczañskiego.

11.

29.04.2020

XV1111149/2020

W sprawie zamiany nieruchomoci bez obowizku
dokonywania doplat.

12.

29.04.2020

XVIII/150/2020

W sprawie zmiany uchwaly Nr XVIIL/150/2020 Rady
Powiatu Radomszczañskiego z dnia 29 kwietnia 2020
roku w sprawie okreIenia rodzajów zadañ i podzialu
rodków finansowych z zakresu rehabilitacji
zawodowej i spolecznej osób niepelnosprawnych
realizowanych przez Powiat Radomszczanski w 2020
roku ze grodk6w Panstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepelnosprawnych.

13.

29.04.2020

XVIHII5I/2020

W sprawie zmian w budecie Powiatu
Radomszczanskiego na 2020 rok.

14.

29.04.2020

XVIII/152/2020

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Radomszczañskiego
na lata 2020 - 2029.

15.

27.05.2020

XIX/153/2020

W sprawie przyjçcia Sprawozdania z dziala1noci
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Radomszczañskiego.

16.

27.05.2020

XIX/1 54/2020

W sprawie przyjecia Sprawozdañ z thiala1noci
Komisji Stalych Rady Powiatu Radomszczañskiego.

17.

27.05.2020

XIX/1 5 5/2020

W sprawie zmiany uchwaly Nr V/31/2019 Rady
Powiatu Radomszczañskiego z dnia 31 stycznia 2019
roku w sprawie powolania Rady Spolecznej
Samodzielnego Publicznego Zakiadu Opieki
Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku w kadencji
2018-2023.

18.

27.05.2020

XIX/156/2020

W sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomicznofinansowej Samodzielnego Publicznego Zakiadu
Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku za
2019 rok.

19.

27.05.2020

XIX/1 57/2020

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i
podzialu zysku Samodzielnego Publicznego Zakiadu
Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku za
rok obrotowy 2019.
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20.

27.05.2020

XIX/158/2020

W sprawie zmian w budecie Powiatu
Radomszczañskiego na 2020 rok.

21.

27.05.2020

XIX/159/2020

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Radomszczañskiego
nalata2O2O-2029.

22.

27.05.2020

XIX/160/2020

W sprawie zobowizania do zabezpieczenia wkladu
wiasnego Powiatu Radomszczañskiego.

23.

27.05.2020

XIX/161/2020

W sprawie odwolania Skarbnika Powiatu
Radomszczañskiego.

24.

27.05.2020

X1X1162/2020

W sprawie rozpatrzenia skargi dotyczqcej
niewlaciwego sposobu zalatwienia wniosku z dnia
16 stycznia 2020 roku.

25.

27.05.2020

XIX/163/2020

W sprawie zatwierdzenia wystqpienia pokontrolnego
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Radomszczañskiego z kontroli przeprowadzonej
w I Liceum Og61noksztalccym w Radomsku.

26.

27.05.2020

XIX/164/2020

W sprawie zmiany uchwaly Nr XV/137/2019 Rady
Powiatu Radomszczañskiego z dnia 18 grudnia 2019
roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Radomszczañskiego na
2020 rok.

27.

24.06.2020

XX/165!2020

W sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej
Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku za 2019 rok.

28.

24.06.2020

XX/166/2020

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Sarnodziclnego Publicznego Zakiadu Opieki
Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku za rok
obrotowy 2019.

29.

24.06.2020

XX/167/2020

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakiadu Opieki
Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku za rok
obrotowy 2019.

30.

24.06.2020

XX/1 68/2020

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Szpitala Powiatowego w Radomsku za rok obrotowy
2019.

31.

24.06.2020

XX/1 69/2020

W sprawie udzielenia wotum zaufania Zarzdowi
Powiatu Radomszczanskiego

32.

24.06.2020

XX!! 70/2020

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Powiatu Radomszczanskiego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budetu za 2019 rok.

33.

24.06.2020

XX/171/2020

W sprawie absolutorium dia Zarz4du Powiatu
Radomszczañskiego za rok 2019.

34.

24.06.2020

XX/172/2020

W sprawie zmian w budecie Powiatu
Radomszczañskiego na 2020 rok.
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35.

24.06.2020

XX/173/2020

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Radomszczañskiego
na lata 2020 - 2029.

36.

24.06.2020

XX/174/2020

W sprawie rozpatrzenia skarg na bezczynnoá Starosty
Powiatu Radomszczanskiego.

37.

24.06.2020

XX/1 75/2020

W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji
Stalych Rady Powiatu Radomszczafiskiego na II
pófrocze 2020 roku.

38.

24.06.2020

XX/176/2020

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu
Radomszczanskiego na II pólrocze 2020 roku.

39.

29.07.2020

XXIJ1 77/202 0

W sprawie powolania Skarbnika Powiatu
Radomszczanskiego.

40.

29.07.2020

XX11178/2020

W sprawie zmian w budecie Powiatu
Radomszczañskiego na 2020 rok.

41.

29.07.2020

XXI/1 79/2020

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Radomszczanskiego
na lata 2020 - 2029.

42.

14.09.2020

XXII/180/2020

W sprawie zmian w budzecie Powiatu
Radomszczañskiego na 2020 rok.

43.

14.09.2020

XXHI18I/2020

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Radomszczañskiego
na lata 2020 - 2029.

44.

28.09.2020

XXIIII1 82/2020

W sprawie zmiany uchwaly Nr XVIIJJ15O/2020 Rady
Powiatu Radomszczaiiskiego z dnia 29 kwietnia 2020
roku w sprawie okre1enia roclzajów zadañ i podzialu
rodków finansowych z zakresu rehabilitacji
zawodowej i spolecznej osób niepelnosprawnych
realizowanych przez Powiat Radomszczañski w 2020
roku ze grodk6w Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepenosprawnych.

45.

28.09.2020

XXIII/183/2020

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dia Powiatu
Koneckiego.

46.

28.09.2020

XXIII/1 84/2020

W sprawie wyraenia zgody na zbycie niemchomoci
lokalowej wraz z ulamkowq czqgci4 gruntu oraz
udzielenie bonifikat od ceny zbywalnej nieruchomoci
!okalowej, której wlacicieIem jest Powiat
Radomszczañski.

47.

28.09.2020

XXIIIII 85/2020

W sprawie wyrazenia zgody na nabycie przez Powiat
Radomszczañski, meruchomoci zabudowanej
poIoonej w Radomsku przy ulicy Przedborskiej,
oznaczonej wedtug ewideneji gruntów numerem
dzia&i 219 o powierzchni 0,2535 ha w obrçbie 0050.

48.

28.09.2020

XXIIIII 86/2020

W sprawie zmian w bucIecie Powiatu
Radomszczañskiego na 2020 rok.
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49.

28.09.2020

XXIII/1 87/2020

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Radomszczañskiego
na lata 2020 - 2029.

50.

28.09.2020

XXIII/188/2020

W sprawie zmiany uchwaly Nr XLVIL/397/2010 Rady
Powiatu Radomszczañskiego z dnia 21 lipca 2010
roku w sprawie tiybu prac nad projektem uchwaly
budetowej oraz materialów towarzyszcych
projektowi budetu Powiatu Radomszczañskiego.

51.

28.09.2020

XXIII/189/2020

W sprawie rozpatrzenia wniosku o ponowne
rozpatrzenie skargi dotyczcej niewaciwego sposobu
zalatwienia wniosku z dnia 16 stycznia 2020 roku.

52.

28.10.2020

XXI V/190/2020

W sprawie zmian w budzecie Powiatu
Radomszczañskiego na 2020 rok.

53.

28.10.2020

XXIV/191/2020

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Radomszczañskiego
nalata2O2O-2029.

54.

25.11.2020

XXV/192/2020

W sprawie uchylenia Uchwaly Nr )(XIII/185/2020
Rady Powiatu Radomszczanskiego z dnia 28 wrzenia
2020 r. w sprawie wyra±enia zgody na nabycie przez
Powiat Radomszczañski, nieruchomoci zabudowanej
polo±onej w Radomsku przy ulicy Przedborskiej,
oznaczonej wedhig ewidencj I gruntów numerem
dzialki 219 o powierzchni 0,2535 ha w obrçbie 0050.

55.

25.11.2020

XXV/193/2020

W sprawie zmian w budecie Powiatu
Radomszczañskiego na 2020 rok.

56.

25.11.2020

XXV/I 94/2020

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Radomszczañskiego
na lata 2020 - 2029.

57.

25.11.2020

XXV/195/2020

W sprawie szczegolowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania i rozkladania na raty splaty
na1e2noci pieniçnych, majcych charakter
cywilnoprawny, przypadajcych Powiatowi
Radomszczañskiemu lub jego jednostkom
organizacyjnym.

58.

25.11.2020

XXV/196/2020

W sprawie uchwalenia Program wspókpracy z
organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialaInoci poytku publicznego i
o wolontariacie na 2021 rok.

59.

25.11.2020

XXV/197/2020

W sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomska
zadania wiasnego Powiatu Radomszczanskiego
zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki
pub licznej.

60.

29.12.2020

XXVI/198/2020

W sprawie zmian w budecie Powiatu
Radomszczañskiego na 2020 rok.
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61.

29.12.2020

XXVI/199/2020

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Radomszczañskiego
na lata 2020 - 2029.

62.

29.12.2020

XXVI/200/2020

W sprawie uchwalenia budetu Powiatu
Radomszczauiskiego na rok 2021.

63.

29.12.2020

XXVIJ20I/2020

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Radomszczañskiego
naJata2O2l 2029.

64.

29.12.2020

XXVII202/2020

W sprawie ustalenia wysokoci oplat za usuwanie
i przechowywanie pojazdów usuniçtych z dróg na
terenie Powiatu Radomszczañskiego w 2021 roku.

65.

29.12.2020

XXVI/203/2020

W sprawie zmiany uchwaly Rady Powiatu
Radomszczañskiego Nr XXV! 196/2020 z dnia 25
listopada 2020r. w sprawie uchwalenia Program
wspólpracy z organizacjami pozarzdowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r o dzia1a1noci poyt1cu
publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

66.

29.12.2020

XXVIJ204/2020

W sprawie zatwierdzenia wys4pienia pokontrolnego
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Radomszczañskiego z kontroli wybranych inwestycji
drogowych wykonanych w 2020 roku.

67.

29.12.2020

XXVII205/2020

W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji
Stalych Rady Powiatu Radomszczañskiego na I
pólrocze 2021 roku oraz zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Radomszczañskiego na 2021 rok i Komisji Skarg,
Wniosków i Petycj i Rady Powiatu
Radomszczañskiego na 2021 rok.

68.

29.12.2020

XXVI/206!2020

W sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Radomszczañskiego
na2021 rok.

69.

29.12.2020

XXVLI207!2020

W sprawie uchwaienia planu pracy Rady Powiatu
Radomszczañskiego na I pólrocze 2021 roku.

XII. NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
W zakresie funkcjonowania systemu nieodpatnej pomocy prawnej, nieodplatnego
poradnictwa obywateiskiego oraz edukacji prawnej, na terenie Powiatu Radomszczañskiego,
w 2020 roku, funkcjonowalo 5 punktów nieodplatnej pomocy prawnej, ziokalizowanych
w 8 miejscach:
Punkt nr 1, znajdujqcy sic w nastçpujcej lokalizacji:
w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku,
97-500 Radomsko ul. Leszka Czamego 22,
Punkt nr 2, znajdujcy sic w nastçpujacej lokalizacji:
158

f

RadomszczaAski
Powiot Moi/iwoci

• w budynku Zespolu Placówek Owiatowo - Wychowawczych w Radomsku,
97-500 Radomsko ul. Piastowska 21,
Punkt or 3, znajdujcy sic w nastçpujcych Iokalizacjach:
• w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich,
97-524 Kobiele Wielkie, ul. Szkolna 1,
• w budynku Gminnego Orodka Kultury w Wielgomlynach,
97-525 Wielgomlyny, ul. Rynek 1,
Punkt or 4, znajdujqcy sic w nastçpujqcych lokalizacjach:
• w budynku Urzçdu Miejskiego w Kamieñsku,
97-360 Kamieñsk, ul. Wie1uiska 50,
• w budynku Urzçdu Gminy Ladzice,
97-56 1 Ladzice, ul. Wyzwolenia 36,
Punkt or 5, znajduj4cy sic w nastçpujcych lokalizacjach:
• w budynku Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu,
97-570 Przedbórz, ul. Rynek 15
• w budynku Urzçdu Gminy Gidle,
97-540 Gidle, ul. Plawiñska 22
W analizowanym okresie przygotowano i podpisano, z gminami Powiatu, szeé
porozumieñ, dotyczqcych udostçpniania lokali, w których pomoc jest wiadczona, w 2020 roku.
Podpisano tak±e porozumienia z Oluggow4 Radq Adwokack4 w Czçstochowie oraz Okrçgow4
Izb4 Radców Prawnych w Lodzi, w celu wskazania przedstawicieli tych organow do udzielania
aieodplatnej pomocy prawnej, w 2021 roku. W miesicu Iistopadzie 2019 roku
przeprowadzono procedure otwartego konkursu ofert dia sektora pozarzdowego,
ktora wylonila organizacjç (Fundacje Studenck4 Mlodzi - Miodym z Czçstochowy),
z kt6r4 w miesicu grudniu 2020 roku, zawarto umowç o prowadzenie, w 2021 roku, punktów
nieodplatnej pomocy prawnej i nieoplatnego poradnictwa obywateiskiego.
Szczególowe dane dotyczce nieodplatnej pomocy prawnej zawiera Zbiorcza
Informacja o wykonaniu zadania po1egajcego na udzielaniu nieodplatnej pomocy prawnej
lub nieodplatnego poradnictwa obywateiskiego oraz edukacji prawnej za rok 2020
sporzdzona w formie tabeli.
Na szczególnq uwagç w obszarze wspólpracy z organizacjami pozarz4dowymi
zasluguje kampania informacyjno - promocyjna 1% pod hastem: ,,Zostaw procent w swym
powiecie, mech me b1ka sic po wiecie" - to haslo kampanii informacyjnej zachçcajcej
mieszkañców powiatu do przekazania 1% podatku dochodowego orgamzacjom pozytku
publicznego dzialajcym na terenie Powiatu Radomszczañskiego, zainicjowana przez
Powiatow4 Radç Dzia1a1noci Pozytku Publicznego i Starostwo Powiatowe, a dalej
kontynuowane p0 raz kolejny przez Starostwo Powiatowe w Radomsku.
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ZBIORCZA INFORMACJA
o wykonaniu zadania po1egajcego na udzielaniu nieodplatnej pomocy prawnej lub
nieodptatnego poradnictwa obywateiskiego oraz edukacji prawnej sporzqdzona
przez Starostç Radomszczaáskiego za rok 2020.

Liczba w punktach prowadzonych przez
adwokatéw tub
radców prawnych

Rodzaj danych

I.p.

organizacje pozarzdowe
poradnictwo
obywateiskie

pomoc prawna

pomoc prawna

POMOCY PRAWNETtII
ZADANX Z ZAKRESU
NIEODPJ ATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
Lc.OthbkU.k14AYIn -uthithw

w

1.1.

U)JflO4

104

iliczba oséb (kart), którym udzielono pomocy

I

I

1172

I

2.1.

prawo rodzinne

108

2.2.

prawo pracy

75

10

18

2.3.

sprawa z zakresu dziala1noci gospodarczej

4

1

1

2.4.

prawo cywilne

285

48

108

2.5.

prawo ubezpieczeñ spolecznych, prawa do opieki
zdrowotnej

71

14

18

2.6.

prawo adnunistracyjne z wyjqtkiem prawa podatkowego

37

4

14

2.7.

prawo podatkowe

11

-

7

2.8.

prawo karne

76

4

12

2.9.

inne

40

1

13

23

T\ a1c2on spr;Fvv. / Iluni )Id/le1oiI in olTpTMne p01)10ev p,awncflVh meTiitnego
Lt:lI1\1h \
/C/i20I)I\ CI) katei.oriacIi sprn. U hlur\Lh
('StL/LL)I1Iie Iitl. spta\s t
[)

3.1.

LOKAL MIESZKALNY

3.1.1.

Brak tokalu mieszkalnego

3.1.1.1.

warunki uzyskania lokalu mieszkalnego

3.1.1.2.

odmowa przyznania lokalu mieszkalnego

-

-

3.1.1.3.

inne

-

-

ova w

29

ntwiteIskI2n
u'1. 2

-
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3.1.2.

Uzyskanie prawa do lokalu mieszkalnego p0 krewnym lub znajomym (dotyczy lokalu mieszkalnego komunalnego,
lokatorskiego, zakiadowego, resortowego I innego z wylqczeniem lokalu mleszkalnego wlasnociowego i spoldzielczego
wlasnociowego, które nalely ujé w kategoriach dotycz4cych WLASN0C1 lob DZLEDZICZENIA)

3.1.2.1.

uzyskanie prawa do lokalu mieszkalnego po mierci
najemcy/czlonka spoldzielni

3.1.2.2.

uzyskanie prawa do lokalu mieszkalnego P0 opuszczeniu
pIeZ najemcç/czlonka spóldzielni

3.1.2.3.

inne

3.1.3.

Utrata lokalu mieszkalnego

3.1.3.1.

pozbawlenie tytulu prawnego do lokalu mieszkalnego (w
tym wypowiedzenie umowy najmu/wykluczenie z
czlonkost'wa spóldzielni, licytacja)

3.1.3.2.

eksmisja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.3.3.

lokal p0 eksmisji (w tym pomieszczenie tymczasowe,
lokal socjalny)

-

3.13.4.

inne

-

-

-

3.1.4.

Sytuacje konfliktowe

3.1.4.1.

mo1iwoci eksmisji lokatora lub wspdllokatora

-

-

-

3.1.4.2.

mo2liwoci eksmisji lokatora innego lokalu mieszkalnego

2

-

-

3.1.4.3.

wyegzekwowanie wyroku sdowego

-

-

-

3.1.4.4.

moe konllikty ssiedzkie

I

-

-

3.1.4.5.

konfllktyzzarzqdca

-

-

-

3.1.4.6.

inne

I

-

3.1.5.

U2ytkowanie Iokalu tiicszkaInego

3.13.1.

wysokoé oplat

3

-

-

3.13.2.

odpowiedzialnosc osób wspóhnieszkajcych za oplatv

-

-

-

3.13.3.

odowiedziaInoé za naprawy/remonty

I

-

-

3.1.5.4.

lokal mieszkalny na czas remontulrozbiórki

-

-

-

3.1.5.5.

zamiana lokalu mieszkalnego

-

I

-

3.1.5.6.

adaptacja lokalu mieszkalnego

-

-

-

3.1.5.7.

lokal mieszkalny po rozwodzie

-

-

-

3.1.5.8.

Inne

3.1.6.

Dysponowanle lokalem mieszkalnym (z wylqczeniem dysponowania lokalem mieszkalnym wlasnociowym i
spoldzielczym wlasnoklowym)

3.1.6.1.

melhiwoci przekazanla tytulu prawnego

3.1.6.2.

wynajem caloci lub czçci lokalu mieszkalnego
niebçdqcego wlasnociq

-

-

-

3.1.6.3.

uyczenie cato4ci lub czeci lokalu mieszkalnego
niebçdqcego wlasnoci

-

-

-

3.1.6.4.

moe

3.1.7.

Uzyskanie prawa wlasnnici do lokalu mieszkalnego

3.1.7.1.

procedury zwi4zane z uzyskaniem prawa wlasnnici

-

-

-

-

-

-

3.1.7.2.
3.1.7.3.

wstrzymanie/odmowa przeksztalcenia prawa do lokatu
mieszkalnego
Inne
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3.1.8.

Kupno lokalu mieszkalnego zarówno na rynku pierwotnym lub wtórnym

3.1.8.1.

procedury zwizane z kupuem lokalu mieszkalnego

3.1.8.2.

koszty zwizane z kupnem lokalu nileszkahiego (oplaty
notarialne, podatek od czynnokz cywilnoprawnych)

3.1.8.3.

zadateklzaliczka

3.1.8.4.

agencje palredniczce w zakupie lokali mieszkalnych
(agencje nieruchomoki, firmy deweloperslde)

-

3.1.8.5.

Inne

-

3.1.9.

Inne

3.1.9.1.

Inne

3.2.

PRZESTFPSTWA I WYKROCZENI-t

3.2.1.

Pokrzywdzeni

3.2.1.1.

uprawnienia I obowizId, procedury - w postçpowaniu
przygotowawczym, sqdowym I wykonawczym, w
sprawach o wykroczenia (w tym bezplatna pomoc
tlumacza)

is

3.2.1.2.

osoba maloletnia, ubezwlasnowolnlona, nieporadna

I

-

-

3.2.1.3.

pehiomocnik pokrzywdzonego

-

I

-

3.2.1.4.

oskar*yciel posilkowy

3

-

-

3.2.1.5.

frodld odwolawcze

2

-

-

3.2.1.6.

naprawienie szkody, zadouczynienie, nawizka
odszkodowanie, kompensata

3.2.1.7.

inne

3.2.2.

Swiadkowie

3.2.2.1.

uprawnienia i obowuzId, procedury - w postçpowaniu
przygotowawczym, sdowym I wykonawczym,
sprawach o wykroczenia

3.2.2.2.

osoba maloletnia

3•2.23

przesluchanie w miejscu
wylqczeniem jawnoci

3.2.2.4.

-

-

-

-

-

-

-

-

I

I

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-i -

-

-

prawo odmowy ziodenia zeznaI

-

-

-

3.2.2.5.

inne

-

-

-

3.2.3.

Podejrzani, oskarfeni I obwinlenl

3.2.3.1.

uprawnienia I obowizki, procedury - w postçpowaniu
przygotowawczym, sdowym I wykonawczym, w
sprawach o wykroczenia (w tym bezplatna pomoc
tlumacza)

3.2.3.2.

obroñcazurzçdu

3•2.33

trodki przymusu wraz z irodkami zapobiegawczymi (w
tym zabezpieczenie majtkowe, zatrzymanie, tyinczasowe
aresztowanie, dozór policji, zmiana trodka, zmiana,
uchylenla, przedluianie trodka)

3.2.3.4.

postçpowania szczególne

3.23.5.

pobytu, na odleglalé,

-

2

1

-

-

-

-

-

lrodki odwolawcze

7

-

1

3.2.3.6.

Inne

4

-

I

3.2.4.

Skazani

1 3.2.4.1. 1 uprawwenla I obowizki, procedury

I
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3.2.4.2.

warunki odbywanla kary (w tym dostep do opfeld
medycznej, nagrody, przepustki, przeludnienie w celach,
paIcy w cell)

-

-

-

3.2.4.3.

postçpowanle egzekucyjne

2

-

-

3.2.4.4.

odroczenie wykonywania kary pozbawienia wolnoci

2

-

3.2.4.5.

przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia woInoci

I

-

3.2.4.6.

(Iozór elektroniczny

2

-

3.2.4.7.

%arunkowe przedtenninowezwolnienie

-

-

3.2.4.8.

wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wobinici

-

-

-

3.2.4.9.

kara zastçpcza (w tym zamiana grzywny na areszt)

-

-

-

3.2.4.10.

wyrok lczny

-

-

3.2.4.11.

naprawienie szkody, zado4éuczynienie, nawizka,
odszkodowanie

-

31.4.12.

grzywny

2

-

-

3.2A.13.

-

-

-

tym finansowa)
-

-

-

3.2.4.14.

pomoc postpenitencjarna dia skazanych

i

ich rodzin (w

przygotowaiiie do opuszczenia zakiadu (w tym programy

-

wolnokiowe)

3.2.4.15.

niesluszne skazanie

-

-

3.2.4.16.

zatarcie skazania

2

-

-

3.2.4.17.

inne

i

-

-

3.2.5.

Inric

3.2.5.1.

june

4

-

3.3.

RODZINA

3.3.1.

Zawarcie mal±eñstwa

33.1.1.

zawarcie mal±eñstwa

-

-

-

-

-

3.3.1.2.

zawarcie

maFiedstwa

przez

osoby

niepeltioletnie,

-

ubezwlasnowolnione

3.3.1.3.

zawarcie malledstwa w placówce zamkniçtej

-

-

-

3.3.1.4.

zawarcie mal±edstwa z obcokrajowcem

-

-

-

3.3.1.5.

moe

-

-

3.31.

Relaeje w rodzinie

331

zaangalowanie w funkcjonowanie rodziny i wspólne

spedzanle czasu

-

-

33.2.2.

naprawa relacji rodzinnych

2

I

I

33•2 •3

sprawowanie opieki nad niesamodzielnym calonkiem
rodziny (nie dotyczy maloletnich)

,
-

-

-

3.3.2.4.

utrata bliskich i relacje p0 stracie

332
• •

podzial obowl4zk6w i prowadzenie gospodarstwa
domowego

-

-

33.2.6.

zarzdzanie finansami rodziny

33.2.7.

partycypowanie w kosztach utrzymania rodziny

2

-

2

33.2.8.

inne

1

-

-

333.

Ustanie mal2eñstwa

3.3.3. 1.

sposoby rozwizania malteñstwa, rozwód a separacja,
orzekanie o winie

15

6

2
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3332

postçpowanie sqdowe (w tym przebieg, koszty, pomoc
prawns z urzedu, dowody, wiadkowie)

3.33.3.

inne

33.4.

\'Iajqtek mal2onk6w

3.3.4.1.

majqtek wspólny a majtek osobisty

3.3.4.2.

1

3

1

-

4

majqtkowe umowy mal2eñskie

I

I

I

3.3.43.

podzial maj4tku

()

I

-

3.3.4.4.

Inne

3

-

-

33.5.

Dzieci
-

-

-

7

I

2

3.3.53.

pochodzenie dziecka (w tym ustalenie ojcostwa,
zaprzeczenie)
uprawnienia do sprawowania wladzy rodzicielskiej (w
tym wladza rodzicielska, ograniczenie i pozbawienie
wladzy rodzicielskiej, przywracanie wladzy
rodzicielskiej, ustanowienie opiekuna prawnego,
zastrze'kerna do sposobu wykonywania wladzy
rodzicielskiej)
sposdb opieki i metody wychowawcze

2

-

-

33.5.4.

problemy wychowawcze

-

-

-

33.5.5.

plan wychowawczy po rozwodzie

-

-

-

3356

kontakty rodziców z dniemi (w tym brak kontaktu,
ogranlczenie kontaktu, przywrócenie kontaktu)

10
-

-

3.3.5.1.

3.3.5.2.

kontakty dziadków z wnukami (brak kontaktu,
ograniczenie kontaktu, przywrdcenie kontaktu)

3.33.8.

adopcja, rodzina zastçpcza

-

2

-

3.3.5.9.

lime

2

-

-

33.6.

Dochodzenie alimentów

33.6.1.

uzyskanie alimentów na dziecko

10

3

-

33.6.2.

uzyskanie alimentdw na czlonków rodziny

-

-

-

3.3.6.3.

wysokoié alimentów w tym podnoszenie iwiadczeñ

33.6.4.

trudnnici w egzekwowaniu alimentéw

-

-

-

33.6.5.

Inne

2

-

2

33.7.

Zobowiqzania alimentacyjne

3.3.7.1.

zasadnoié

2

I

-

33.7.2.

wysokoik w tym obni2enie alimentów

I

-

-

3.3.7.3.

Inne

i

-

I

33.8.

Dysfunkcje w rodzinie

33.8.1.

uza1enienie czlonka rodziny

2

-

2

33.8.2.

przemoc domowa

1

-

3

33.83.

inne

-

I

-

33.9.

Konkubinat

339

uprawnienia konkubentôw (w tym Iegalizacja zwiqzku,
dziedziczenie)

-

-

-

33.9.2.

majqtek konkubentów

.

-

-

33.93.

inne

-

f

3.3.10.

l ime
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I

3.3.10.1.

inne

3.4.

DZIEDZICZENIE

3.4.1.

Dziedziczenie ustawowe

3.4.1.1.

uprawnieni do dziedziczenia

3.4.1.2.

zrzeczenie

3.4.1.3.

-

I

21

3

6

10

1

4

przyjçcie spadku

1

7

7

3.4.1.4.

odpowiedzialnoic za dlugi spadkowe

11

-

I

3.4.1.5.

dzial spadku

6

8

4

3.4.1.6.

inne

2

1

4

3.4.2.

Dziedziczenie testamentowe

3.4.2.1.

przyjçciespadku

6

3

2

3.4.2.2.

podwaanie testamentu

2

-

-

3.4.2.3.

wykonanie zapisów

-

-

-

3.4.2.4.

dzial spadku

-

-

-

3.4.2.5.

inne

6

-

-

3.4.3.

Zachowek

3.4.3.1.

uprawnieni do zachowku

3

-

-

3.4.3.2.

kwestionowanie wydziedziczenia

-

-

3.4.3.3.

uzyskanie zachowku

3

-

2

3.4.3.4.

wysoko.é zachowku

I

-

-

3.4.3.5.

przedawnienie

-

-

-

3.4.3.6.

inne

-

-

-

3.4.4.

Inne

3.4.4.1.

inne

3.5.

OPIEKA I KSZTALCENIE

3.5.1.

Opieka nad dziemi

3.5.1.1.

NOW

-

-

-

3.5.1.2.

przedszkola

-

-

-

3.5.1.3.

inne

-

-

-

3.5.2.

Edukacja

3.5.2.1.

obowizek szkolny (w tym wybór szkoly)

-

-

-

3.5.2.2.

prawa i obowhzki ucznia

-

-

-

3.5.2.3.

prawa I obowizki rodziców lub opiekunéw

-

-

-

3.5.2.4.

zapewnienie opieki nad uczniami

-

-

-

3.5.2.5.
__________

konflikty w frodowisku szkolnym (w tym miçdzy
uczniami, uczniami a nauczycielami, nauczycielami a
rodzicami)

-

-

-

3.5.2.6.

problemy wychowawcze w placówce

-

-

-

3.5.2.7.

problemy z naukq w placówce

-

-

-

3.5.2.8.

przemoc w szkole

-

-

-

3.5.2.9.

dowóz dzieci do szkót

-

-

-

-

-

-

3.5.2.10.

j Inne

sic spadku
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3.5.3.

Studia wyzsze

3.5.3.1.

rekrutacja

-

-

-

3.5.3.2.

oplaty

-

-

-

3.5.3.3.

inne

-

-

-

3.5.4.

Edukacja nieformalna

3.5.4.1.

uniwersytety III wieku

-

-

-

3.5.4.2.

zajçcia pozaszkolne

-

-

-

3.5.4.3.

inne

3.5.5.

Inne

3.5.5.1.

inne

3.6.

WLASNO

3.6.1.

Nabycie i uregulowanie wiasnosci

3.6.1.1.

kupno

6

-

-

3.6.1.2.

zasiedzenie

13

7

9

3.6.1.3.

spory graniczne

1

2

1

3.6.1.4.

naruszenie wlasnoci i posiadania

2

1

-

3.6.1.5.

sluzebnosci

-

I

3.6.1.6.

inne

II

-

3.6.2.

Dysponowanie wlasnociq

3.6.2.1.

wynajem caloci tub czeci lokalu mieszkalnego bcdcego
wlasnoch

3.6.2.2.

uyczenie caloci tub czçci lokalu mieszkalnego
bedcego wlasnoscli

3.6.2.3.

sprzeda2

3.6.2.4.

RZECZY RUCHOMYCH I N1ERUCHOMOCI Z WYL4CZENIEM DZIEDZICZENIA

I

-

-

5

.

3

mozliwosci przekazania za ±ycia i na wypadek 4mierci

1

2

5

3.6.2.5.

wydziedziczenie przez aktualnego wlacicieIa
(pozbawienie prawa do zachowku)

-

-

-

3.6.2.6.

cofniçcie dyspozycji (w tym odwolanie darowizny,
zmiana testamentu)

.

3.6.2.7.

wspóIwIasnoc

7

-

4

3.6.2.8.

inne

14

3

4

3.6.3.

Sprawy konsumenckie

3.6.3.1.

wadliwy towar

-

-

I

3.6.3.2.

nienaIeyte wykonanie uslugi

2

1

2

3.6.3.3.

problemy z wycofaniem sic z umowy

4

-

I

3.6.3.4.

problemy z bankiem

.

-

-

3.6.3.5.

inne

3

-

I

3.6.4.

Inne

3.6.4.1.

inne

3.7.

SWIADCZENIA I ZASILKI

3.7.1.

gwiadezenia z pomocy spolecznej

3

zasady przyznawania (w tym rodzaje, warunki,
wysokoé, procedury)
.

I

11

7

-

I

-

-

I
5
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-

-

-

-

wiadczenia z tytulu bezrobocia

3.71.1.

zasady przyznawania (w tyrn ro(l/aje. todiaj&. wvsoko,
procedury)

-

-

-

3.71.2.

odmowa przyznania

-

-

-

3.7.2.3.

iwiadezenia pienLç±ne

-

-

-

3.7.2.4.

mae formy pomocy

-

-

-

3.7.2.5.

nienaIenie pobrane iwiadczenie (w tym: warunid
uznania gwiadczenia za nienale±nie pobrane, odroczenia
terminu pfatnulci mb rozlulenia na raty)

-

-

-

3.7.2.6.

inne

-

-

-

3.7.3.

wiadczenia rodzinne i wychowawcze

3••

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

2

1

1

3.73.2.

odmowa przyznauia

2

1

-

3.733.

inne

2

-

-

3.7.4.

wiadczenia zwizane ze sprawowaniem opield nad osoba niepelnosprawnq oraz zasilek i dodatek pielçgnacyj nv

-

zasady przyzllawania (w tym rodzaje, warunki,
wysokulé, procedury)
3.7.4.2.

odmowa przyznania

I

I

-

3.7.4.3.

jane

2

I

-

3 73

Swiadczenia z tytulu choroby 1 wypadku przy pracy (w tym zasilek rehabffitacyjny, opiekuñczy, chorobowy,
jednorazowe odszkodowanie)

3.7.5.1.

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

7

2

3.73.2.

odmowa przyznania

7

I

3.753.

inne

I

-

3.7.6.

Zasilki macierzyñskle i rodzicie!skie

3.7.6.1.

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

-

-

3.7.6.2.

odmowa przyznania

-

3.7.63.

mae

-

-

-

3.7.7.

Fundusz alimentacyjny

3 7 7.1.

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

3.7.7.2.

odmowa przyznania

-

-

-

3.7.73.

inne

-

-

-

3.7.8.

Emerytury

3.7.8.1.

zasady przyznawania (w tym rodzaje, warunki, kryteria,
procedury, z wylczeniem okrullenia wysokulci,
wiadczenie w drodze wyj;tku)

S

I

-

3.7.8.2.

kapital pocztkowy

3

-

3.7.83.

otwarte fundusze emerytalne

-

-

-

3.7.8.4.

zmiaua wysokulci twiadezenia

6

3

2

3.7.8.5.

odmowa przyznania

2

2

I

-

-

1

.

1

-

.

3.7.8.6.

1 l4czenie pracy z emerytur

2

-

-
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inne
Renta rodzinna
zasady przyznawania (w tym warunki, procedury,
wiadczenie w drodze wyjtku)

-

3.7.9.2.

kwesonowanie wysokoci §wiadczenia

-

-

-

3.7.9.3.

odmowa przyznania

-

-

-

3.7.9.4.

inne

3.7.10.

Renta z tytutu niezdolno&ci do pracy i renta socjalna

3.7.10.1.

zasady przyznawania (w tym rodzaje,
procedury, gwiadczenie w drodze wyjqtku)

3.7.10.2.

kwestionowanie orzeczenia

5

-

3.7.10.3.

kwestionowanie wysokoci iwiadczenia

-

-

-

3.7.10.4.

lqczenie renty z pracq

-

-

I

3.7.10.5.

odmowa przyznania

2

I

2

3.7.10.6.

Inne

1

-

-

3.7.11.

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

warunki,

zasady przyznawania (w tym rodzaje, warunki,
wysoko5, procedury)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.7.11.2.

odmowa przyznania

3.7.11.3.

inne

3.7.12.

Stypendia

3.7.12.1.

zasady przyznasariia

-

-

-

3.7.12.2.

odmowy przyznania

-

-

-

-

-

-

3.7 .123

l inne

3.7.13.

Inne

3.7.13.1.

inne

3.8.

ZADLUENIA

3.8.1.

Mieszkaniowe

3.8.1.1.

trudnoci ze splatq diugu (etap przedsqdowy)

-

3.8.1.2.

sprawa w sqdzie

3.8.13.

5

I

-

-

-

-

-

cgzekucja komornicza, koszty komornicze

2

--

-

3.8.1.4.

june

2

-

-

3.8.2.

Alimentacyjne

3.8.2.1.

trudnotci ze splat4 dhigu (etap przedsdowy)

-

-

-

3.8.2.2.

egzekucja

1

1

5

3.8.23.

sankeje za uchylanie sic od obowizku all mentacyj nego

3.8.2.4.

inne

3.83.

Z tytulu kredytów i po2yczek

3.83.1.

trudnoci ze splatq diugu (etap przedsdowy)

9

-

I

3.83.2.

przejçcie diugu (w tym skargi na firmy wlndykacyjne,
procedura, pobieranie dodatkowych oplat)

383 3

sankcje (w tym umieszczenie na likie dlu2nik6w,
podejrzenie o wyludzenie kredytu)

-

-

W.I.]
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3.8.3.4.

sprawa w sdzie, nakaz zaplaty i lime tytuly egzekucyjne

6

-

-

3.8.3.5.

egzekucja komornicza

12

2

2

3.8.3.6.

kwestionowanie wysokoci dlugu

1

1

1

3.8.3.7.

inne

3

-

-

3.8.4.

Odpowiedzialno§6 porçczycieli tub odpowiedziatnosé za zadlu2enia innych

3.8.4.1.

zasadnoé roszczenia

-

-

-

3.8.4.2.

trudnoci ze splat4 dtugu (etap przedsdowy)

-

-

-

3.8.4.3.

przejçcie diugu

-

-

-

3.8.4.4.

sprawa w sqdzie, nakaz zaplaty I inne tytuly egzekucyjne

-

-

-

3.8.4.5.

egzekucja komornicza

-

-

-

3.8.4.6.

kwestionowanie wysokoci diugu

-

-

-

3.8.4.7.

inne

-

-

-

3.8.5.

Wobec ZUS

3.8.5.1.

kwestionowanie zasadnoci diugu

-

-

-

3.8.5.2.

trudnoci ze splatq diugu (etap przedsqdowy)

-

-

-

3.8.5.3.

kwestionowanie wysokoci

-

-

-

3.8.5.4.

egzekucja

-

-

-

3.8.5.5.

inne

3.8.6.

Podatkowe

3.8.6.1.

kwestionowanie zasadnoci dtugu

-

-

-

3.8.6.2.

(rudnoci ze splatq dtugu (etap przedsdowy)

-

-

-

3.8.6.3.

kwestionowanie wysokoci

-

-

-

3.8.6.4.

egzekucja

-

-

-

3.8.6.5.

inne

-

-

-

3.8.7.

Nienate2nie pobrane swiadczenia

3.8.7.1.

kwestionowanie zasadnoci dlugu

-

-

-

3.8.7.2.

trudnosci ze splatq dtugu (etap przedsdowy)

-

-

-

3.8.7.3.

kwestionowanie wysokoci

-

-

-

3.8.7.4.

egzekucja

-

-

-

3.8.7.5.

inne

-

-

-

3.8.8.

Kary finansowe (mandaty, grzywny)

3.8.8.1.

podwaanie zasadnoci

3.8.8.2.

trudnoci ze splatq diugu (etap przedsqdowy)

-

-

-

3.8.8.3.

sprawa w sdzie

-

-

-

3.8.8.4.

egzekucja

2

1

-

3.8.8.5.

inne

-

-

-

3.8.9.

Dtugi spadkowe

3.8.9.1.

podwaanie zasadnoci

-

-

-

3.8.9.2.

trudnoci ze splatq diugu (etap przedsqdowy)

-

-

-

3.8.9.3.

sprawa w sdzie

-

-

-

3.8.9.4.

egzekucja
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I

I

I

3.8.9.5.

inne

3.8.10.

Diugi niejednorodne(w tym sprawy dotyczcejednoczenie kilku rodzajów diugéw, np. pochodzqcych z kredytów
oraz dlugow alimentacyjnych lub mieszkaniowych)

3.8.10.1.

trudnoci ze splatq dtugow (etap przedsdowy)

3.8.10.2.

przejçcie diugu

-

-

-

3.8.10.3.

sprawa w sdzie

-

-

-

3.8.10.4.

sankcje (w tym zwhzane z dlugami alimentacyjnymi,
wyludzeniem kredytu, umieszczeniem na Iicie
dlu2nik6w)

-

-

-

3.8.10.5.

egzekucja

-

-

-

3.8.10.6.

inne

-

-

3

3.8.11.

Nadmierne zadluzenie

3.8.11.1.

mo i liwok ogtoszenia upadloci konsumenckiej

-

-

3

3.8.11.2.

przygotowanie wniosku o upadloc konsumenck

-

3.8.11.3.

postçpowanie upadlosciowe

-

-

-

3.8.11.4.

oddalenie, zwrot wniosku

-

-

-

3.8.11.5.

inne

2

-

-

3.8.12.

Inne

3.8.12.1.

inne

14

-

3.9.

ROSZCZENIA I ZOBOWL4ZANL4 FINANSOWE

3.9.1.

Roszczenia z tytulu wyrzdzonej szkody

3.9.1.1.

zasady dochodzenia roszczeñ

6

-

3.9.1.2.

wysokosé

I

-

3.9.1.3.

egzekucja naleznofti

3

-

-

3.9.1.4.

spór z firm4 ubezpieczeniowq

4

1

1

3.9.1.5.

inne

1

-

-

3.9.2.

Roszczenia z tytulu odebranego maj4tku (w tym w okresie

3.9.2.1.

zasady dochodzenia roszczeñ

-

-

-

3.9.2.2.

wysokoé

-

-

-

3.9.2.3.

egzekucja naleznosci

3.9.2.4.

inne

3.9.3.

Odzyskiwanie pozyczek

3.9.3.1.

sposób dochodzenia roszczeñ

4

3.9.3.2.

odsetki

-

-

-

3.9.3.3.

egzekucja naIenoci

-

-

-

3.9.3.4.

inne

-

-

-

I

-

p0

-

-

-

2

drugiej wojnie wiatowej)

3.9.4.

Podatki

3.9.4.1.

wysoko

I

-

-

3.9.4.2.

ulgi

2

-

2

4

-

I

23

-

3.9.4.3.

inne

3.9.5.

Inne

3.9.5.1.

inne

3.10.

ZATRUDNIENIE

I
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3.10.1.

Sprawa na etapie przed podjcciein pracy

31011

warunki umowy (w tym skladki, dotyczy tak2e umów
cywilnoprawnych)

3.10.1.2.

-

-

-

zalo±enie dziata1noci gospodarczej (w tym skiadid)

-

-

-

3.10.1.3.

brakumowy

-

-

-

3.10.1.4.

inne

-

-

-

3.10.2.

Uprawnienia zwiqzane z zatrudnieniem

3.10.2.1.

zwizane z ci2

1

-

3.10.2.2.

zwizane z rodzicielst'wem, urtopy macierzyñskie i
wychowawcze, z wylqczeniem zasflków macierzyñsklch,
wychowawczych, opiekuñczych

2

-

-

3.10.23.

zwizane z niepelnosprawno6ct4

3.10.2.4.

zwiqzane z wiekieni

-

-

-

3.10.2.5.

branowe

3.10.2.6.

urlopy wypoczynkowe I bezplatne

3.10.2.7.

inne

3.10.3.

Warunkl pracy (sprawa na etapie p0 podjeclu prac)

3.10.3.1 .

zmiana warunków (w tym kierowame do innej pracy,
zmiana wynagrodzenia)

3.10.3.2.

zastrze2enla do warunków pracy

3.10.33.

2

-

.,

-

-

I

-

-

wypadki przy pracy

-

-

-

3.103.4.

inne

-

-

-

3.10.4.

Wynagrodzenia I dodatki

3.10.4.1 .

opó±nienia w wyplacie wynagrodzenia, brak tub wyplata
czçci wynagrodzenia

6

-

3.10.4.2.

prawo do dodatków (w tym premle, nadgodziny)

2

-

-

3.10.4.3.

iwiadczenis zwizane z odejciem z pracy

I

-

2

3.10.4.4.

brak odprowadzania skiadek na ZUS

-

-

-

I

-

I

3.10.4.5.

lone

3.10.5.

Przedlu±anie I rozwizywanie uméw (w tym cywilnoprawnych)

3.10.5.1.

kontynuacja umowy, umowy czasowe, umowy na okres
próbny

2

3.10.5.2.

sposoby rozwizania umdw, przez pracodawcç Iub
pracownika, okresy wypowiedzenia

6

1

2

3.10.53.

uprawnienia zwiqzane z rozwizaniem umowy 0 pracc (v
tym odszkodowanie przy zwotnieniu grupowym, wolne
dni na szukanie pracy)

I

I

-

-

-

1

-

3.10.5.4.
3.10.5.5.
3.10.5.6.

kwestionowanle zasadnoki wypowiedzenia umowy,
mesluszne wypowiedzeme
wiadectwa pracy, brak iwiadectwa pracy,
kwestionowanie informacji zawartych w Wadectwie
pracy
moe

3.10.6.

Konflikty w pracy

3.10.6.1.

nagany, kary, odpowiedzialnnié materialna

3.10 6 2.

mobbing (w tym ze strony przelolonych I
wspólpracownlków)

.

.

-

1
I

-

-

-

-

-
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3.10.6.3.

dyskryminacja, molestowanie

3.10.6.4.

inne

3.10.7.

Inne

3.10.7.1.

inne

3.11.

ZDROWIE

3.11.1.

Ubezpieczenie zdrowotne

3.11.1.1.

brakubezpieczenia

3.11.1.2.

dokumenty potwierdzajce ubezpieczenie, potwierthenie
ubezpieczenia

3.11.1.3.

inne

3.11.2.

Opieka medyczna

3.11.2.1.

-

-

I-

2

-

-

-

dostqpnog6 do Ieczenia

I

-

3.11.2.2.

dokumentacja medyczna

-

-

-

3.11.2.3.

btedy Iekarskie

3.11.2.4.

dofinansowanie Ieczenia I sprzçtu

-

-

-

3.11.2.5.

skargi na poziom ustug

-

-

-

3.11.2.6.

inne

3

Orzekanie o niepe1nosprawnoci tub stopniu niepetnosprawnosci (dotyczy tylko orzekania pozarentowego,
z wylczeniem ZUS)

3.11.3.1.

uzyskanie orzeczenia o niepetnosprawnosci lub stopniu
niepelnosprawnosci

3.11.3.2.

kwestionowanie orzeczenia, w tym odwotania

3.11.3.3.

uprawnienia wynikajqce z orzeczenia

3.11.3.4.

inne

3.11.4.

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

I

-

-

-

-

-

-

-

-

uslugi opiekuñcze w rniejscu zamieszkania (w tym zakres
uslug, zmiana opiekuna)

-

-

-

3.11.4.2.

opieka instytucjonalna

-

-

-

3.11.4.3.

ubezwlasnowolnienie

3.11.4.4.

przymusowe Ieczenie chorych psychicznie

-

-

-

3.11.4.5.

inne

-

-

-

3.11.5.

Inne

3.11.5.1.

inne

Ii

Ii

Ii

3.12.

URZFDYISDY

3.12.1.

Dokumenty tozsamoci, potwierdzenia miejsca zamieszkania, akty stanu cywilnego I inne

3.12.1.1.

problemy z wvrobieniem i uzyskaniem dokumentéw (w
tym oplaty i odpisy)

3.12.1.2.

bledy w dokumentach

3.12.1.3.

3

41

-

-

-

potwierdzenie miejsca zamieszkania (w tym
zameldowanie)

-

-

-

3.12.1.4.

inne

-

-

-

3.12.2.

Postçpowanie przed organem lub urzçdem (kategoria dotyczy jedynie zapytañ o charakterze ogólnyni, w kazdym
przypadku, gdy osoba uprawniona ujawnia konkretnq tematykç sprawy sdowej tub urzcdowej, nalezy
kategoryzowaj4 pod numerem odpowiedniej kategorii teniatycznej z rozdzialów 1-11)
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3.12.2.1.

nieznajomoid treci przepisów

3.12.2.2.

procedura (w tym ternilny, dorçczanie,
w dokumentacjç sprawy, wznowienie postçpowania,
koszty)

3.12.23.

jakok obstugi (w tym skargi na urzçdnikow)

3.12.2.4.

june

3.12.3.

Postçpowanie przed sdem (kategoria dotyczy jedynie zapytañ o charakterze ogolnym, w ka2dym przypadku, gdy
osoba uprawniona ujawnia konkretnR tema*ykç sprawy sdowej tub urzçdowej, nately kategoryzowsk pod numerem
odpowiedniej kategorii tematycznej z rozdzlalów 1-11)

4

-

-

odwolania, wgid

3.123.1.

1 nieznajomoé treci przepisów

-

1

4

-

-

5

.

I

-

-

-

3

I

3.123.2.

motHwoid zmiany orzeczenia sadu

3.123.3.

procedura sqdowa (w tym terminy, dorçczenia,
reprezentowanie przez cztonka rodziny, pelnomocnik z
urzçdu, koszty)

3.123.4.

skargi

niezadowolenie z pracy wymiaru sprawied1iwoci (w tyrn
na petnomocnika, zastrzeienia do bezstronnoci
sçdziego i innych pracownikéw sdu)

-

-

-

3.123.5.

june

2

-

2

3.12.4.

Problemy osób nlemajqcych obywatelstwa poiskiego

3.12.4.1.

uregulowanie pobytu w Poisce

-

-

-

3.12.4.2.

uzyskanie obywatelstwa poiskiego

-

-

-

3.12.43.

uzyskanie uprawnienia do wykonywania pracy

-

-

-

3.12.4.4.

june

-

-

-

3.12.5.

tune

3.12.5.1.

inne

-

-

557

100

-

4-S

96

129

4.1.

4.2.

poinformowanie osoby uprawnionej o obowi4zuj4cym
stanie prawnym, o przystugujcych jej uprawnjeniach
tub o spoczywajcych na niej obowiqzkach, w tym w
zwiqzku a toczcym sic postepowaniem
przygotowawczym, administracyjnym, s4dowym tub
sdowoadministracyjnym
wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwizanja j ej
problemu prawnego

15

8

sporz4dzenie projektu pisma w sprawach, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 j 2 ustawy a dnjn 5 sierpnia

43

4.4.

2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym
poradnjctwie obywateiskim oraz edukacji prawnej (Dz.
U. a 2017 r. poz. 2030, a po±n. am.), a wyhczeniem pism
procesowych w toczqcym sic postçpowaniu
przygotowawczym tub s4dowym I pism w toczqcym sic
postçpowaniu sqdowoadministracyjnym
sporzdzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów
sdowych lub ustanowienie pelnomocmka z urzçdu w
postçpowaniu sqdowym tub ustanowienle adwokata,
radcy prawnego, doradcy podatkowego tub rzecznika
patentowego w postçpowanlu s4dowoadministracyjnym

-

3

2

poinformowanie osoby uprawnionej o obowizujicym

stanie prawnym i moiliwoiciach skorzystania z
polubownych metod rozwh*zywania sporów, w
szczególnoki medlacji

9
-
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4.6.
•

sporz4dzenie umowy o mediacjç tub wniosku o
przeprowadzenie mediacji

-

-

4.7.
•

przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie
postçpowania mediacyjnego w sprawie karnej

-

-

4.8.

przeprowadzenie mediacji

-

4.9.
•

udzietenie pomocy w sporzqdzeniu do sdu wniosku o
zat'wierdzenie ugody zawartej pried mediatorem

4.10.

porada obywateiska

•

-

-

porada obywatetska ze sporzdzeniem wspótnie
uprawnion4 planu dzialania

z

-

-

-

-

-

-

163

osob

-

przekazanie osobie uprawnionej informacji o innych jednostkach poradnictwa, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy
dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie obywateiskim oraz edukacji
prawnej - poda ile razy wskazywano tematy poradnictwa, wg kategorii z ponhzszej tisty

4.12.

z

4.12.1.

rodzinne

-

-

2

4.12.2.

psychotogiczne

-

-

5

4.12.3.

pedagogiczne

-

-

-

4.12.4.

z

-

-

I

4.12.5.

rozwizywania probtemów alkohotowych I innych
uzalenieñ

-

-

2

4.12.6.

przeciwdziatania przemocy w rodzinie

-

-

1

4.12.7.

poradnictwo w ramach intenvencji kryzysowej

-

-

-

4.12.8.

z

-

-

-

4.12.9.

praw dziecka

-

-

-

4.12.10.

praw pacjenta

-

-

-

4.12.11.

ubezpieczeñ spotecznych

-

-

-

4.12.12.

prawa podatkowego

-

-

-

4.12.13.

prawa pracy

-

-

-

4.12.14.

dla osób bezrobotnych

-

-

-

4.12.15.

dla osób w sporze

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zakresu pomocy spolecznej

zakresu praw konsumentów

z

podmiotami rynku finansowego

osób pokrzywdzonych przestçpstwem

jj
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5.1.

do 15 minut

68

6

7

5.2.

powyzej 15 ininut do 30 minut

340

24

44

5.3.

powy2ej 30 minut do 45 minut

168

55

60

5.4.

powyzej 45 minut do 60 minut

60

tO

35

5.5.

powyej I godz. do I godz. 30 mm.

16

2

20

5.6.

powyej 1 godz. 30 mm. do 2 goda.

2

2

5.7.

powyej 2 godz. do 3 godz.

-

5

I

5.8.

powyej 3 godz. do 4 godz.

-

-

-

5.9.

powy2ej 4 godz. do 5 godz.

-

-

-

5.10.

powyej 5 godz. do 6 godz.

-

-

-

5.11.

powy2ej 6 godz. do 7 godz.

-

-

-
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5.12.

powy2ej 7 godz.

6.1.

Lqczny czas trwania wszystkich spotkañ mediacyjnych, o których mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 (z przybIieniem do
godziny, bez udzielenia pomocy, o której mowa w art. 4a ust. I pkt 1-3 I pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie obywateiskim oraz edukacji prawnej)

6.1.1.

do30min.

-

-

-

6.1.2.

powyej 30 mm. do 1 godz.

-

-

-

6.1.3.

powyej 1 godi. do 2 godz.

-

-

-

6.1.4.

powy2ej 2 godz. do 3 godz.

-

-

-

6.1.5.

powyej 3 godz. do 4 godz.

-

-

-

6.1.6.

powyej 4 godz. do 5 godz.

-

-

-

6.1.7.

powyej 5 godz. do 6 godz.

-

-

-

6.1.8.

powy2ej 6 godz. do 7 godz.

-

-

-

6.1.9.

powyzej 7 godz. do 8 godz.

-

-

-

6.1.10.

powyej 8 godz. do 9 godz.

-

-

-

6.1.11.

powyej 9 godz. do 10 godz.

-

-

-

6.1.12.

powyzej 10 godz. do 11 godz.

-

-

-

6.1.13.

powyej 11 godz. do 12 godz.

-

-

-

6.1.14.

powyej 12 godz.

-

-

-

6.2.

Liczba wszystkich spotkañ 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 wiçcej

-

-

-

6.3.

Czy w wyniku mediacji zawarto ugodç

6.3.1.

tak

-

-

-

6.3.2.

nie

-

-

-

7

W przypadku pomocy prawnej tub porady obywatelskiej w sprawie kontynuowanej podczas kolejnych spotkañ
- kolejny numer wizyty osoby uprawnionej w tej samej sprawie wg owiadczenia osoby uprawnionej

T"T,

629

85

168

7.1.2.

2

14

12

4

7.1.3.

3

6

5

-

7.1.4.

4

2

-

-

7.1.5.

5

7.1.6.

6

1

-

-

7.1.7.

7 lub wiccej

2

I

7.2.

Wiek osoby korzystajqcej z nieodplatnej pomocy prawnej tub nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego

7.2.1.

do 18 roku 2ycia

I-

I-
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7.2.2.

powyej 18 do 25 ]at

36

3

12

7.2.3.

powy2ej 25 do 35 tat

92

15

23

7.2.4.

powyej 35 do 45 tat

122

15

25

7.2.5.

powyej 45 do 55 lat

111

17

31

7.2.6.

powyej 55 do 60 lat

64

12

20

7.2.7.

powy2ej 60 do 65 tat

74

14

24

7.2.8.

powyzej 65 do 75 tat

128

18

29

7.2.9.

powyzej 75 do 85 tat

23

7

7

7.2.10.

powyzej 85 tat

2

2

1

8.1.

kobieta

392

71

109

8.2.

mczczyzna

257

33

63

9.1.

wyzsze H stopnia

63

3

8

9.2.

wyzsze I stopnia (inzynier, ticencjat)

45

3

9

9.3.

policealne

13

3

7

9.4.

grednie zawodowe

220

21

53

9.5.

grednie ogólnoksztatcqce

89

18

15

9.6.

zasadnicze zawodowe

151

32

54

9.7.

gimnazjatne

7

-

-

9.8.

podstawowe

61

20

26

t
9.9.

I

pozostale

P

--"

i)cJ. ltjj

I

3

I

3

I

-

Ifl4)dj1i_tI)COpOIadI1iCtWaObyWaC1
I

I

I

10.1.

bezdochodu

36

7

2

10.2.

do 600 zI

53

4

23

10.3.

powyzej 600 zi do 1000 zi

140

9

33

10.4.

powy2ej 1000 zi do 1500 zI

130

34

43

10.5.

powyej 1500 it do 2000 zI

98

33

52

10.6.

pow yej 200021

152

15

16

11.1.

praca

268

41

101

11.2.

prowadzcy d2ialalnok gospodarczq

8

-

7
2

11.3.

na utrzymaniu rodziny

34

17

11.4.

emerytura

174

34

60

11.5.

renta z tytutu niezdoInoci do pracy

27

4

9
2

11.6.

renta socjalna

10

-

11.7.

renta rodzinna

19

1

8

11.8.

§wiadezenic przedemerytalne

6

-

I

11.9.

atimenty

14

4

6

11 10.

zasitek dta bezrobotnych/stypendium finansowane z
Funduszu Pracy

6

-

2

.
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11.11.

zasilki

76

16

15

11.12.

stypendia dia uczcych sic

1

-

I

11.13.

inne

41

4

6

12.

j)urtdI]ict\%

12.1.

1

216

19

34

12.2.

2

197

48

67

12.3.

3

124

22

34

12.4.

4

70

9

25

12.5.

5

30

3

7

12.6.

6

6

2

4

12.7.

7 tub wiecej

6

1

1

13.1.

wieg

68

1128

13.2.

miasto do 10 000 mieszkañców

70

25

38

13.3.

miasto powy±ej 10 000 do 25 000 mieszkañców

11

2

-

13.4.

miasto powy2ej 25 000 do 100 000 mieszkañców

367

9

5

135

miasto powy2ej 100 000 mieszkañców

11

14.1.

Liczba osób, które wyrazily zgodç na wyraenie opinui
przez wypetnienie karty pomocy - czçci B

2

14.2.

Liczba osób, które NIE wyrazity zgody na wyr22enie
opinii przez wypelnienie karty pomocy - czçci B

604

--

-----

----

-.

II)\\:lleI\Jsie'u,

- -

-

w

1192

I

I

-

I

I
10

35

72

118

I

I

15.1.

telefonicznie

56

25

21

15.2.

pocA4 etektroniczn

-

4

5

15.3.

przez komunikator internetowy

-

-

-

15.4.

w formie wideorozmowy

-

-

-

15.5.

w miejscu zamieszkania osoby, która Me mogla przyby4
osobicie

-

-

-

-

-

-

15.6.

w miejscu wyposa2onym w odpowiedni sprzçt,
ulawiaj4cy porozumiewanie sic z osobami
doviadczajcymi trudnoci w komunikowaniu sic

15.7.

w miejscu z dostçpnym wsparciem ttumacza ,jçzyka
migowego

-

-

-

15.8.

inne

-

-

-
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16.1.

zdecydowanie tak (uprzejmy sposéb obsiugi)

-

1

9

16.2.

raczej tak

-

-

-

16.3.

raczej nie

-

-

-

16.4.

zdecydowanie We (nieuprzejmy sposób obstugi)

-

-

-

17.1.

I

I

zdecydowanie tak

I
-

1

I

9

17.2.

raczej tak

-

-

-

17.3.

raczej nie

-

-

-

17.4.

zdecydowanie nie

18.1.

I

I

zdecydowanie tak

I

-

I

1

9

18.2.

raczej tak

-

-

-

18.3.

raczej nie

-

-

-

18.4.

zdecydowanie nie

-

-

-

19.1.

zdecydowanie tak

-

I

9

19.2.

raczej tak

-

-

-

19.3.

raczej nie

-

-

-

19.4.

zdecydowanie nie

-

-

-

LL/b i od po is ivdzi
20.1.

zdecydowanie tak

20.2.

raczej tak

20.3.

iL1)t*HI4. (i

lol 1,

I IU\m/Ql..LU

I/Q%%

JI

q;J 1.1cillic

j&SL pwLIJ

u

d

-

-

8

raczej nie

-

-

-

20.4.

Me cydowanie nie

-

-

-

21.1.

zdecydowanie tak

-

1

8

21.2.

raczej tak

-

-

-

21.3.

raczej me

-

-

21.4.

zdecydowanie nie

-

-

-

22.1.

inni klienci punktów

-

1

5

22.2.

internet

.

1

2

22.3.

plakaty

-

.

22.4.

ulotki lub broszury

-

-

-

22.5.

prasa

22.6.

radio

22.7.

telewizja

-

-

-

22.8.

w inn sposób
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RJLIZACJA ZADAN Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ
cakresu edukacji prawnej - wypelnic, o He w danyni kwar [ale zadania takie

1.

Liczba 1 forniN zrca1izo ans cli zudaii
byly zreaiizowane

1.1.

Liczba zrealizowanych zadañ z zakresu edukacji prawnej w kwartaie, wedlug ich form w tym:

I.I.I.

wykiady

-

1.1.2.

warsztaty

-

1.13.

informatory I poradniki w wersji papierowej

3

1.1.4.

internetowe serwisy edukacyjne, informatory i poradniki w wersji
elektronicznej

3

1.1.5.

audycje w mediach

-

1.1.6.

publikacje w mediach

6

1.1.7.

kampama spoleczna

-

1.1.8.

Tematyka zadañ z zakresu edukacji prawnej realizowanych w danym kwartale - podaé liczbç przedsiçwzlçé z

1.2.

£

inne formy

zakresu edukacji prawnej o danej tematyce (przypisak do ka±dej rubryki tematycznej iiczbç przedsiewzlçd
realizowanych w danym kwartate; jell dane przedsiçwzicie obejmowalo wiecej nil jeden obszar tematyczny, moina
je wykazaé jednoczenie w liczbach podawanych w Idlku rubrykach)

1.2.1.

lokale mieszkalne, z wylqczeniem lokali mieszkalnych wlasnMciowych

-

1.2.2.

przestçpst-wa i wykroczenla

-

1.23.

rodzina

-

1.2.4.

dziedziezenie

-

1.2.5.

opieka I ksztalcenie

-

1.2.6.

wlasnoé rzeczy ruchomych, lokali mieszkalnych I innych n1eruchomoci, z wylczeniem dziedziczenla

1.2.7.

wiadczenia I zasliki

-

1.2.8.

zadlu±enia

-

1.2.9.

roszczema i zobowilizania finansowe

-

1.2.10.

zatrudnienie

-

1.2.11.

zdrowie

-

1.2.12.

urzçdy i sdy

-

inne

-

1.2.13.
2

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

2.1.

tak

2.2.

nie

-
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XIII. INWESTYCJE
W roku 2020 przystpiono do realizacji nw. inwestycji:
Poprawa funkcjonaInoci siedziby Starostwa Powiatowego w Radomsku - etap II
W maju 2019 roku przystqpiono do realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego
pn. ,,Poprawa funkcjona1noci siedziby Starostwa Powiatowego w Radomsku - etap II".
W 2019 roku zakonczono roboty brany elektrycznej, w skiad których wchodzily
instalacje: rozdzielnic pietrowych, podrozdzielnic poszczegolnych pomieszczeñ, instalacja
wewnçtrznych linii zasi1ajcych, gniazd wtykowych, owiet1enia podstawowego
i ewakuacyjnego oraz zasilanie urzdzeñ elektrycznych, zasilanie windy wewnçtrznej
i rozbudowa sieci LAN.
Z kolei w roku 2020 wykonano szereg prac w obrçbie kiatek schodowych i korytarzy,
w tym: demonta2 posadzek z plytek ceramicznych i balustrad, monta2 nowych plytek
podlogowych, wykonanie okladzin z plyt gipsowo-kartonowych, monta2 sufitów modulowych,
malowanie 9cian, montaz porçczy schodowych oraz opraw owiet1eniowych.
Wartoé calego zadania inwestycyjnego wyniosla 1. 127.832,15 A.
Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku polegajqca na wykonaniu
wewnetrznej windy osobowej dostosowanej dia osób niepelnosprawnych
Zakres prac w ramach w/w zadania obejmowal roboty rozbiórkowe w budynku oraz
dachu, wykonanie konstmkcji zelbetowych, wieñcy, belek i plyt stropowych, wykonanie 9cian
z bloczków SILIKAT i 9clanek dzialowych z plyt GK, wykonanie tynków gipsowych oraz
roboty malarskie. Glównym elementem zadania byla dostawa i monta2 windy osobowej
dostosowanej dia osób niepenosprawnych. Realizacja tej inwestycji w znacznym stopniu
przyczynila sic do poprawienia komfortu petentów, w szczeg61noci osób z dysfunkcjq ruchu
czy osób starszych korzystajqcych z ushig urzçdu.
Wartoé calego zadania wyniosla 381.837,36 A. Na jego realizacjç Powiat
Radomszczañski otrzymal dofinansowanie ze grodk6w Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepehiosprawnych w kwocie 76.746,69 zi.
Wykonanie prac polegajqcych na remoncie instalacji elektrycznej w budynku
ZSE w Radomsku w czçsci przeznaczonej dia Przychodni Pro Familia oraz na parterze
budynku ZSE w czçci przeznaczonej na szkole
Zakres prac w/w zadania obejmowal demonta2 istniejcej instalacji elektrycznej,
montaz nowej instalacji elektrycznej, opraw owiet1eniowych, gniazd wtykowych oraz budowç
linii zasilajqcej WLZ (dia obiektu SP ZOZ Pro Familia). Star instalacjç elektrycznq zastipiono
now, bezpiecznq oraz energooszczçdnq.
Wartoé prac wyniosla 56.826,00 A.
Budowa wewnçtrznej i zewnçtrznej instalacji gazu wraz z przebudowq i zmian
sposobu uzytkowania czesci budynku gospodarczego na kotlowniç gazowq w DPS
w Radomsku
W ramach zadania wykonano wewnqtrznq i zewnqtrznq instalacjç gazowq, wewnçtrzn
i zewnçtrzn4 instalacjç c.o., instalacjç odprowadzania spalin, wewngtrzn4 instalacjç e1ektryczni
oraz kotlowniç zasilanq kaskadq kondensacyjnych kotlów gazowych.
Wartoé calego zadania inwestycyjnego wyniosla 233.993,30 A.
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Modernizacja instalacji grzewczej I wodno-kanalizacyjnej w budynku szkoly SOSW
w Radomsku
Zakres prac podzielony byl na dwie czçci. Czçé I obejmowala demonta2 grzejników
i instalacji c.o. oraz montaz nowych urzdzeñ, demontat starych i monta± nowych instalacji
wod-kan oraz roboty ogólnobudowlane niezbçdne do przywrócenia stanu sprzed budowy.
Natomiast czçó II obejmowala demonta± istniejcego oraz monta2 nowego wezka ciepinego,
wykonanie instalacji elektrycznej wçzla ciepinego oraz roboty remontowe i renowacyjne.
Warto6 calego zadania wyniosla 322.990,01 zI.
Budowa Centrum Rehabilitacyjno-Integracyjnego w Radomsku
W zwiqzku z tym, i2 na terenie Powiatu Radomszczañskiego istnieje zapotrzebowanie
na uslugi w zakresie rehabilitacji osób niepelnosprawnych, Zarz4d Powiatu
Radomszczafiskiego planuje budowç Centrum Rehabilitacyjno-Jntegracyjnego w Radomsku
na dzialce w obrçbie Szpitala Powiatowego przy ul. Jagielloñskiej 36. W raniach Centruni majq
powstaé Warsztaty Terapii Zajeciowej, rodowiskowy Dom Samopomocy, Centrum
Opiekuñczo-Mieszkalne oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe dia PCPR
w Radomsku a take archiwum. W roku 2019 ziecono opracowanie dokumentacji projektowej
dia w/w zadania, której koszt wyniósl 150.000,00 zL
Na budowe Centrum Opiekuñczo-Mieszkalnego, które bçdzie wchodzilo w skiad
Centrum Rehabilitacyjno-Integracyjnego, Powiat wys4pil z wnioskiem o dofinansowanie
kosztów budowy w ramach rz4dowego programu pn. ,,Centra Opiekuñczo-Mieszkalne".
Ponadto Powiat ziozyl wniosek o dofinansowanie calego zadania pn. ,,Budowa Centrum
Rehabilitacyjno-Integracyjnego w Radomsku" w ramach Rzdowego Funduszu Jnwestycji
Lokalnych.

XIV. ZAMOWIENIA PUIBLICZNE
Referat ds. Zamówieñ Publicznych Starostwa Powiatowego w Radomsku
przedstawil w fomiie tabelarycznej informacje dotyczce zamówieñ publicznych
przeprowadzonych w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.

PrJ.()(J/aJ
I'izccl lot
ira mwico to
01

I I11l(l\\ lUll I

I
.
u&Iiicicnia

\\ art usc

Data
u(I/lcIcllJc
I l lfl(.)\

1(1111

I crinii
rcaIiiac
/ Ill(
1
,) \\ U II ill

P1 lP\\

Bankowa obsiuga
budetu Powiatu
Radornszczaiiskiego
w okresie od
01.05.2020 r.
do 30.04.2024 r.

Usluoi

Przetarg

nieograntczony

Postçpowanie uniewanione
(art. 93 ust. 1 pkt I ustawy Pzp)
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2.

etu Powiatu
omszczaiiskiego
kresie od
01.05.2020 r.
do 30.04.2024 r.

rluga

Wykonanie
remontów
czstkowych dróg
powiatowych
o nawierzchni
biturnicznej
na terenie Powiatu
Radomszczañskiego
w2O2Orrokuz
podzialem na czçci

4

5.

Ubezpieczenie
grupowe na tycie
Wa pracowników
Starostwa
['owiatowego
w Radomsku oraz
pracownikow
ednostek
organizacyjnych
Powiatu
Radomszczañskiego
w okresie
od 01.07.2020 r. do
30.06.2023 r.
Modernizacj a
instalacj i grzewczej
i wodnokanalizacyjnej
w budynku szkoly

sosw

Ustugi

Przetarg
nieograniczony

Cz. I
318.570,00 zI
Robot)' budowlane

Przetarg
nieograniczony

6.

Cz. II
418.200,00 71
Cz. III
456.398,0021

US1IUi

Roboty budowlane

Przetarg
nieograniczony

Prg
nieograniczony

w Radomsku
z podzialem
na czçci

viatowej nr
OE Przedbó
korzeniec

641.200,00 21

II.
Robot)' budowlane

Przetarg
nieograniczony

756.8421
483,

16.03.2020 r.

od
3 1.03.2020 r.
do
3 1.03.2020 r. 3 1.12.2020 r.
07.04.2020 r.

od
07.04.2020 r.
do
31.12.2020 r.

19.06.2020 r.

od
01.07.2020 r.
do
30.06.2023 r.

07.07.2020 r.

od
07.07.2020 r.
do
24.08 .2020 r.

07.07.2020 r.

07.07.2020 r.
do
31.07.2020 r.

Cz. I
211. 560, 0021
Cz. H
80.000,00 21

582.039,69 21

od
01.05.2020 r.
do
30.04.2024 r.
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7.

8.

9.

Budowa
wewnçtrznej
i zewnçtrznej
instalacji gazu wraz
z przebudowq
zmianq
.
uzytkowania czesci
budynku
gospodarczego
na kotlowniç
gazowq w DPS
w Radomsku
Przebudowa mostu
w cigu drogi
pow iatowej
nr.,901E
w km. 2+429
wm.Ruda

Budowa kanalu
odwadniajqcego
drogowy drogi
powiatowej nr
1921E w M.
Radziechowice
Drugie

Remont dro
powiatowej
10. nr 3935E
t
w m. Dzie ok

Roboty budowlane

Roboty budowlane

Roboty budowlane

Robo y budowlane

Przebudowa mostu
w ciqgu drogi
powiatowej
' Roboty budowlane
nr39OlE
wkm. 2+429

12.

Remont drooi
powiatowej
39O7Eodcinek

Roboty budowlane

•

meograniczony

Przetarg
meograniczony

Przetarg
nieograniczony

224.411,80 z

11.08.2020 r.

Postçpowanie uniewa±nione
(art. 93 ust. I pkt4 ustawy Pzp)

169.602,65 A

Przetarg
nieograniczony

362.668,94 A

Przetarg
nieograniczony

1.532.548,14

26.08.2020 r.

od
26 08 2020 r
do
30 102020 r

04.09.2020 r.

od
04 09 2020 r.
do
09.10.2020 r.

2'r.

od
21.09.2020 r
do
30.11.2020r.

22.09.2020r.

od
22 09 2020 r
do
30.10.2020 r.

.W

Przetarg
nieograniczony

od
11.08.2020 r.
do
15.09.2020 r.

173.553,62zi
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Az
Remont drogi
powiatowej nr
13. 3910E w
miejscowoci
Piskorzeniec

Dostawa sprzçtu
komputerowego
14. oraz sprzçtu
multimedialnego z
podzialern na czçci

Remont drewnianej
konstrukeji mostu
na rzece Pilicy
w ci4gu drogi
powiatowej
nr 3934E
30+30 1
Krzçtow

howe utrzymanie
g powiatowych
terenie Powiatu
- Radomszczañskiego
16.
w sezonie
zimowyrn
2020/2021 z
podzialem na czçci

Zakup energii
elektrycznej dia
potrzeb jednostek
organizacyjnych
17. Powiatu
Radomszczañskiego
w okresie
od 01.01.2021r.,
do 31.12.2022r.

Zimowe utrzymanie
dróg powiatowych
na terenie Powiatu
18. Radomszczañskiego
w sezonie
zimowyin
2020/2021 z
podzialem na czçcik

Roboty budowlane

RadomszczaAski
Powiat MOEliwQ(,

Przetarg
nieograniczony

213.363,18 zi

Cz. I
.223,47
285 .223,47A
Dostawy

nieograniczony

Roboty budowlane

Przetarg
nieograniczony

Uslugi

Przetarg
nieograniczony

Dostawy

Przetarg
nieograniczony

Uslugi

Przetarg
nieograniczony

Cz. II
36.845,88 A

369.554,75 A

13.10.2020 r.

04.11.2020 r.
2 1.10.2020 r.

28.10.2020 r.

od
13.10.2020 r.
do
30.10.2020 r.
od
04.11.2020 r.
do
11. 11.2020 r.
od
21.10.2020 r.
do
28. 10.2020 r.

od
28.10.2020 r.
do
16.12.2020 r.

Postçpowanie uniewanione
(art. 93 ust. I pkt I ustawy Pzp)

79.197,04 zi

25.11.2020 r.

od
01.01.2021 r.
do
31.12.2022 r.

Postçpowanie uniewa±nione
(art. 93 ust. I pkt 6 ustawy Pzp)
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19

Zirnowe utrzyrnanie I
dróg powiatowych
na terenie Powiatu
Radomszczañskiego
w sezonie
zirnOwym
2020/2021 z
podzialem na czçci

I Ubezpieczenie
Powiatu
Radomszczaskiego
I
20. w okresie od
22.01.2021r.. do
21.01.2023r.

21.

Uslugi

I

I

Przetarg
nieograniczony

II
I

Przetarg
Uslugi

192.996,00 zI
Cz. 2
127.116,00zl
Cz.
212.855,80 zi

Cz.1

58.905,4 1 zI

SUMA

II

od
05.01.2021 r.
05.01.2021 r.
do
30.04.2021 r.

Przetarg
nieograniczony

I

od
22.01.2021 r.
13.01.2021 r. do
21.01.2023 r.

I nieograniczony 734.374,17 zl 15.01.2021 r.
Cz. 2

Wykonanie
rernontów
czqstkowych dróg
A Roboty budowlane
powiatowych o
nawierzchni
.
.
bitiirnicznej na
terenie Powiatu
.
Radomszczañskieg
w2021 rokuz
podzialem na czeci

I

I Cz. I

I

CL 1
311.122,50 zi
CL II
384.375,00 A

od
02.02.202 1 r.
02.02.2021 r.
do
3 1.12.2021 r.

CL III
448.335,00zl

._______ 9.38 1.500,88 zI

XV. GOSPODARKA NIERUCHOMOSCIAMI POWIATOWYMI
W skiad nieruchomoci stanowiqcych wkasnoó Powiatu Radomszczañskiego wchodzi
lcznie 581 dzialek o pow. ogólnej 618 6098 ha, w tym 511 dzialek stanowicych drogi
powiatowe o pow. 553,9457 ha. Poni2ej znajduj4 sic dane dotyczce nieruchomoci
stanowiqcych w1asnoé Powiatu Radomszczañskiego bçdqcych w zarzdzie jednostek
organizacyjnych oraz ich obecny stan zagospodarowania.
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1. Liceum Og61noksztalcce im. Feliksa Fabianiego w Radomsku przy ul. Armil
Krajowej 30
W skiad w/w nieruchomoci wchodzq dzialki plozone w obrçbie 26, oznaczone numerami:
214/1, 214/3 o 14cznej powierzchni 1,0715 ha. Na opisanej nieruchomoki znajduje
sic budynek szkoly, budynek gospodarczy, asfaltowe boisko sportowe, kort tenisowy,
ogrodzenie kortu. Teren szkoly jest ogrodzony. Nieruchomoé oddana zostala w trwaly zarzd
na czas meoznaczony z przeznaczeniem na cele owiatowe (decyzja z dnia 31.03.2011 r.
- ksiçga wieczysta nr PT1R/00082619/7).
2. II Liceum Og61noksztalcce im. Krzysztofa Kamila Baczyñskiego w Radornsku
przy uL Bugaj 3
W sklad w/w nieruchomoci wchodz4 dzialki oznaczone numerami: 301/2 o pow.
0.2246 ha 301/4 o pow. 0.3169 ha, (powierzchnia hczna 0.5415 ha) w obrçbie 11 miasta
Radomska. Na nieruchomoki znajduje sic budynek szkoly. Teren szkolny czçciowo
utwardzony i ogrodzony. Nieruchomoé oddana zostala w trwaly zarzd na czas meoznaczony
na cele owiatowe (decyzja z dnia 07.04.2011r. - ksiçga wieczysta nr PT1R/00082749/7).
3. Zespól Szkól Ponadpodstawowych Nr 1 im. Stanislawa Staszica w Radomsku
przy ul. Brzthilcklej 20
Nieruchomoé oznaczona jest numerem dzialki 295/2 o pow. 2.1162 ha w obrçbie 15.
Na dzialce znajduje sic budynek szkoly, budynek warsztatów, budynek mieszkalny, gara±,
boisko oraz ogrodzenie terenu. Nieruchomoé oddana jest w trwaly zarz4d na czas
nieoznaczony na cele owiatowe, na podstawie decyzji z dnia 10.05.201 In - ksiçga wieczysta
nr PT 1 P.100040666/5.
4. Zespól Szkól Drzewnych I Ochrony trodowlska w Radomsku przy ul. Brzeinlcklej 22
W skiad przedmiotowej nieruchomoci wchodz4 dzialki oznaczone w obrçbie 15 numerami:
294/6 o pow. 1.4394 ha i 294/5 o pow. 0.6802 ha. Na nieruchomoci znajduje sic budynek
szkoly, budynek magazynowy, cieplocig, budynek warsztatów Centrum Ksztalcenia
Praktycznego, budynek magazynowy, wiata, gara±e, ogrodzenie szkoly. Nieruchomoé oddana
jest w trwaly zarzd na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na cele owiatowe (decyzja z dnia
03.02.2011 r. - ksiçga wieczysta nr PT I R/00040667/2).
5. Zespól Szkól Elekfryczno - Elektronicznych im. prof. dr. mt Janusza Groszkowskiego
w Radomsku przy ul. Narutowieza 12
W skiad niemchomoki wchodzq dzialki oznaczone w obrçbie 11 numerami: 300/1, 300/2
o lqcznej powierzchni 0,9891 ha. Na nieruchomoci znajduje sic budynek szkoly, budynek
szecioizbowy, budynek murowany dwuizbowy, budynek murowany parterowy, parking
utwardzony, chodnik z kostki brukowej, boisko szkolne, plac utwardzony ogrodzenie szkoly.
Nieruchomoé oddana jest w trwaly zarzqd na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na cele
owiatowe, (decyzja z dnia 15 .04. 2011 r. - ksiçga wieczysta nr PTIR/00082749/7).
6. Powiatowa Hala Sportowa w Radomsku przy ul. Szkolnej 2
Przedmiotowa nieruchomoé oznaczona jest w obrçbie 11 numerem dzialki 299/2
o pow. 0.6202 ha. Nieruchomoé zabudowana jest budynkiem hail sportowej.
Na przedmiotowej dzialce urzqdzony jest parking z citgami komunikacyjnymi, a cala
niemchomoó ogrodzona jest panelowym ogrodzeniem z brarnq wjazdow4 od ulicy
Szkolnej. Nieruchomo.é oddana jest w trwaly zarzd na czas meoznaczony
przeznaczeniem na cele statutowe jednostki organizacyjnej Powiatu Radomszczañskiego
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- Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku (decyzja z dnia 10.03. 2016r. znak:
GNI.6844.2. 1.201 6.ED, - ksiega wieczysta nr PT1 R/0009 1438/0).

7. Zespóf SzkóI Ekonomicznych im. Tadeusza KotarblIskiego w Radomsku,
przy uL Przedborskiej 39/41
Nieruchomoé oznaczonajestw obrebie 19 numerami dzialek: 10/12o pow. 0,3795 ha, 10/7
o pow. 0,0 13 1 ha (lqczna powierzchnia 0,3926 ha). Na opisanej wyej nieruchomoci znajduje
sic 5 - kondygnacyjny budynek murowany oraz - stanowiqcyjego mtegra1n czeé - budynek
kotlowni oraz boisko wielofunkcyjne do pilki koszykowej i siatkowej. Niemchomoé oddana
jest w trwaly zarzqd na czas meoznaczony na cele owiatowe (objeta ksiçgq wieczyst4
nr PT! R/00009275/8).
Dzialka ozn. nr 10/11 o pow. 0,0092 obr. 19 Radomsko zostala wylqczona z zarzqdu Szkoly
i stanowi w!asnoé Powiatu. Na dzialce znajduje sic transformator elektroenergetyczny.
8. Zespót Szkól Ponadpodstawowych w Przedborzu, przy uL Plofrkowskiej 1
Nieruchomoé oznaczona numerem dzialki 95/1 o pow. 1,4259 ha w obrçbie 5. Na dzialce
znajduje sic budynek szkoly, magazyn opalowy, parkan betonowy, ogrodzenie z siatki, boisko
utwardzone. Nieruchomoé oddana jest w trwaly zarzqd na czas nieoznaczony
z przeznaczeniem na ce!e owiatowe (decyzja z dnia 31.05.2011r. - ksiçga wieczysta
nr PT1RJ00054340/5).
9. N1eruchomoé po zllkwldowanym Zespole SzkóI Agroblznesu w Strzalkowle
Zgodnie z Uchwalq NRVI/44/201 1 Rady Powiatu Radomszczañskiego z dnia
11.04.2011r., z dniem 31 sierpnia 2011r. zostal rozwiqzany Zespól Szkól Agrobiznesu
w Strzalkowie ul. Reymonta 54. Niemchomoé posiada urzqdzonq ksiçgç wieczystq
Nr PT!R/00082925/5. W skiad nieruchomoci wchodzq dzialki oznaczone numerami: 1193,
1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201/2, 1204/1, 1204/3, 1204/4, 1204/5, 1204/6,
1204/7, 1205 o pow. ogólnej 58,4494 ha. Dzialki oznaczone numerami: 1193, 1194, 1204/3,
1204/4, 1204/5,1204/6, 1204/7, 1196, 1197, 1199, 1201/2 0 pow. ogolna 56.43 ha, zostaly
wydzierawione w trybie przetargu. Umowa dzierzawy obowiqzuje do dnia 19.03.2021r.
Na dzialce 1201/2 z!okalizowane sq zabudowania gospodarcze, magazyn zbozowy, obora,
chiewnia, szopa, ku±nia, budynek bylych warsztatów szkolnych, budynek gara±owy, budynek
mieszkalny. Na czçé budynku warsztatów szkolnych 0 powierzchni zabudowy 146 m2
oraz czqgd budynku garaowego 0 powierzchni 224 m2 zostala zawarta w dniu 17.10.2014r.
umowa uyczenia Nr 3/2014 ze Stowarzyszeniem Sympatyków Pojazdów Militarnych ROTA.
Umowa ta zostala zawarta na okres 3 lat. Aneksem Nr 1/2017 z dnia 8.11.2017r. oraz
Aneksem nr 2 z dnia 28.10.2020r. umowa zostala przedhrkona do 31.10.2023r. Dzialki nr: 1205,
1195, 1198, 1200 stanowiq drogi wewnçtrzne. Na dzialce nr 1204/1 ziokalizowane sq
budynki mieszkalne, garae, place, drogi, ogrodzenie.
W budynku przy wejciu glownym zamieszkuje jedna rodzina (5 osób) - byli pracownicy
szkoly rolniczej. W budynkach mieszkalnych w podwórku (2 budynki typu bli±niak)
zamieszkujq dwie rodziny - glowny najemca to byly pracownik szkoly ro!niczej.
Na dzialce nr 1201/1 usytuowany jest budynek bylej szkoly rolniczej. W lokalu
mieszkalnym w budynku szkoly zamieszkuje jedna rodzina (2 osoby) w tym byly pracownik
szkoly rolniczej.
Naczelny Sqd Administracyjny wyrokiem Sygn. akt I OSK 2459/19 z dnia 14.07.2020r. oddalit
skargç kasacyjnq wniesionq przez Powiat Radomszczañski od wyroku Wojewódzkiego Sqdu
Administracyjnego Sygn. akt ISA/Wa 1926/18 z dnia 8.05.2019r. Orzeczenie Sqdu jest
ostateczne i me podlega zaskaraniu. Wojewódzki Sqd Administracyjny wyrokiem Sygn. akt
ISA/Wa 1926/18 z dnia 8.05.2019r. oddalil, wniesionq przez Powiat Radomszczañski skargç
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na Decyzje Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi, orzekajcej, it ,,zespól dworsko - parkowy"
(budynek szkolny wraz z dziaflc4 o pow. 4,04 ha, po bylej szkole rolniczej) , polozony
w miejscowoci Strzalków, przejçty wraz z calymi Dobrami Ziemskimi Strzalków na wlasnoé
Skarbu Pañstwa, w czçci oznaczonej jako dzialka 1201/1 o pow. 4,04 ha We podpadal
pod dzialanie art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z dnia 6.09.1944 o przeprowadzeniu refomiy
rolnej. Protokolem przejçcia - przekazania, sporzdzonym w dniu 28.12.2020r. przedmiotowa
themchomocS w tym budynek bylej szkoly rolniczej wraz z dzialkq a pow. 4,04 ha zostal
zwrócony prawowitemu wlacicie1owi.
10. Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy im. Ks. Jan Twardowskiego
w Radomsku, przy uL Piastowskiej 12
Niemchomoé oznaczona jest w obrçbie 27 numerami dzialek: 225/1 o pow. 0,0805ha
i 225/2 o pow. 1,2544 ha. Na ww. dzialkach znajduje sic budynek szkoly, budynek mternatu,
budynek gospodarczy, drogi I chodniki, boisko, ogrodzenie. Nieruchomoé oddana jest
w trwaly zarz4d na czas nieoznaczony na cele owiatowe (decyzja z diii 18.04.2011r. - ksiçga
wieczysta Nr PTIR/00008886/7).
11. Zespól Placówek OwIatowo - Wychowawczych w Radomsku, przy ul. Piastowskiej 21
Nieruchomoé oznaczona w obrçbie 27 numerem dzialki 36 o pow. 0,7335 ha.
Na przedmiotowej nieruchomoci znajduje sic bursa szkolna, gara, budynek gospodarczy,
droga z plyt, chodnik przy drodze i chodnik przed budynkiem, plac miedzy budynkami, chodnik
w czçci wschodniej, plac zabaw, ogrodzeme. Nieruchomoé oddana w trwaly zarzd na czas
meoznaczony z przeznaczeniem na cele owiatowe (decyzja z dnia 6.04.20 1 Ir. (ksiçga
wieczysta Nr PT1R/0003891 1/1).
12. Dom Pomocy Spolecznej w Radomsku, przy ul. Krasickiego 138
Przedmiotowa nieruchomoé oznaczona jest w obrçbie 4 numerem dziallci 820 pow. 0,2973
ha. Na dzialce ziokalizowany jest 2-kondygnacyjny budynek Domu Pomocy Spolecznej, gara
murowany z przyleglym do innego budynkiem gospodarczym, teren jest zagospodarowany,
czçkiowo utwardzony kostk, ogrodzony. Nieruchomoé oddana jest w trwaly zarz4d na czas
nieoznaczony (decyzja z dnia 12.09.1996r. - ksiçga wieczysta Nr PT1R100011634/0).
13. Dom Pomocy Spotecznej w Radziechowicach Pierwszych, uL Wspólna 2 gm. Ladzice
Na dzialce nr 160/1 o pow. 5,44 ha w czçci zabudowanej, ziokalizowany jest budynek
Domu Pomocy Spolecznej a teren rolny w tej dzialce stanowi gospodarstwo przydomowe.
Nieruchomoé oddana jest w trwaly zarzd na czas nieokre1ony (decyzja z dnia 9.12.1996r. ksiçga wieczysta Nr PT1R/00040842/3).
Dzialka nr 160/2 o pow. 19,43 ha jest przedmiotem dzierzawy do dnia 31.12.2023r. (umowa
dzierzawy z dnia 03.11.2020r.)
14. Nieruchomoé gruntowa w Radzlechowicach Plerwszych, gm. Ladzice
W zwizku z zaprzestarnem prowadzenia dzialaInoci rolniczej przez DPS
w Radziechowicach Pierwszych i me wykorzystywanie dzialek oznaczonych numerami:
1552, 1561, 1568, 1569 o powierzchni kqcznej 1,78 ha na cel, na który zostaly przekazane
w trwaly zarzqd, na wniosek Dyrektora DPS wygaszono trwaly zarz4d Decyzj4 z dnia
13.07.2015r. znak GNI.6844.2.1.2015.ED. W wyniku przeprowadzonych prac geodezyjnych
dzialki zostaly po1czone i zostala utworzona nowa dzialka numer ewidencyjny 1668 o pow.
1,9797 ha. Dia nieruchomoci prowadzona jest ksiçga wieczysta Nr PT1R/00094872/5.
Zagospodarowanie do uzgodnienia z Zarz4dem Powiatu.
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15. Starosiwo Powiatowe w Radomsku, przy uL Leszka Czarnego 22, siedziba urzedu
W skiad ww. niemchomoci wchodz4 dzialki w obrçbie 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 1cznej powierzchni 0,4802 ha.
Dia przedmiotowej meruchomoci prowadzone s4 ksiegi wieczyste: Nr PT1R/00051617/7,
Nr PT1RJ00043181/2 oraz Nr PT1R100089598/2. Na dzialce 226/1 o pow. 0,2965 ha
ziokalizowany jest budynek Starostwa Powiatowego oraz dojazd do budynku I parking.
Na pozostalych dzialkach urzdzony jest parking. Na mocy umowy uyczenia 0G. 10.2019
z dnia 22.11.2019 roku Zarzd Powiatu Radomszczafiskiego przekazal Powiatowemu
Inspektorowi Nadzoru Budowlanemu w Radomsku pomieszczenia biurowe, znajdujce sic
w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku a lcznej powierzchni 93 m
(s4 to pomieszczenia nr 403, 409 410, 412, 421). Niniejsza umowa obowizuje od dnia
01.01.2020r. do dnia 31.12.2023r. z mo±1iwoci4 wczeniejszegojej rozwizania przez ka±d
ze stron z zachowaniem jednomiesiçcznego okresu wypowiedzenia.
16. Nieruchomoik poloona w Radomsku, przy uL TysicIecia
NieruchomocS stanowi dzialki oznaczone w obrçbie 18 numerami 277/4 o pow. 0,0032 ha
1 278/6 o pow. 0,0092 ha - ksiçga wieczysta Nr PT1R/00005338/0. Dzialki zostaly obcizone
ograniczonym prawem rzeczowym w postaci shxebnoci gruntowej polegajqcej na prawie
przejazdu i przechodu przez te dzialki oraz wszelkiego korzystania z mch na calej powierzchni
w celu dostcpu do drogi publicznej, ul. Tysiqclecia w Radomsku, dia kazdoczesnych w1acicie1i
dzialek przyleglych oznaczonych numerami: 277/5, 277n,278/7.
17. Nleruchomo*é polo±ona w Radomsku, przy ul. Tysiqclecia 2— siedziba Powiatowego
Urzçdu Pracy
Nieruchomo6 bcd4ca w dzier±awie, zgodnie z Umowq z dnia 10.07.2018r. zawar4
pomiçdzy Województwem Lódzkim a Powiatem Radomszczañskini, stanowi dzialki
oznaczone nr 278/7 oraz 277/7 o lcznej pow. 0,1374 ha. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
1S.Nitruchounk po Szpitalu Powiatowym w Radomsku - Zaldad PielçgnacyjnoOplekuñczy, Aleje Jana Pawla II nr 51 nr 7
Nieruchomoé w obrçbie 18 oznaczona numerami dzialek: 49/1 a pow. 0,0174 ha
1 49/3 a pow. 0,3977 ha, dia której urzdzona jest ksiçga wieczysta Nr PT1R/0005338/0.
Nieruchomo§6 przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
(w trakcie przetarg na zbycie nieruchomoci).
Na dzialce nr 49/1 o pow. 0,0174 ha znajduje sic budynek murowany, mepodpiwrnczony,
parterowy (budynek w zlym stanie technicznym).
Na dzialce nr
o pow. 03977 ha znajduj sic:
> budynek po zakladzie pielçgnacyjno - opiekuñczym, murowany, niepodpiwniczony,
dwukondygnacyjny z poddaszem uytkowym,
> budynek p0 zakladzie rehabilitacji, murowany, niepodpiwniczony, parterowy,
> budynek gospodarczy, murowany, niepodpiwniczony, parterowy.
Czçé budynku pa zakladzie rehabilitacji, zostala u±yczona KJubowi Sportowemu Tytani
Radomsko. Umowa uzyczeni zostala zawarta na okres 3 lat, od dnia 18.09.2014r.
do 17.09.2017r. i na podstawie Aneksu Nr 2/2017 przedllukona do 16.10.2027r.,
lecz nie dlu±ej niz do dnia zawarcia umowy sprzeday nieruchomoki.
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19. Samodzieiny Publlczny Zakiad Opleki Zdrowotnej Pro Familla w Radomsku,
przy uL Armii Krajowej 34
Nieruchomoé oznaczona numerem dziallci: 257/10 o pow. 0,1260 ha w obrebie 26.
Na dzialce zlokalizowany jest budynek przychodni. Dla przedmiotowej nieruchomoci
urzqdzona jest ksiçga wieczysta Nr PT1R/00072428/8. Na podstawie aktu notarialnego
repertorium A nr4302/2013 z dnia 05.12.2013r. zostalo ustanowione prawo u±ytkowania.
20. Szpital Powiatowy w Radomsku i Zaplecze Szpitala Powiatowego w Radomsku,
przy ul. Jagielloñsklej 36
Nieruchomoé polozona przy ul. Jagielloñskiej w Radomsku, oznaczona numerami
dzialek: 182/1 o pow. 3,0412 ha i 182/2 o pow. 0,9230 ha (lczna powierzchnia 3,9642 ha),
w obrebie 33, dia której prowadzona jest ksiçga wieczysta Nr PT1RJ00082747/3 - stanowiqca
,,Zaplecze Szpitala Powiatowego w Radomsku" (decyzja Wojewody Lódzkiego z dnia
25.02.2008r. znak: GN.V.7722/P/290/2007/MG przekazuj4ca meodplatnie Powiatowi
Radomszczañskiemu prawo w1asnoci miema Skarbu Pañstwa).
Nieruchomoé oznaczona numerem dzialki 182/3 o pow. 6,2984 ha, (ksiega wieczysta
Nr PT1R100055567/9), na której zlokalizowany jest obiekt nowego Szpitala
Powiatowego w Radomsku (decyzja Wojewody Lódzkiego z dnia 8.02.2012r. znak:
GN-IV.753 1.180.2011 .KM przekazujqca Powiatowi Radomszczañskiemu nieodplatnie prawo
wlasnoci mienia Skarbu Pañstwa). Powiat Radomszczafiski przekazal w u±yczenie
WW.
nienichomoki Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku. Umowa u±yczenia
Nr GI. 1.2014/U, zostala zawarta w dniu 24.07.2014r. na okres 10 lat.
W czeci obiektu ,,Zaplecza Szpitala", p0 pralni, funkcjonuje Da Vita (dawniej Centrum
Dializa), na mocy umowy najmu Nr 01.6845.1.2018 z dnia 31.10 2018r. zawartej
na czas okre1ony 38 miesiecy tj. do dnia 3 1.12.2021 roku. W pozostalej czçci
,,Zaplecza" funkcjonuje Oddzial Obserwacyjno-Zakainy. W czçci obiektu ,,Zaplecza
Szpitala" po kuchni, funkcjonuje Zakiad Pielegnacyjno - Opiekuñczy. Na niskim parterze
budynku, p0 bylej pralni ,,Zaplecza", do czçci wyremontowanych pomieszczeñ zostaly
przeniesione z budynku przy ul. Przedborskiej, poradnie specjalistyczne:
Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Leczenia Uza1enieñ. Take w tej czeci budynku
ziokalizowany jest Oddzial Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej.
W pomieszczeniu p0 bylej wentylatorowni, usytuowanym na niskim parterze ,,Zaplecza"
funkcjonuje pracownia rezonansu magnetycznego.
Na poziomie minus jeden, pod obiektem bykej pralni funkcjonujq pomieszczenia
gospodarcze. Czçé wyremontowanych pomieszczeñ o pow. 10 1,14 m 2 przekazana
jest Powiatowemu Urzedowi Pracy, na podstawie umowy uzyczenia Nr GL'20 19/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 oddzialu
obserwacyjno-zakanego) przekazano w uzyczenie na okres 10 lat, powierzchniç 344,56 m 2
dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepelnosprawnych ,,Koniczynka"
w Radomsku (umowa uzyczenia nr 01.3.2013 z 17.01.2013r. zawarta na okres 10 lat
do dnia 16.01.2023 roku).
Do obiektów ,,Zaplecza Szpitala" zalicza sic rówrnez budynki s1uce do podstawowego
zasilania w energiç elektryczn4, zaopatrzenie w wodç i ogrzewanie calego obiektu szpitalnego
przy ul. Jagielloñskiej 36. Na dzialce oznaczonej numerem 182/3 przy drodze wyjazdowej
ze Szpitala Powiatowego ziokalizowane jest budynek portierni.
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21. Nieruchomoki lokalowe
Powiat Radomszczafiski jest w1acicie1em 7 lokali mieszkalnych polo±onych w Radomsku
przy ul. Brzenickiej 32 (jeden lokal), przy ul. Reymonta 36 (cztery lokale),
przy ul. Jagielloñskiej 20 (jeden lokal) oraz w Dobryszycach przy ul. Szkolnej 4B (jeden lokal).
> Lokal mieszkalny w bloku przy ul. Brzenickiej 32 aktualnie stanowi pustostan.
Zagospodarowanie do uzgodnienia z Zarz4dem Powiatu.
> Lokal mieszkalny w bloku przy ul. Reymonta 36 m 10 zamieszkaly jest przez najemce,
któremu przysluguje prawo wykupienia lokalu ze stosown4 bonifikat.
> Lokal mieszkalny w bloku przy ul. Reymonta 36 m 3, przeznaczony zostal
dia zadañ Powiatowego Cent -um Pomocy Rodzinie w Radomsku na mieszkanie
usamodzielnienia.
> Lokal mieszkalny w bloku przy ul. Reymonta 36 m 21 zgodnie z UchwaI4 Rady
Powiatu Radomszczañskiego Nr XXIII/184/2020 z dnia 28.09.2020r. przeznaczony
do zbycia na rzecz dotychczasowego najemcy.
Lokal mieszkalny w bloku przy ul. Reymonta 36 m 28 zamieszkaly jest przez najemce
przeznaczony do eksmisji.
> Lokal mieszkalny w bloku przy ul. Jagielloñskiej 20 m 21 w Radomsku aktualnie
stanowi pustostan. Zagospodarowanie do uzgodnienia z Zarz4dem Powiatu.
> Lokal mieszkalny w Dobryszycach w budynku wielorodzinnym przy ul. Szkolnej
4B m 4. Zagospodarowame do uzgodnienia z Zarz4dem Powiatu.
W tabeli poniej wykazano lokale mieszkalne administrowanych przez szkoly.
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I Liceum Og61noksztalcce
4.
ul. Armii Krajowej 30
Zespól Szkól
5.
Ponadpodstawowych nr 1
ul. Brzenicka 20
Zespól Szkól
6. Ponadpodstawowych nr 1
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46,09
44,00

50,68
47,00
47,00

22. Dzialki pod garaami przy ul. Brze±nicldej 32 (dz. nr od 261 /1 do 261/15 w obr. 15
Radomsko).
23. Drogi powiatowe:
Stanowi4l4cm4 powierzchniç 553 9457 ha.
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24. Z zakresu nabywania I zbywania nieruchomoki Powiatu Radomszczañskiego:
W drodze decyzji administracyjnych ( decyzje Wojewody Lodzkiego) Powiat Radomszczaiiski
nabyl 45 nieruchomoci zajçtych pod drogi powiatowe nr:
> 3907E na terenie gminy Zytno
—33 meruchomoci
) 3918E na terenie gminy Maslowice - 1 memchomoS
> 3923E na terenie gminy Kodr4b
- 5 nieruchomoci
> 3925E na terenie gminy Kodrb
- 3 nieruchomoci
> 3925E na terenie gminy Gomunice - 1 nieruchomoó
> 3 92 1 E na terenie gminy Przedbórz - 2 nieruchomoci
25. Ponadto w roku 2020 zbyto nastcpujqce nieruchomosci wchodzqce w skiad zasobu
powiatowego:
Aktem notarialnym Repertorium A nr 318/2020 z dnia 14.01.2020 r. Umow4
zamiany, dokonano zamiany nieruchomoci: Miasto Radomsko przekazalo
Powiatowi Radomszczañskiemu dzialki gruntu: nr 508/2 o pow. 0,0332 ha i nr 508/3
o pow. 0,0209 ha w obrçbie 27 (pow. 1czna 0,0541 ha) w zamian za dzialki Powiatu
nr 295/1 o pow. 0,0541ha w obrebie 15 i nr 10/9 o pow. 0,0092 ha (pow. lqczna
0,0633 ha).
Aktem notarialnym Repertorium A nr 770/2020 z dnia 28.01.2020 r., Umow
darowizny, Powiat Radomszczañski przekazal Gminie Gidle nieruchomoki
gruntowe, stanowi4ce drogi, oznaczone numerami dzialek: 340 pow. ! ,6500 ha i 433
o pow. 0,32 ha w obrebie Plawno oraz dzialkç nr 339 0 pow. 1,69 ha w obrebie
Ludwików. Droga nr 3900E.
• Aktem notarialnym repertorium A Nr 778/2020 z dnia 28.01.2020 r., Umow
darowizny, Powiat Radomszczañski przekazal Gminie Wielgomlyny themchomoé
gruntow4, stanowicq drogç, oznaczonq numerem dzialki 965/2 0 pow. 0,3887 ha
w obrebie Zagórze. Droga nr 3916E.
• Aktem notarialnym Repertorium A nr 6276/2020 z dnia 24.09.2020 r., Umow4
darowizny, Powiat Radomszczañski przekazal Gminie Wielgomlyny meruchomoci
gruntowe, stanowi4ce drogi, oznaczone numerami dzialek: 496 0 pow. 0,01 ha
w obrebie Zagorze i 162 o pow. I ,OQha w obrçbie Goszczowa. Droga nr 3918E.
26. Podzialy nieruchomoki wchodzicych w skiad zasobu powiatowego
1. Wykonano podzial dzialki nr 338/1 o pow. 0,7100 ha stanowiqcej droge powiatow
nr 3918E w obrebie Kraszewice, gmina Maslowice celem przekazania na rzecz gminy
Maslowice czçci ww. meruchomoci. W wyniku podzialu powstaly dzialki 338/3 o pow.
0,6100 ha i 338/4 o pow. 0,0964 ha. Dzialka drogi ozn. nr 338/3 planowana jest do przekazania
na rzecz Gminy Maslowice.
2. W wyniku dokonanego podzialu dzialki nr 1204/2 0 pow. 35,5800 ha w obrçbie Strzalków
gmina Radomsko, zostaly utworzone nowe dzialki oznaczone numerami: 1204/3 o pow.
31,7581 ha, 1204/4 o pow. 1,1272 ha, 1204/5 o pow. 1,1448 ha, 1204/6 o pow. 0,6427 ha
i 1204/7 o pow. 0,9066 ha z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne.
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XVI. GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Zgodnie z ustaw4 Prawo geodezyjne i kartograficzne Starosta wykonuje zadania
organów administracji geodezyjnej i kartograficznej jako zadania ziecone z zakresu
administracji rzqdowej. Zadania wydzialu koncentrujq sic na gromadzemu i prowadzeniu
pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wydzial zajmuje sic: prowadzeniem
ewidencji gruntów i budynków w systemie informatycznym, prowadzi sprzedat map, wypisów
i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz zajmuje sic przyjmowaniem projektów
na narady koordynacyjne, a take zgloszeñ prac geodezyjnych. Powy±sze dane sq podstawq
planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i gwiadczefi,
oznaczenia nieruchomoci w ksiçgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki
nieruchomociami oraz ewidencji gospodarstw rolnych.
W Wydziale Geodezji mo±na pozyskaé dokumenty mezbçdne do uzyskania warunków
zabudowy, Iokalizacji inwestycji celu publicznego, budowy obiektów nie wymagajqcych
pozwolenia na budowç. Równie± tutaj weryfikowane sq dokumentacje techniczne dziçki
któiym powstajq mapy do celów projektowych, mapy prawne, wznowiema granic, podzialy
i rozgraniczenia nieruchomoci, regulacje tytuléw wlasnoci, regulacje granic nieruchomoki,
inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych, inwentaryzacje rozbiórek obiektów
budowlanych. Przechowywane sq, przetwarzane i udostçpniane informacje 0: przebiegu granic
nieruchomoci oraz o wlakicielach, iloci oraz rodzaju budynków, sieciach uzbrojenia terenu,
rodzajach sieci komunikacyjnej, drogowej, rowerowej, ci4g6w pieszych, oraz rnnych obiektach
ujçtych na mapach sytuacyjno-wysokociowych, ewidencyjnych, glebowo-rolnych. Wszystkie
powyzsze informacje gromadzone sq w systemach komputerowych baz geodezyjnych
i wykorzystywane sq w procesach inwestycyjnych na tereme calego Powiatu
Radomszczañskiego. Dziçki nim projektanci uzyskujq niezbçdne materialy do zaprojektowania
obiektów budowlanych i inynieryjnych. To pracownicy Wydzialu Geodezji czuwajq
nad poprawnociq, spójnociq oraz mteroperacyjnociq bar danych nurnerycznych,
które w coraz szerszym krçgu znajdujq zapotrzebowanie oraz zastosowanie w wielu
dziedzinach gospodarczych, naukowych. W zwiqzku ze spolecznq potrzebq publikacji danych
geodezyjnych w 2017 roku zostal uruchomiony internetowy portal geodezyjny w Powiecie
Radomszczañskim.
Portal ten staje sic niezbçdnym narzçdziem pracy w biurach geodezyjnych, w urzcdach
miasta I gminy oraz w Starostwie Powiatowym w Wydziale Budownietwa
i Architektury, Referacie do Spraw Nieruchomoki, Wydziale Zarzqdzania Drogami
czy w Powiatowym Centrum Zarzqdzania Kryzysowego. To fródlo niezbçdnej informacji
przypodejmowaniu wa±nych decyzji i przedsiçwziçó w tych urzçdach oraz wydzialach. Adresy
WMS sq równie± podane dia Glównego Geodety Kraju, aby równie± publikowal te dane
na portalu krajowym. Na geoportalu sq przygotowane moduly dia rzeczoznawców
majqtkowych, gmin, komorników, geodetow i branystów. Podmioty te wykorzystujq dane
pzgik w celu realizacji nato±onych na nich zadañ. Z portalu korzystajq r6wnie2 Agencja
Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa, Regionalna Dyrekcja Ochrony grodowiska
w Lodzi, Glówny Urzqd Statystyczny, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad
oraz pozostali interesanci, których grono jest coraz szersze. Z tego geoportalu mogq korzysta
zwykli obywatele I inne podmioty. Dziçki portalowi zostala zaprezentowana ciçka i niezwykle
odpowiedzialna praca jakq wykonujq pracownicy Wydzialu Geodezji. Udostçpniony portal
geodezyjny to nowoczesny i dostçpny serwis intemetowy do w/w danych pod adresem:
http://geoportal.radomszczanski.plI .
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Na portalu mapowym mona zapoznaá sic m.in. z map4 ewidencji gruntów i budynków
powiatu radomszczañskiego, jak r6wniet z ortofotomap. Obecnie serwis podzielony
jest na trzy czçci o rónej thnkcjona1noci.
Od grudnia 2019 roku pojawila sic r6wniet mo1iwoó zamówienia map z Orodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dia osób fizycznych poprzez stronç Geoportalu.
Od 2020 roku na geoportalu powiatowym zostaly przygotowane moduly dia rzeczoznawców
majtkowych oraz komorników.

XVII.DZIALALNOSC POWIATOWEGO RZECZNIKA
KONSUMENTOW
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Radomsku realizowal w 2020 r. nastçpujqce zadania:
> zapewnial bezpatne poradnictwo konsumenckie i informacjç prawnq w zakresie
ochrony interesów konsumentów;
> wystçpowal do przedsiçbiorców w sprawach ochrony praw i interesów
konsumentów;
wspOldzialanie z Prezesem Urzçdu, organami Inspekcji Handlowej oraz
organizacjami konsumenckimi;
> prowadzil edukacjç konsumenck.
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INFORMACJA POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTOW NA TEMAT ROZPATRZONYCH
w 2020 R. SPRAW, PODEJMOWANYCH DZIALAN ORAZ EFEKTOW JAKIE TE DZJALANL&
PRZYNOSZ.
ustawy
Rzecznik Konsumentów swoje zadania wykonuje na podstawie przepisów
Dz.
z
2020
r.
konsumentów
(t.j.
U.
i
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
poz. 1076 ze zm.). Rzecznik dziala w ramach wyodrçbnionego biura (od 27 czerwca 2018 r.)
i jest zatrudniony na pelnym etacie. Rzecznik Konsumentów, w terminie do dnia 31 marca
kadego roku, przedklada Starocie do zaopiniowania roczne sprawozdanie ze swojej
thiala1noci w roku poprzednim oraz przekazuje je Prezesowi Urzedu w terminie 7 dni
od zaopiniowania przez Staroste.

REALIZACJA ZADAN RZECZNIKOW KONSUMENTOW.
Zapewnienie bezplatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie
ochrony interesów konsumentów.
Podstawowym zadaniem Rzecznika Konsumentów jest bezplatne poradnictwo
konsumenckie. W 2020 r. Rzecznik udzielil lqcznie 1220 porad (porady osobiste, telefoniczne
i pisemne). W roku 2019 liczba udzielonych porad to 1164.
Ka2da zgthszona do Biura Rzecznika Konsumentów sprawa analizowana byla pod wzglçdem
faktycznym i prawnym. Konsumenci byli informowani o obowizujcych w ich sprawach
przepisach. Wskazywano take konkretne dzialania, które mog4 podjqé konsumenci,
aby wyegzekwowaé przyslugujqce im uprawnienia. Klienci konsultowali z Rzecznikiem treé
pism kierowanych do przedsiçbiorców.
Równiez przedsiebiorcy kontaktowali sic z Rzecznikiem w sprawach konsumenckich,
w celu uzyskania informacji jakie maj4 obowiqzki wobec konsumentów i jakie przepisy
to regulujq. Najwiqkszq i1oé udzielonych porad dotyczyla umów kupna sprzeda2y
obuwia, odziey, urzdzeñ gospodarstwa domowego AGD I RTV, sprzçtu komputerowego,
telefonów komórkowych, samochodów, umów zawartych poza lokalem przedsiçbiorstwa:
glównie sprzeday energii elektrycznej i gwiadczenia uslug telekomunikacyjnych, umów
kupna-sprzeday towarów np. sprzçtu gospodarstwa domowego.
W porównaniu do roku 2019 r. wzrosla i1oé udzielonych porad, która dotyczyla
rodków higienicznych i czyszczcych (glowny problem to zawyzona cena). Ponadto wzrosla
i1oé porad, która dotyczyla umów przedmiotem, których byly: imprezy oko1icznociowe,
imprezy turystyczne oraz transport Iotniczy. Konsumenci mieli problem z otrzymaniem zwrotu
pieniçdzy w zwizku z brakiem wykonania przez przedsiçbiorcow ww. umów. Brak realizacji
umów byl zwizany z pandemi4 koronawirusa. W celu uzyskania zwrotu wplaconych grodk6w
finansowych konsumenci byli informowani o przysluguj4cych im prawach
Rzecznik
sporzdza1 stosowne pisma np. ods4pienia od umowy.
-

Rzecznik Konsumentéw redagowat dia konsumentów:
~

-

-

-

-

Sporz4dzono 4 pozwy o wydanie nakazu zaplaty w postçpowaniu upominawczym
przedmiot sporu:
reklamacja torby podróznej,
reklamacja fotela biurowego,
reklamacja Ana,
reklamacja imprezy turystycznej.

-
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Rzecznik sporzqdzit dia konsumentéw:
+ 22 wnioski o wszczçcie przez Inspekcjç Handlow4 procedury pozasdowego
rozwizania sporu cywilnoprawnego miçdzy konsumentem a przedsiçbiorc,
+ 3 wnioski do Rzecznika Finansowego o interwencje w sprawie zwizanej
z reklamacj4 wniesion4 do podniiotu rynku fmanowego (ubezpieczenie OC pojazdu,
ubezpieczenie telewizora, umowa pozyczki),
+ wniosek do Rzecznika Fmansowego o przeprowadzenie pozasdowego postçpowania
w sprawie rozwizania sporu z podmiotem rynku finansowego (ubezpieczenie
mieszkania),
+ wniosek o interwencje Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej dot. Umowy
wiadczenia ushigi kurierskiej,
+ 5 wniosków do Prezesa Urzçdu Komunikacji Elektromcznej o wszczçcie postepowania
w sprawie pozasdowego rozwizania sporu (ADR) dot. uskug telekomunikacyjnych,
+ wniosek do Prezesa Urzçdu Komunikacji Elektronicznej o wszczçcie postepowania
w sprawie pozasdowego rozwizania sporu (ADR) - usluga pocztowa,
•:• 2 wnioski do Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie Urzçdu Regulacji Energetyki
o wszczçcie postçpowania w sprawie pozasdowego rozwiqzania sporu
konsumenckiego (dotyczy umów sprzeday energii elektrycznej).
Ponadto Rzecznik Konsumentów redagowal:
> zgloszenia reklamacyjne zakupionych towarów i uslug,
> owiadczenia o odstpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiçbiorstwa
i na od1egloó (sprzeday towarów/uslug),
> odwolania od negatywnie rozpatrzonych reklamacji towarôw/uslug,
wypowiedzenia, rozwiqzania umów dotyczy sprzeday towarów/uslug.
Pomoc Rzecznika Konsumentów przy redagowaniu ww. dokumentów przyczynila
AV do podniesienia iwiadomoici konsumentów o przysluguj4cych im prawach
i tym samych do pozytywnego w wiçkszoci przypadków zalatwienia zgloszonych
reklamacji lub innych roszczeñ.
Wykaz udzielonych porad.
Wykaz spraw
1. Uslugi, w tym:

zwizane z themchomociami
bie24ca konserwacja utrzymanie domu , drobne naprawy,
)ielçgnacja
czyszczenie odzie±y i naprawa obuwia
konserwacja i naprawa pojazdów i innych grodk6w
transportu
finansowe
ubezpieczeniowe
)ocztowe i kurierskie
telekomunikacyjne
transportowe

IV

Ogolem
557

I

14
32
9
23
51
26
22
96
10
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turystyka i rekreacja
sektor energetyczny i wodny
zwizane z opiekq i opiekg zdrowotnq
edukacyjne
inne
II. Umowy sprzedazy, w tym:
artykuly zywnociowe
odzie± i obuwie
meble, artykuly wyposaenia wnçtrz, utrzymania domu
urzqdzenia
gospodarstwa
domowego,
urzqdzenia
elektroniczne i sprzet komputerowy
samochody i grodki transportu osobistego
kosmetyki, grodki czyszczqce i konserwujce
)rodukty zwiqzane z opiekq zdrowotnq
art. rekreacyjne, zabawki i art. dia dzieci
inne
informacje ogólne
niekonsumenckie
Lcznie

62
66
12
5

129
642
32
150
50

149
44
37
19
13
148
15

6
1.220

Wystepowanie do przedsiçbiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
Do zadañ Rzecznika Konsumentów nalezy wystçpowanie do przedsiebiorców
w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
W roku 2020 do Biura Rzecznika Konsumentów wplynçlo 68 wniosków o podjçcie interwencji
w sprawie konsumenckiej (w roku 2019 wplynçlo 98 wniosków).
Pisemne wys4pienia Rzecznika Konsumentów do przedsiçbiorców zawieraty
wezwania do udzielenia wyjanieñ w sprawach zgloszonych przez konsumentów, wezwania
do dobrowolnego spelnienia roszczeñ wczeniej kierowanych przez samych konsumentów,
które byly polczone z interpretacjq obowizujcych przepisów prawa i postanowien
zawartych umów.
W odpowiedzi na pisma Rzecznika Konsumentów, przedsiçbiorcy w wiçkszoci
przypadków przedstawiali swoje stanowisko w sprawie, udzielali dodatkowych wyjanieñ
oraz informacji o sposobie zalatwienia reklamacji.
W niektórych sprawach do pozytywnego zalatwienia sprawy konsumenckiej dochodzito
p0 rozmowie telefonicznej Rzecznika z przedsiçbiorc.
Reklamacje byly zalatwiane m.in. poprzez naprawe lub wymiane rekiamowanego
towaru, zwrot pieniçdzy, ponowne rozpatrzenie reklamacji, wlaciwe gwiadczenie ushigi.
W sytuacji, gdy pomimo interwencji Rzecznika Konsumentów przedsiçbiorca
odmawial pozytywnego zalatwienia reklamacji, Rzecznik proponowal konsumentowi pomoc
przy sporzdzeniu wniosku o wszczecie procedury pozas4dowego rozwizania sporu
cywilnoprawnego miçdzy konsumentem a przedsiçbiorc, wniosku o rozstrzygniçcie sporu
przed sdem polubownym tub przy wypehiieniu formularzy pism procesowychw postçpowaniu
cywilnym. Czqgd konsumentów skorzystala z pomocy zaoferowanej przez Rzecznika
Konsumentów i dziçku temu w wielu przypadkach sprawy konsumenckie zostaly zakoñczone
ostatecznie pozytywnie.
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Interwencje Rzecznika Konsumentów oraz pozas4dowe rozstrzyganie spraw
konsumenckich maj4 bezporedni wplyw na zachowania przedsiçbiorców, przyczyniajq sic
do pozytywnego dia konsumenta zalatwienia reklamacji, zapoznajq przedsiçbiorcow
z ich powinnociami wobec konsumentów i u6wiadamiaj4 koniecznoé przestrzegania
obowizuj4cego prawa.
Wykaz podjctych interwencji

us

t"-

zwizane z nieruchomociami
bieca konserwacja utrzymanie domu, drobne naprawy,
pielçgnacja
czyszczenie odziey i naprawa obuwia

1

konserwacja i naprawa pojazdów i innych 6rodk6w
transportu
finansowe
ubezpieczeniowe
pocztowe I kurierskie
telekomunikacyjne
transportowe
turystyka i rekreacja
sektor energetyczny i wodny
zwizane z opiek4 i opiek4 zdrowotn
edukacyjne
inne
i

3

7

3V'V Spt7eda/V. w tni:

artykuly ±ywnociowe
odzie± i obuwie
meble, artykuly wyposaenia wnçtrz, utrzymania domu
urz4dzenia
domowego,
urz4dzenia
gospodarstwa
elektroniczne i sprzçt komputerowy
samochody i grodld transportu osobistego
kosmetyki, grodki czyszczqce i konserwujqce
produkty zwiqzane z opiek4 zdrowotn4
art. rekreacyjne, zabawki I art. dia dzieci
inne
informacje ogólne
Iniekonsumenckie

I

20
7
12
4

1
9
I
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Wspóldzialanie z UOKIK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami
konsumenckinii i innymi instytucjaini w zakresie ochrony konsumentów.
Rzecznik Konsumentów wspólpracowal z Urzçdem Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Inspekcj4 Hand1ow, Rzecznikiem Finansowym, Urzçdem Komunikacji
Elektronicznej, Urzçdem Regulacji Energetyki, Rzecznikiem Finansowym, Biurem Rzecznika
Praw Pacjenta, Europejskim Centrum Konsumenckim, Powiatowymi i Miejskimi
Rzecznikami Konsmnentów.
Wzorem lat ubieglych wspólpraca ta polegala na wzajemnej wymianie pog1d6w,
ustalaniu jednolitej mterpretacji przepisów prawnych, sygnalizowaniu praktyk rynkowych
naruszajqcych prawa i interesy konsumentów.
W celu uzyskania opinii maj4cej na celu podwa±enie decyzji sprzedawcy o odrzuceniu
reldamacji, Rzecznik Konsumentów kontaktowal sic z rzeczoznawcami z listy Inspekcji
Handlowej (najczcciej konsultacje dotyczyly towarów: obuwie, odzie±, sprzçt elektroniczny,
AGD i RTV).
Kontakt z ww. instytucjami pozwalal na wykorzystanie ich wieloletniego dowiadczenia
w zalatwieniu spraw konsumenckich, praktycznej wiedzy oraz uzyskania specjalistycznych
opinii. Efekt wspótpracy to m.in. szybsze i pozytywne dia konsumenta zalatwienie sprawy.
Rzecznik Konsumentów sporzqdzil:
•:• zgloszenie do Departamentu Analiz Rynku Urzçdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w Warszawie, w którym pomformowat o utrudnieniach w dokonaniu
wyplaty grodk6w piemç2nych w jednej z placówek bankowych w Radomsku. Bank
posiada na terenie Radomska jedn4 placówkç i zostala ona zanikniçta z powodu
pandemii koronawirusa,
•• 3 wystapienia do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
w Piotrkowie Tryb. o przeprowadzenie czynnoci kontrolnych w punktach sprzeda±y
dwóch przedsiçbiorców - w zwizku ze skarg4 konsumenta, który poinformowal
o znacznym zawyaniu cen produktów miçsnych. W jednym z przypadków wystapienie
dotyczylo, takae braku oznakowania cenowego tych produktów.
Dzialania o charakterze edukacyjno - informacyjnym.
W 2020 r. z uwagi na wys4pienie pandemii koronawirusa dzia1a1noé edukacyjna
Rzecznika Konsumentéw zostala czçciowo ograniczona m.in. brak mozliwoki
przeprowadzenia na terenie szkól pogadanek dia mtodziey oraz spotkañ z senioraini
zrzeszonymi w organizacjach/stowarzyszeniach.
R.zecznik Konsumentów za porednictwem mediów, strony intemetowej i facebooka
powiatu poruszal tematykç spraw, które mialy zwizek pandemi4 koronawirusa
tj.odwolanych lotów, wycieczek i imprez okolicznociowych, nieuczciwych cen
w skiepach (zawytone ceny produktów higienicznych), wprowadzajqce w bhd oferty
sprzeda2y maseczek ochronnych, grodk6w higienicznych.
W siedzibie Starostwa, Rzecznik Konsumentéw udostçpmal mieszkañcom powiatu matenaly
informacyjne wydane staraniem Urzçdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Stowarzyszenia Konsumentów Poiskich, Urzçdu Regulacji Energetyki oraz Europejskiego
Centrum Konsumenckiego, Rzecznika Finansowego.
W trakcie udzielanych porad telefonicznych oraz w biurze, Rzecznik Konsumentów
mformowal KonsumentOw o przyslugujcych im prawach.
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Za porednictwem strony internetowej powiatu konsumenci, którzy
zaobserwowali niepokojcy wzrost cen ywnoci i produktow higienicznych, proszeni
byli o zglaszanie tego faktu drogq elektronicznq na adres Urzçdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów: monitoring@uokik.gov.pl .

XVIII. PROMOCJA POW IATU I TURYSTYKA
Promocja Powiatu Radomszczañskiego opierala sic na trzech glównych obszarach:
+ turystyce I aktywnym spçdzaniu czasu wolnego,
+ sporcie i rekreacji
+ bezpieczeñstwie i ochronie zdrowia,
w ramach których podjçto nastçpujce dzialania:
TURYSTYKA
1. Rozwój fanpage ERA Travel na portalu Facebook (utworzony I marca 2019 roku).
L4czna liczba polubieñ strony na koniec 2020 roku 1305 osób (wzrost liczby
fanów o 49%).
2. Rozwój aplikacji mobilnej ERA Travel.
3. Organizacja zimowego rajdu pieszego ,,Zakochaj sic wina Górze Kamieñskiej".
(15.02.2020, 50 uczestnikOw; rajd promujcy zimowe walory krajobrazowe,
przyrodnicze i turystyczne GOry Kamieñskiej).
4. W dobie pandemii COVJD-19, kiedy organizacja eventOw, rajdów, splywOw
i wycieczek Biuro Promocji Powiatu, Turystyki i Sportu postawilo na promocje
turystyki weekendowej (propozycje wycieczek w malych, czçsto rodzinnych grupach,
gdzie mo±liwe jest zachowanie dystansu spolecznego i zachowanie obostrzeñ
sanitamych): mi.in. wycieczka na gore Chehno, GOrç Koz1ow, do rezerwatu przyrody
,,Dçbowiec", wycieczka pieszo-rowerowa ,,W krainie BobrOw", na MaJow4 Górç,
do rezerwatu przyrody ,,Murawy Dobromierskie", na FaJn4 Rybç, na teren Obszaru
Chronionego Krajobra.zu ,,Dolina Widawki", ,,Szlakiem Rzeki Pilicy".
5. Organizacja konkursów popu1aryzujcych ciekawe turystycznie, przyrodniczo
i krajobrazowo miejsca w Powiecie Radomszczañskim, np.: ,,Z plecakiem przez Powiat
Radomszczañski", Korona Gór Powiatu Radomszczañskiego Challenge, wycieczka
,,Zloto dia zuchwalych" konkursu promujcego aplikacjç ERA oraz zabytki sakralne
i atrakcje turystyczne polo±one na terenie powiatu radomszczañskiego.
6. Zorganizowano wakacyjn4 grç terenowq geoERA (gra oparta na zasadach
geocachingu, podczas której nale±alo odnalek 14 skrytek umieszczonych na terenie
Powiatu Radomszczaxlskiego wy1cznie na podstawie wspolrzçdnych i plikOw gpx).
7. Realizacja filmu promujcego letnie aktywnoci w Powiecie Radomszczañskim
(ponad 17 tys. wywietleñ na FB).
8. Wydanie albumu fotograficznego promuj4cego piçkno przyrody I krajobrazów
Powiatu Radomszczafiskiego
SPORT I REKREACJA
1. Organizacja wydarzei promujqcych sport i osiqgniçcia lokalnych klubów
sportowych, np. uroczyste wrçczenie nagród i wyrónieñ za osiqgniçte wyniki
sportowe we wspOlzawodnictwie miçdzynarodowym lub krajowym.
2. Wspólpraca i proinocja dziaIalnoci lokalnych klubów sportowych.
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3. Aktywne poszukiwanie i wspieranie wydarzeñ sportowych o jut ugruntowanej
marce (np. 5. Trail Kmieñsk) lub eventów z potencjalem (Mistrzostwa Leników
w Polmaratonie i Sztafecie 4 x 5 km; Nocny Rajd Rowerowy, Biegowe Grand
Prix Radomsko.
4. Prowadzono wspólzawodnictwo sportowe szkól z terenu Powiatu Radomszczañskiego
w trzech kategoriach wiekowych: Igrzyska Dzieci, Igrzyska Mlodziezy Szkolnej
oraz Licealnej w róznych dyscyplinach sportowych.
BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA
1. Zorganizowano ,,Dzieñ bez Samochodu" (akcja w ramach Europejskiego Tygodnia
Zrównowazonego Transportu majqca na ksztaltowanie wzorców zachowañ
proekologicznych, upowszechnieme informacji o negatywnych skutkach naduzywania
samochodu, przekonanie ludzi do alternatywnych grodk6w transportu oraz promocja
transportu publicznego)
2. Wsparto organizacjç eventu ,,Moto Show Kamieñsk" wynajmujc pakiet symulatorów,
które w przekonuj4cy i efektowny sposób pokazywaly skutki najczçstszych zagroeñ
wystçpujcych na drogach.
3. Aktywnie promowano zasady i ograniczenia majqce na celu zapobieganie
rozprzestrzenianiu sic COVID-19.
4. Przygotowano i przeprowadzono akcje so1idarnociowe z lokalnymi firmami
z sektora MP, poszkodowanymi w skutek pandemil COVED-19, np. ,,Kupuj
lokalnie: Twój wybór - Nasza praca"; ,,Nie pozwolç Ci sic zanikné", ,,Powiatowa lista
sklepów oferujcych zakupy na telefon".
Dzialania dodatkowe:
1. Wspólfmansowano wydanie medalu ,,Zasluony dia ochrony przeciwpo±arowej
Powiatu Radomszczafiskiego"
2. Zrealizowano uroczysty koncert walentynkowy z udzialem Grohman Orchestra.
3. Uruchomiono now4 stronç mternetow4 Powiatu Radomszczauiskiego zgodn4
z wymogami WCAG2.1
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