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WST Ę P
Na podstawie art. 30a ust. 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 528, 583) Zarząd Powiatu jest zobligowany
do przedstawiania Radzie Powiatu „Raportu o stanie Powiatu". Według wytycznych
przedmiotowy Raport powinien zostać przedstawiony Radzie Powiatu do dnia 31 maja
i winien zawierać podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwal Rady Powiatu i budżetu
obywatelskiego. Należy również podkreślić, że „Raport o stanie Powiatu" jest rodzajem
sprawozdania z pozabudżetowej działalności organu wykonawczego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, raport rozpatrywany będzie podczas sesji,
na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
organowi wykonawczemu. Powyższy przepis daje mieszkańcom wspólnoty lokalnej
uprawnienie do udziału w debacie nad Raportem. Po zakończeniu debaty nad przedmiotowym
dokumentem organ stanowiący podejmuje decyzję w sprawie wotum zaufania.
Ustawodawca, dokonując zmian w Ustawie o samorządzie gminy, powiatu
i województwa, mial na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie kontrolowania
oraz funkcjonowania niektórych organów publicznych, tj. władzy samorządowej. Ponadto
taki rodzaj uaktywnienia społeczeństwa ma spowodować również zwiększenie wiedzy ogólnej
na temat naszego Powiatu.
Niniejszy Raport o stanie Powiatu Radomszczańskiego został przygotowany
na podstawie informacji i materiałów przedstawionych przez Naczelników i Kierowników
komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz Dyrektorów jednostek
podległych Starostwu. Materiały te stanowią podsumowanie działalności, realizowanie
Strategii oraz stanu naszego Powiatu za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia
2021 roku (Raport zawiera również informacje nawiązujące do danych z roku 2020).
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I.
INFORMACJE OGÓLNE
O POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM
Powiat Radomszczański zajmuje korzystne położenie w centralnej Polsce,
w południowej części województwa łódzkiego. Dostępność komunikacyjna sprawia,
że nasz powiat to doskonale miejsce wypoczynku. Są tu nie tylko piękne krajobrazy,
ale i miejscowości z bogatą i ciekawą historią.
Liczba mieszkańców 111.129, powierzchnia 1442.670 km2, gęstość zaludnienia
77 osób/km2.
W skład powiatu wchodzi 14 gmin, w tym 1 miejska, 2 gminy miejsko-wiejskie
i 11 gmin wiejskich:
gmina miejska: Radomsko (powierzchnia ewidencyjna 5142ha),
gminy miejsko-wiejskie: Kamieńsk (powierzchnia ewidencyjna 8498ha), Przedbórz
(powierzchnia ewidencyjna 18364ha),
gminy wiejskie: Dobryszyce (powierzchnia ewidencyjna 5081ha), Gidie (powierzchnia
ewidencyjna 11606ha), Gomunice (powierzchnia ewidencyjna 6241ha), Kobiele
Wielkie (powierzchnia ewidencyjna 10170ha), Kodrąb (powierzchnia ewidencyjna
10583ha), Lgota Wielka (powierzchnia ewidencyjna 6302ha), Ladzice (powierzchnia
ewidencyjna 8260ha), Maslowice (powierzchnia ewidencyjna 1160 lha), Radomsko
(powierzchnia ewidencyjna 8577ha), Wielgomlyny (powierzchnia ewidencyjna
12292ha), Żytno (powierzchnia ewidencyjna 19743ha).
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Na terenie powiatu znajduje się 211 sołectw oraz 361 miejscowości tzw. podstawowych
(łącznie z miastami). Siedzibą powiatu jest miasto Radomsko.
Powiat graniczy z następującymi jednostkami administracyjnymi:
- od północy z powiatem piotrkowskim,
od wschodu z powiatem wloszczowskim,
- od południa z powiatem częstochowskim,
- od zachodu z powiatem pajęczańskim,
- od północnego zachodu z powiatem bełchatowskim.

Powiat Radomszczański ma 111 129 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety,
a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 7,6%. Średni wiek
mieszkańców wynosi 43 lata i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców
województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.
Prognozowana liczba mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego w 2050 roku wynosi 88 321,
z czego 44 840 to kobiety, a 43 481 mężczyźni.
(www.polskawliczbach.pl/powiat radomszczanski#dane-demograficzne)

Odległości ze stolicy powiatu - Radomska - do strategicznych ośrodków miejskich wynoszą:
-

-

Częstochowa - 36 km,
Łódź - 77 lcm,
Kielce - 108 km,
Katowice - 114 lcm,
Warszawa - 169 km.
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II. EDUKACJA
1. WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK, LICZBA UCZNIÓW, LICZBA ODDZIAŁÓW,
ETATY.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. FELIKSA FABIANIEGO
W RADOMSKU
Liczba uczniów — 597
Liczba oddziałów — 20
Liczba etatów administracji i obsługi — 10,00 et.
Liczba nauczycieli — 52
Liczba etatów nauczycieli — 45,49 et.
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA
BACZYŃSKIEGO W RADOMSKU
Liczba uczniów — 522
Liczba oddziałów — 18

Liczba etatów administracji i obsługi — 11,00 et.
Liczba nauczycieli — 44
Liczba etatów nauczycieli — 40,57 et.
ZESPÓŁ SZKÓL PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA
W RADOMSKU
III Liceum Ogólnoksztalcące, Technikum Mechaniczno-Budowlane,
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4
Liczba uczniów — 748
Liczba oddziałów — 25

Liczba etatów administracji i obsługi — 12,70 et.
Liczba nauczycieli — 76
Liczba etatów nauczycieli — 66,46 et.
ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I OCHRONY śRODOWISKAW RADOMSKU:
Technikum Drzewne i Ochrony środowiska im. Mikołaja Kopernika,
Branżowa Szkota I stopnia nr 3 im. Mikołaja Kopernika,
Centrum Kształcenia Zawodowego
Liczba uczniów — 699

Liczba oddziałów —26
Liczba etatów administracji i obsługi — 16,70 et.
Liczba nauczycieli —67
Liczba etatów nauczycieli — 60,25 et.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO
W RADOMSKU
Technikum
Liczba uczniów — 708
Liczba oddziałów — 22
Liczba etatów administracji i obsługi — 12,20 et.
Liczba nauczycieli — 65
Liczba etatów nauczycieli — 58,68 et.
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH IM.
PROF.DR.INI. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W RADOMSKU
Technikum Elektryczno-Elektroniczne
Liczba uczniów — 766
Liczba oddziałów — 25
Liczba etatów administracji i obsługi — 14,45 et.
Liczba nauczycieli — 73
Liczba etatów nauczycieli — 67,08 et.
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W PRZEDBORZU
Liceum Ogólnoksztalcące, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Liczba uczniów — 195
Liczba oddziałów — 8
Liczba etatów administracji i obsługi — 5,75 et.
Liczba nauczycieli — 18
Liczba etatów nauczycieli — 13,68 et.
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. KSIĘDZA
JANA TWARDOWSKIEGO W RADOMSKU
Szkoła Podstawowa Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Liczba uczniów — 123
Liczba oddziałów — 31
Liczba etatów administracji i obsługi — 26,50 et.
Liczba nauczycieli — 74
Liczba etatów nauczycieli — 71,28 et.
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH
W RADOMSKU
Bursa Szkolna Nr 1, Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Liczba wychowanków bursy szkolnej — 54
Liczba etatów administracji i obsługi — 12,50 et.
Liczba nauczycieli — 7 osób
Liczba etatów nauczycieli — 7,00 et.
8
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W RADOMSKU
Liczba etatów administracji i obsługi — 5,00 et.
Liczba nauczycieli — 29 osób
Liczba etatów nauczycieli — 28,00 et.

RAZEM:
Liczba uczniów — 4.358
Liczba oddziałów — 175
Liczba etatów administracji i obsługi — 126,80 et.
Liczba nauczycieli — 505
Liczba etatów nauczycieli — 458,49 et.

2. SZKOŁY NIEPUBLICZNE, PODSTAWY PRAWNE DOTOWANIA
SZKÓL/PLACÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Od 1 stycznia 2018 roku zasady udzielenia dotacji szkotom, placówkom zostały
uregulowane w ustawie z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz.U. 2021.1930 t.j z dnia 2021.10.20), a zasady założenia szkoty lub placówki przez osobę
fizyczną bądź prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego — ustawa z dnia 14 grudnia
2016r. prawo oświatowe (Dz.U. 2021.1082 t.j).
Utworzenie przez osobę fizyczną bądź prawną — niezaliczaną do sektora finansów —
publicznej szkoty, lub publicznej placówki oświatowej, wymaga — zgodnie z art. 88 ust. 4 bądź
odpowiednio art. 90 ust. 1 prawo oświatowe — zezwolenia właściwego organu jednostki
samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkól lub placówek publicznych
danego typu, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.
Osoby fizyczne i prawne mogą zakładać szkoty i placówki niepubliczne po uzyskaniu
wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną
do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkól i placówek — zgodnie z art. 168
ust. 1 prawo oświatowe. Warunkiem sine qua non /warunkiem koniecznym/ założenia szkoły
niepublicznej jest wcześniejsze uzyskanie wpisu do ewidencji prowadzonej przez właściwą
jednostkę samorządu terytorialnego.
W art. 9-49 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych uregulowano kwestie związane
z dotowaniem szkól i placówek publicznych i niepublicznych. Dotacja oświatowa, poza dotacją
na kwalifikacyjne kursy zawodowe i dotacją za zdany egzamin, jest z zasady dotacją roczną
wypłacaną w 12 częściach do końca każdego miesiąca, z tym że za styczeń i grudzień
są przekazywane odpowiednio w terminie do 20 stycznia lub do 15 grudnia roku
budżetowego (art. 34 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły,
w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują
na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych
w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych
na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu
9
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terytorialnego będącej dla tych szkól organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie
przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki
samorządu terytorialnego.
Uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych potwierdza się na tych
zajęciach ich własnoręcznymi, czytelnymi podpisami na listach obecności. Z kolei
za miesiące wakacyjne - lipiec, sierpień, zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 4 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych, dotacja przysługuje na każdego ucznia, który w czerwcu
spełnił warunek uczestnictwa w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Ponadto stosownie do art. 26 ust. 5 niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych oraz
szkoty policealne niebędące szkotami specjalnymi otrzymują, niezależnie od dotacji o której
mowa w ust. 2 , na każdego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał:
• świadectwo dojrzałości — w przypadku niepublicznego liceum ogólnokształcącego
dla dorosłych,
• dyplom zawodowy — w przypadku niepublicznej szkoty policealnej,
dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkól organem
rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia, niebędącego
uczniem niepełnosprawnym, w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu
terytorialnego w roku budżetowym, w którym ukończył on tę szkolę, należnej z tytułu
uzyskania odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu zawodowego.
Dotacja taka wypłacana jest jednorazowo na rachunek bankowy szkoty w terminie
30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkolę ww. zaświadczenia oraz kopii
świadectwa ukończenia szkoły.
Zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, prowadzone przez osoby prawne
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne przedszkola, inne formy
wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, specjalne ośrodki szkolno—wychowawcze,
ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze oraz poradnie psychologiczno—pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne, które zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy prawo oświatowe, prowadzą
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju dziecka, niezależnie od dotacji o których mowa w art. 16 — 21, art. 25
ust.1 i 2, art. 26. ust.1 i art. 28 — 30., dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu
w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem
rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu.
Stosownie z art. 34 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacje
są przekazywane na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju będące w danym
miesiącu roku budżetowego odpowiednio dzieckiem objętym wczesnym wspomaganiem
rozwoju.
W myśl art. 33 powołanej wyżej ustawy dotacje są przekazywane, pod warunkiem, te:
1. organ prowadzący szkolę oraz placówkę przekaże organowi dotującemu informację
o planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów nie
później niż do dnia 30 września roku bazowego,
2. szkota lub placówka przekaże dane do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień
30 września roku bazowego.
3. organ prowadzący szkolę, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył
odpowiednio liceum ogólnokształcące dla dorosłych lub szkolę policealną, przekaże:
10
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zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia odpowiednio świadectwa dojrzałości
lub dyplomu zawodowego, wydane niezwłocznie przez okręgową komisję
egzaminacyjną na wniosek organu prowadzącego tę szkolę,
kopię świadectwa ukończenia szkoty przez ucznia tej szkoły poświadczoną
za zgodność z oryginałem przez dyrektora tej szkoły.
Uchwały obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021:
- Uchwała Nr XVI/140/2020 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29 stycznia 2020r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkól
i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania
tych dotacji — opublikowana została w dniu 20 lutego 2020r. w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego poz. 1180.
Ponadto, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
10
w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS—CoV-2, zgodnie z
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020
poz. 493 ze zrn.) w okresie od dnia 1 kwietnia 2020r. do końca września 2020r., nie miały
zastosowania przepisy art. 34 ust. 3 ustawy o finansowaniu zdań oświatowych.
Zajęcia w szkołach zawieszone zostały od 16 października 2020 roku. Zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1394) zmianie poddano 10 rozporządzenia
poprzez dodanie nowych przepisów - ust. 9 - 12, ustanawiając nowe zasady dotowania
jednostek w okresie ograniczenia funkcjonowania przyjmując, że:
1. W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły dotowanej na podstawie art. 26 ust. 2
i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
warunek, o którym mowa w art. 26 ust. 2 i art. 41 ust. 2 tej ustawy dotyczący uczestnictwa
ucznia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uczeń nie został
zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, ustala się w danym miesiącu w odniesieniu do okresu,
w którym danego ucznia nie obejmowało ograniczenie funkcjonowania szkoły.
2. Okres, o którym mowa w ust. 9, nie może być krótszy niż 40% czasu przeznaczonego
na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 9.
3. Jeżeli okres, w którym danego ucznia nie obejmuje ograniczenie funkcjonowania szkoły,
w danym miesiącu jest krótszy niż 40%, to uznaje się, że uczeń spełnił w tym miesiącu
warunek, o którym mowa w ust. 9, jeżeli spełnił go w odniesieniu do ostatniego miesiąca,
w którym ustalano spełnienie tego warunku na podstawie art. 26 ust. 2 i art. 41 ust. 2
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych lub ust. 9 110.
4. Jeżeli okres, w którym danego ucznia nie obejmuje ograniczenie funkcjonowania szkoły,
we wrześniu 2020 r. albo we wrześniu i w październiku 2020 r. jest krótszy niż 40%,
a uczeń rozpoczął naukę na pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 w szkole,
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o której mowa w ust. 9, to uznaje się, że warunek uczestnictwa ucznia w obowiązkowych
zajęciach edukacyjnych, o któlym mowa w art. 26 ust. 2 oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, został spełniony.
W maju 2021 roku zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVED — 19
(Dz. U. poz. 824) szkoły policealne oraz szkoły dla dorosłych wróciły częściowo do pracy
stacjonarnej.
Wykaz szkól niepublicznych, które dotował Powiat Radomszczański w roku szkolnym
2020/2021:,
1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „SOKRATES" — forma kształcenia — zaoczna.
2. Szkota Policealna dla Dorosłych „SOKRATES" — forma kształcenia — zaoczna, stacjonarna.
3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK" — forma kształcenia — zaoczna.
4. Szkota Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ZAK" — forma kształcenia — zaoczna.
5. Szkota Policealna Medyczna „Żak" — forma kształcenia - stacjonarna.
6. Szkota Policealna Opieki Medycznej „Zak" — forma kształcenia - zaoczna.
Placówka, która prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dotowana przez
Powiat Radomszczański w roku szkolnym 2020/2021r.:
1. Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologicmo—Pedagogiczna „Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dziecka" w Radomsku.
W roku szkolnym 2020/2021 wypłacona została dotacja jednorazowa na ucznia, który
uzyskał:
I. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla:
— Szkoty Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Zak" w Radomsku w kwocie —
40 848,85 zł,
— Szkoty Policealnej Medycznej „Żak" w Radomsku w kwocie —2 023,42 zł,
— Szkoty Policealnej Opieki Medycznej „Żak" w Radomsku w kwocie — 37 605,58 zł,
— Szkoty Policealnej SOKRATES w Radomsku w kwocie —9 105,39 zł.
II. świadectwo dojrzałości dla:
— Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „SOKRATES" w kwocie 5 546,49 zł,
— Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu „Zak"
w Radomsku w kwocie 3 035,13 zł.
Ponadto w roku szkolnym 2020/2021 wypłacona została dotacja celowa przeznaczona
na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi przydatnych
w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID — 19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm):
1. Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych „Sokrates" kwota 1.000,00 zł;
2. Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych „Żak" w Radomsku kwota 1.499,00 zł;
3. Szkota Policealna „Sokrates" f. zaoczna kwota 877,99 zł.
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4. Szkota Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK" w Radomsku kwota 1.998,88 zł.
5. Szkota Policealna Medyczna „ŻAK" w Radomsku kwota 982,92 zł.
6. Szkota Policealna Opieki Medycznej „ŻAK" w Radomsku kwota 1.000,00 zł.
Zestawienie dotyczące kwot dotacji przekazanych w roku szkolnym 2020/2021
dla poszczególnych szkól, placówek odzwierciedla poniższa tabela:

i''''')*

I•

2.

3.

4'

Szkoły/placówki
niepubliczne

Nazwa
szkól/placówek
.
niepublicznych

Liceum
Ogólnoksztalcące
dla Dorosłych
Liceum
Centrum Nauki i
Biznesu ŻAK
Ogólnokształcące
dla Dorosłych
Liceum
(zaoczna)
Ogólnolcsztalcące
dla Dorosłych
SOKRATES
Szkota Policealna
Centrum Nauki i
Biznesu ŻAK
Szkota Policealna
Szkota Policealna
dla Dorosłych
SOKRATES
(zaoczna)
Szkota Policealna
Opieki
Medycznej ŻAK
Szkota Policealna
Szkota Policealna
Medyczna ŻAK
dla Dorosłych
Szkota Policealna
(stacjonarna)
SOKRATES
Placówka
Publiczna
publiczna
Specjalistyczna
prowadzona
Poradnia
przez osoby
Psychologiczno prawne
Pedagogiczna
niebędące jed, "
Wczesnego
samorządu '.
Wspomagania
terytorialnego'
Rozwoju Dziecka
oraz osoby
w Radomsku
fizyczne

RAZEM:

-IF

x

Liczba
uczniów
średniomiesięcznie

Kwota dotacji
przekazana
w roku
szkolnym
2020/2021
stosownie z
art. 26 ust. 2
i art. 15

DOTACJA
JEDNORAZOWA
Kwota dotacji
wypłacona
stosownie z art
'
26 ust.5

Kwota dotacji
jednorazowej na
dofinansowanie
zakupu sprzętu,
oprogramowania

OGÓŁEM
Kwota dotacji
przekazana
w roku
szkolnym
2020/2021

179

157 756,04

3 035,13

I 499.00

162 290,17

105

98 117,28

5546,49

1 000,00

104 663,77

346

484 689,51

40 848,85

1 998,88

527 537,24

39

101 360,92

9 105,39

877,99

111 344,30

114

625 914,88

37 605,58

1 000,00

664 520,46

32

146 224,41

2 023,42

982,92

149 230,75

12

77 391,90

0,00

0,00

77 391,90

157

826 173,00

x

x

826 173,00

984

2 517 627,94

98 164,86

7 358,79

2 623 151,59
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Zestawienie dotyczące kwot dotacji przekazanych w roku szkolnym 2020/2021
dla poszczególnych typów szkól i placówek:
[
Lp.

Szkoły/placówki niepubliczne o uprawnieniach szkól
publicznych

Liczba
szkól/placówek
niepublicznych

1.

Liceum Ogólnoksztalcace dla Dorosłych (zaoczna)

1
_

266 953,94

2.

Szkota Policealna dla Dorosłych (zaoczna)

3

1 303 402,00

3.

Szkota Policealna dla Dorosłych (stacjonarna)

/

226 622,65

4.

Publiczna Specjalistyczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna „Wczesnego Wspomagania Rozwoju" w
Radomsku

l

8

Razem:

Kwota dotacji przekazana
w roku szkolnym 2020/2021

826 173,00

2 623 151,59

Kwota dotacji, jaka została przekazana z budżetu Powiatu Radomszczańskiego w roku
szkolnym 2020/2021 — 2 623 151,59z1.
3. SZKOLNICTWO SPECJALNE
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przeznaczony jest dla uczniów
z niepełnosprawnościami w tym niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym, głębokim, z zespołem Aspergera, zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz
niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku od 7 do 25 lat. Praca w placówce oparta jest
na przepisach prawa oświatowego.
W skład ośrodka wchodzą Szkoła Podstawowa Specjalna, Specjalna Szkoła
Przysposabiająca do pracy, Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Radomsku, internat oraz
grupy rewalidacyjno-wychowawcze. Internat dysponuje 30 miejscami dla uczniów powyższych
szkól. W roku szkolnym 2020/2021 placówka liczyła 123 uczniów i wychowanków.

4. WYNIKI MATUR
Absolwenci liceów ogólnokształcących oraz techników — zgodnie z zasadami
przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego:
D w części pisemnej z języka polskiego, matematyki, wybranego języka obcego
nowożytnego oraz wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym,
a w przypadku języków obcych nowożytnych — na poziomie rozszerzonym albo
dwujęzycznym.
W pierwszym terminie egzamin maturalny zdało 574 absolwentów, co stanowi 82% wszystkich
absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu. Po przeprowadzeniu w sierpniu egzaminu
poprawkowego odsetek sukcesów uczniów wzrósł do 89%.
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Ogólny wynik egzaminu maturalnego w szkotach ponadpodstawowych prowadzonych przez
Powiat Radomszczański jest wyższy od wyniku zdawalności w woj. łódzkim (73%) oraz
średniej krajowej (75%).
Absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w maju i sierpniu br.:

Liczba zdających, którzy przystąpili do
wszystkich egzaminów obowiązkowych
w tym:
liczba osób, które zdały egzamin
maturalny

713

636

liczba osób, które nie zdały egzaminu
maturalnego

63

ZdawaLność egzaminu maturalnego w 2021 r. w różnych typach szkól:

Typ szkoty

Liczba
absolwentów,
którzy
przystąpili do
egzaminu
maturalnego

Liczba osób,
które zdały
egzamin

Procent osób
'
które zdały
egzamin
maturalny

Zdawalność %
w województwie
łódzkim

Liczba osób, które nie
zdały egzaminu
maturalnego

377

355

94%

79%

22

336

281

84%

62%

41

licea
ogólnoksztalcące
technika

Wyniki egzaminu maturalnego w poszczególnych szkotach ponadpodstawowych:

Nazwa szkoły

Ogółem
liczba
uczniów,
którzy
ukończyli
szkolę w
roku
szkolnym
2020/2021

Liczba
tegorocznych
absolwentów,
przystępując
ych do
egzaminu
maturalnego

1

,

3

I Liceum
Ogólnokształcące
w Radomsku
II Liceum
Ogólnoksztalcące
w Radomsku

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

Absolwenci,
którzy nie zdali
egzaminu
maturalnego
poprawkowego

4

Liczba
absolwent6
w, którzy
nie zdali
egzaminu
maturalneg
o bez prawa
do
egzaminu
pop rawkow
ego

liczba

%

liczba

%

6

liczba
absolwentó
w, którzy
nie zdali,
ponieważ
nie
przystąpili
do
egzaminu
poprawko
wego

Łącznie liczba
absolwentów,
którzy nie zdali
egzaminu
maturalnego W
2021r. (kol. 5,6,7)

8
liczba

%

175

172

169

98,26%

3

1,74%

3

0

3

1,74%

132

132

130

98,48%

2

1,52%

2

0

2

1,52%
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Zespól Szkól Ponadpodstawowych Nr 1 w Radomsku
,
III Liceum
,,
Ogólnoksztalcące
1
Technikum
Mechaniczno —
Budowlane

60

58

42

72.%

16

28%

3

0

16

28%

44

30

24

80%

6

20%

6

0

6

20%

13

o

13

32,5%

11

o

11

7,64%

1

0

1

6,66 %

Zespól Szkól Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsko

Technikum
Drzewne i
Ochrony
Środowiska

40

40

27

67,5%

13

32,5%

Zespól Szkól Elektryczno—Elektronicznych w Radomsku
Technikum
ElektrycznoElektroniczne

171

169

144

85,21%

11

7,64%

Liceum Ogólnoksztalcące w Przedborzu

Liceum
Ogólnoksztalcące
w Przedborzu

19

15

14

93,34 °A

1

6,66 °A

Zespól Szkól Ekonomicznych w Radomsku

Technikum

111

97

86

88,66%

11

11,34%

11

o

11

11,34%

RAZEM

752

713

636

89%

63

11%

50

0

63

11%

Porównanie zdawalności egzaminu maturalnego w poprzednich latach szkolnych

Liczba absolwentów
przystępujących
do egzaminu maturalnego

Liczba absolwentów,
którzy zdali egzamin

Procent zdawalności
egzaminu

2020/2021

713

636

2019/2020

755

632

89%
89%

2018/2019

693

657

95%

2017/2018

620

569

92%

2016/2017

717

657

92%

2015/2016

718

644

90%

2014/2015

706

627

89%

2013/2014

900

780

87%
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5. WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

W czerwcu i lipcu 2021 r. odbyt się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
w formule 2012 dla uczniów i absolwentów zasadniczych szkól zawodowych i techników,
absolwentów szkól policealnych, którzy rozpoczęli naukę po 1 września 2012 r., absolwentów
szkól policealnych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz osób przystępujących
do egzaminu eksternistycznego zawodowego oraz w formule 2017 dla słuchaczy
i absolwentów szkól policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie w klasie I tych szkól od roku
szkolnego 2017/2018.
Egzamin składał się z dwóch części: części pisemnej oraz części praktycznej. Część
praktyczna trwa nie krócej nit 120 minut i nie dużej niż 240 minut i jest przeprowadzana
w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego zadania
egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.
Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań
zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest
prawidłowa.
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
D z części pisemnej —co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (na 40 punktów)
oraz
D z części praktycznej — co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania (na 100
punktów).
Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.
Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje
świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.
Osoba, która posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione
w danym zawodzie oraz posiada odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Wyniki egzaminów potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w klasach kończących
szkolę
Zespól Szkól Ekonomicznych
..11W—
... :
-----IF-7111_
111
Lp.

l.

Nazwa
szkoly/Typ
szkoty

Nazwa
zawodu

Liczba
absolwentów
przystępujących
do egzaminu

Liczba
absolwentów,
którzy uzyskali
dyplom

Liczba
absolwent° ,
którzy nie uzyskali
dyplomu

Technikum

Technik
ekonomista

3O

26

4

Technik
handlowiec

7

Technik
hotelarstwa

28

Procent zdawalności

86,6%
71,4%

26

)

93%
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Technik
fotografii i
multimediów

21

9

12

43%

Technik
grafiki i
poligrafii
cyfrowej

25

17

8

68%

111

83

28

75%

PODSUMOWANIE

Zespól Szkól Drzewnych i Ochrony Środowiska
Lp.

1.

Nazwa
szkoly/Typ
szkoty
Techniku
Drzewne i
ochrony
Środowiska

Nazwa zawodu

Liczba uczniów
zgłoszonych
do egzaminu

Liczba uczniów
przystępujących do
egzaminu

Liczba uczniów
którzy otrzymali
świadectwo

Procent
zdawalnoki

Technik
technologii
drewna

1/

1/

I0

83%

17
19

15

10

59%

28

/4

83%

11

10

8

73%

69

65

52

80%

Technik usług
fryzjerskich
Technik logistyk
Technik żywienia
i usług
gastronomicznych
PODSUMOWANIE

Zespól Szkól Elektryczno- Elektronicznych

Lp.

Nazwa
szkoły/Typ szkoty

Nazwa
zawodu

Liczba
absolwentów
przystępujących
do egzaminu

Liczba
absolwentów,
którzy uzyskali
dyplom

Liczba
absolwentów,
którzy nie uzyskali
dyplomu

Procent zdawalności

1.

Technikum
Elektryczno Elektronicznych

Technik
informatyk

85

51

44

60%

Technik
teleinformatyk
Technik
elektronik

II

2

9

20%

17

8

9

47%

Technik
elektryk

30

13

17

43%

24

20

4

83%

167

94

83

57%

Technik
organizacji
reklamy
PODSUMOWANIE
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Zespól Szkól Ponadpodstawowych nr 1

Lp.

Nazwa
szkoły/Typ
szkoty

1

Szkoła
Branżowa
I Stopnia Nr 4

Nazwa zawodu

Liczba absolwentów
przystępujących
do egzaminu

Liczba absolwentów,
którzy uzyskali dyplom

Liczba
absolwentów,
którzy nie uzyskali
dyplomu

Procent
zdawalności

13

10

3

88%

li

11

0

100%

13

8

5

66%

37

29

8

78%

mechanik
pojazdów
samochodowych
Elektromechanik

mechanik —
monter maszyn i
urządzeń
PODSUMOWANIE

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (rok szkolny 2020/2021)
Zespól Szkól Ekonomicznych
Egzamin

Lp.

1.

Nazwa
szkoły/Typ Nazwa zawodu
szkoty

Technikum

Liczba uczniów
zgłoszonych
do egzaminu

Liczba uczniów
przystępujących
do egzaminu

Liczba
uczniów, którzy
otrzymali
świadectwo

Procent
zdawalności

MA. 04

Prowadzenie
dokumentacji w
jednostce
organizacyjnej

31

31

31

100%

HGT. 03

Obsługa gości w
obiekcie
świadczącym
usługi hotelarskie

36

36

25

69,4%

Technik grafiki
i poligrafii
cyfrowej

PGF. 04

Przygotowanie
oraz
wykonywanie
prac graficznych i
publikacji
cyfrowych

33

33

20

60,6%

Technik
fotografii i
multimediów

AU. 23

Rejestracja,
obróbka i
publikacja obrazu

22

21

14

66,6%

122

121

90

74,4%

Technik
ekonomista

Technik
hotelarstwa

Symbol
kwalifikacji

Nazwa
kwalifikacji

PODSUMOWANIE
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Zespól Szkól Drzewnych i Ochrony Środowiska
Egzamin
Lp.

Nazwa szlcoly/Typ
szkoty

Nazwa zawodu

Liczba uczniów
przystępujących
do egzaminu

Liczba uczniów, którzy
uzyskali dyplom

1.

Technikum Drzewne
i Ochrony
Środowiska

Technik logistyk

28

25

3

89%

Technik technologii
drewna

9

7

2

78%

Technik żywienia i
usług
gastronomicznych

-

-

-

-

Technik usług
fryzjerskich

18

12

6

67%

55

44

11

80%

PODSUMOWANIE

Liczba uczniów,
Procent
którzy nie uzyskali zdawalnośc
dyplomu
i

Egzamin

Lp.

Nazwa
szkoły/Typ
szkoty

Nazwa zawodu

Liczba uczniów
przystępujących
do egzaminu

1.

Branżowa
Szkoła I
stopnia Nr 3

Stolarz

Egzaminy trwają

Liczba uczniów, którzy
uzyskali dyplom

Liczba uczniów, którzy
nie uzyskali dyplomu

Procent
zdawalności

9

9

-

100%

6

5

1

83%

9

7

2

78%

Fryzjer

Sprzedawca

3.
4.

Kucharz

Zespól Szkól Elektryczno-Elektronicznych
Egzamin
Nazwa
Symbol
Lp. szkoly/Typ Nazwa zawodu
kwalifikacji
szkoty

I.

Technikum

Technik
informatyk

Technik
informatyk

Liczba
uczniów
zgłoszonych
do egzaminu

Liczba uczniów
przystępujących
do egzaminu

Liczba uczniów,,
którzy otrzymali
świadectwo

Procent
zdawalności

EE.08

Montaż i
eksploatacja
systemów
komputerowych,
urządzeń
peryferyjnych i
sieci

106

99

83

84%

EE.09

Programowanie,
tworzenie i
administrowanie
stronami
internetowymi i
bazami danych

86

'
85

53

62%

Nazwa
kwalifikacji
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EE.

Montaż,
uruchamianie
oraz
utrzymywanie
urządzeń i sieci
teleinformatyczn
ych

4

3

0

0%

EE.

Administrowanie
sieciowymi
systemami
operacyjnymi i
sieciami
komputerowymi

15

13

2

1 5%

Technik
elektronik

EE.03

Montaż oraz
instalowanie
ukladów i
urządzeń
elektronicznych

25

24

24

100%

Technik
elektronik

EE.22

Eksploatacja
urządzeń
elektronicznych

21

19

10

53%

AU.29

Sprzedaż
produktów i
usług
reklamowych

29

28

26

93%

AU.30

Organizacja i
prowadzenie
kampanii
reklamowej

24

24

22

92%

EE.05

Montaż,
uruchamianie i
konserwacja
instalacji, maszyn
i urządzeń
elektrycznych

35

33

21

64%

EE.26

Eksploatacja
maszyn, urządzeń
i instalacji
elektrycznych

31

31

13

42%

376

359

254

71%

Technik
teleinformatyk

Technik
teleinformatyk

Technik
organizacji
reklamy

Technik
organizacji
reklamy

Technik
elektryk

Technik
elektryk

PODSUMOWANIE
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Zespól Szkól Ponadpodstawowych Nr 1

ir

'T .

IgiwiN

Lp.

Nazwa
szkoły/Typ
szkoty

Nazwa zawodu

Liczba uczniów
zgłoszonych do
egzaminu
.

Liczba uczniów
przystępujących do
egzaminu

Liczba uczniów,
którzy otrzymali
świadectwo

Procent zdawalności

1

Technikum

Technik
budownictwa

8

8

8

100%

Technik mechanik

10

10

10

100%

Technik pojazdów
samochodowych

24

/4

22

90%

Technik geodeta

10

10

8

80%

52

52

48

92%

PODSUMOWANIE
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6. SUKCESY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
OSIĄGNIĘCIA
W OLIMPIADACH, KONKURSACH, ZAWODACH SPORTOWYCH
w roku szkolnym 2020/2021
Osiągnięty najwyższy wynik/i uczniów

Nazwa OLIMPIADY
LIC,EL. OGQ

NO '

-

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Języka Angielskiego
„Olimpus" (sesja jesienna)

Etap ogólnopolski - laureaci

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Języka Angielskiego
„Olimpus" (sesja wiosenna)

Etap ogólnopolski - laureaci

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Języka Niemieckiego
„Olimpus" (sesja jesienna)

Etap ogólnopolski - laureat

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Etap ogólnopolski - finalista

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Języka Polskiego
„Olimpus"

Etap ogólnopolski - laureaci
Etap okręgowy - finaliści

Ogólnopolska Przedsiębiorczości

Etap ogólnopolski - finalista

62. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym

Etap ogólnopolski - finalista

XVI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o UE „Gwiezdny Krąg,"

Etap ogólnopolski - laureat

Ogólnopolska Olimpiada Olimp School z Języka Polskiego

IIIIIMMMIMI

-7--

UJCELÓNOKSZTALCACI., '

XXXIX Olimpiada Języka Łacińskiego

Finalista

LI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Finalista
,

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o UE

kwalifikacja do drugiego etapu - dwie uczennice

---,..m.ww.•.--4KALFLEKTRYCZNOOlimpiada Wiedzy o Mediach

Etap krajowy — finalista
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Nazwa KONKURSU

Osiągnięty najwyższy wynik/i
uczniów

I LICEUM QG • LIN:.OKSZTALCAC
. F
Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Lwiątko"

Etap ogólnopolski — wyróżnienie

XXVI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. ks.J.Popieluszki „Zło
dobrem zwyciężaj"

Etap ogólnopolski — I miejsce (kategoria —
turniej recytatorski)

X Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Romana Brandstaettera
„Wyjście z cienia"

Etap wojewódzki - wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur Zawodziański

Etap ogólnopolski — wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o UE „Gwiezdny Krąg"

Etap ogólnopolski — finalista

Ogólnopolski Konkurs „Najlepszy Polski Mówca"

Etap ogólnopolski — wyróżnienie

Konkurs Literacki „Dzieci Kapitana Nemo"

Etap ogólnopolski — III miejsce

Regionalny Konkurs „Jak działa UE?"

Etap regionalny — I miejsce

Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Pozytywne Społeczeństwo"

Etap ogólnopolski — VII miejsce

Ogólnopolski Konkurs na poezję konkretną w języku niemieckim,
pt...? Ale konkretnie!"

Etap ogólnopolski — wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs „Zespoleni"

Etap centralny/ogólnopolski — wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Eureka"

Etap ogólnopolski — wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs „Sukces na bank"

II Etap okręgowy — finaliści

XXVII Edycja Konkursu Sejmu Dzieci i Młodzieży

Laureaci

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

Etap ogólnopolski — finaliści, 16. Miejsce w
Polsce

Wojewódzki Konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

Etap wojewódzki, I miejsce, III miejsce

XLVII Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium AstronomicznoAstronautyczne w Grudziądzu

Etap ogólnopolski — finalista

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX

Etap ogólnopolski — laureat

XXVII Edycja Konkursu Sejmu Dzieci i Młodzieży pt. „śladami
Kardynała Stefana Wyszyńskiego — w poszukiwaniu drogowskazów
we współczesnym świecie wg wartości i ideałów Prymasa
T si . ciecie"

Etap ogólnopolski — laureaci

26.edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im.ks. Jerzego
Popiełuszki „Zło dobrem zwyciężaj" — kategoria Teatr Jednego
Aktora

I miejsce

Konkurs fotofraficzny Dans la nature la beaute ne ferme jamais les
yeux — organizowany przez Niepubliczny Zespól Szkól Mistrzostwa
Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej im. Agaty Mróz
Olszewskiej w Szczyrku i Polskiego Stowarzyszenia — Europa
Języków i Kultur

I miejsce (nagroda publiczności)
II miejsce

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Być jak Ona"
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. T.Różewicza
Ogólnopolski Festiwal Twórczości Maryjnej Sancta Maria

HI miejsce
wyróżnienie
II miejsce
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Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe
Miniprzedsiębiorstwo
Ogólnopolski Internetowy Konkurs Matematyczny BE QUICK AND
WIN

III miejsce
VI miejsce

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta"

wyróżnienie

Maks Matematyczny

Kategoria (L01) — etap wojewódzki —2
miejsce (73 miejsce w kraju)
Kategoria (L02)— etap wojewódzki — 1
miejsce (12 miejsce w kraju)
Kategoria (L03)— etap wojewódzki — 1
miejsce (34 miejsce w kraju)
Kategoria (L04) — etap wojewódzki — I
miejsce (8 miejsce w kraju)
Kategoria (L04)— etap wojewódzki —2
miejsce (13 miejsce w kraju)
Kategoria (L04) — etap wojewódzki — 3
miejsce (15 miejsce w kraju)
Kategoria (L04)— etap wojewódzki —4
miejsce (25 miejsce w kraju)
Kategoria (L04) — etap wojewódzki — 5
miejsce (27 miejsce w kraju)

Konkurs Wiedzy o Podatkach

etap wojewódzki — miejsce w pierwszej
dziesiątce i kwalifikacja do etapu
ogólnopolskiego

Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości

Statuetka dla najaktywniejszej szkoły

Jak dzień przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje zawodowe
Konkurs Ministerstwa Sprawiedliwości na plakat promujący
Międzynarodowy Dzień Mediacji 2021

laureat ogólnopolskiego konkursu
etap ogólnopolski — udział

Ogólnopolski Konkurs na Gwiazdkę Szkolną „Moja Gazeta"
Konkurs na etiudę filmową podczas XV Dni Kina
Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Olimpiadach i Olimpijczykach

laureat (wynik — 100%)
wyróżnienia (wynik 98%)
I miejsce
Wyróżnienie
etap wojewódzki — wyróżnienie

Nazwa ZAWODÓW SPORTOWYCH

Osiągnięty najwyższy wynik/i uczniów
losiagnięcia powyżej etapu powiatowego /

Mistrzostwa Rejonu w sztafetowych biegach przełajowych

Etap rejonowy - I miejsce

Wojewódzkie zawody w koszykówce 3x3

II miejsce (srebrny medal)

Piłka koszykowa dziewcząt

Etap wojewódzki - VIII miejsce

Mistrzostwa Województwa w pike nożnej chłopców

I miejsce

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Forget-Me-Not"
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7. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICZNYMI PARTNERAMI
WSPÓŁPRACA SZKÓL Z ZAGRANICĄ
w tym ze szkołami partnerskimi
w roku szkolnym 2020/2021

Szkoła/instytucja
partnerska
Szkoła

Kraj/region/
miasto

Nazwa

Charles
II LICEUM
Fauqueux
OGÓLNOKSZTALCĄCE
de
w Radomsku
Beauvais

Francja

•

ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNYCH
W Radomsku

Firma
Eurolinks
Projects

Hiszpania
Grenada

Wymiana młodzieży
Okres
pobytu

uczestnicy

-

-

Efekty współpracy
Nawiązanie współpracy ze szkolą
Charles Fauqueux de Beauvais
we Francji. Ewentualne
przygotowanie do wizyty
partnerskiej w kwietniu 2022 r.
Wymiana informacji i stay
kontakt z przedstawicielem
szkoty.

Staż zawodowy w ramach
projektu unijnego Erasmus+:
- zdobycie doświadczenia
zawodowego na europejskim
Wyjazd 17
rynku pracy
06.06.2021 uczniów i 2 - wzbogacenie znajomości języka
obcego
- 20.06.2021 opiekunów
- zacieśnienie współpracy między
instytucjami partnerskimi
- poznanie kultury kraju i regionu
stażu.

8. OBIEKTY KULTURALNE

Powiatowa Biblioteka Publiczna
Obowiązek prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej nakłada na powiat art. 19
ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.
574, 1669 z późn. zm.), który stanowi, iż „Powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną
powiatową bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać,
na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca
swoją siedzibę na obszarze powiatu".
Zgodnie z powyższymi zapisami ustawy Powiat Radomszczański powierza Gminie
Miasta Radomska zadanie własne w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
Zadanie to realizowane jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomsku.
Miejska Biblioteka Publiczna realizowała funkcje koordynacyjne i instruktażowe
w odniesieniu do sieci bibliotek publicznych Powiatu Radomszczańskiego za pośrednictwem
Działu Instndccyjno-Metodycznego. Koordynowane są również przez bibliotekę prace, które
maja charakter ogólnopolski m.in.: dotacja ministerialna na zakup książek.
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Konkursy plastyczne organizowane przez MBP znalazły zainteresowanie wśród uczniów szkól
podstawowych z terenu Powiatu Radomszczańskiego.
Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 wszystkie działania realizowane byty przede
wszystkim on-line oraz w MBP w Radomsku z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
Kino za Rogiem w Radomsku
W grudniu 2014r. zostało otwarte kino w Radomsku. Powstało w ramach projektu
pn.: „Kino za Rogiem", zgodnie z umową o uczestnictwie w Sieci Małych Kin
Spolecznościowych „Kino za Rogiem", jaka została zawarta pomiędzy Powiatem
Radomszczańskim a Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji w Warszawie.
Kino mieści się w siedzibie Zespołu Szkól Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
przy ul. Brzeźnickiej 22.
Repertuar „Kina za Rogiem" jest dostosowany do potrzeb różnych grup mieszkańców
Powiatu Radomszczańskiego. Przede wszystkim stanowi doskonale wsparcie procesu
dydaktycznego: dostęp do ekranizacji lektur, filmów dokumentalnych czy historycznych.
Dzięki technologii cyfrowej w kinie można wyświetlić dokładnie to, czego oczekują widzowie,
w dowolnie wybranym terminie i tak długo, jak będzie to potrzebne.
W „Kinie za Rogiem" w 2021 odbyto się ponad sto projekcji filmowych dla uczniów szkól
średnich z Radomska i Powiatu Radomszczańskiego. Z tej oferty korzystały również dzieci
przedszkolne, młodzież szkól podstawowych oraz dzieci z Placówki OpiekuńczoWychowawczej i Specjalnego Ośrodka Szkolno—Wychowawczego. Projekcjom filmów
odbywających się w ramach Klubu Filmowego w czwartkowe wieczory towarzyszyły wykłady,
odczyty, rozmowy oraz dyskusje na temat oglądanych obrazów filmowych i ich twórców.
Wszystkie projekcje byty bezpłatne, a prezentowane filmy pochodziły z bogatego archiwum
Kina za Rogiem.
Dwa razy - w październiku oraz listopadzie 2021 roku - Kino zostało wyróżnione
w ogólnopolskim rankingu za najlepsze wyniki kin sieci „Kina za Rogiem". W sumie w/w kino
odwiedziło 2.112 widzów. Kino prowadzi również szeroką działalność edukacyjną. W czasie
wolnym - podczas wakacji i ferii — zorganizowano warsztaty filmowe i teatralne dla młodzieży.
Odbyty się także pokazy scen aktorskich i wokalnych, próby performatywnego czytania,
prezentacje 23 filmów fabularnych, dokumentalnych i muzycznych, w których uczestniczyło
341 osób.
Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną podczas ferii wspólnie z Miejskim
Domem Kultury w Radomsku przeprowadzona została Akcja - KOLOROWE FERIE - Kultura
ma Glos (online). Program był dofinansowany z projektu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego „Kultura w Sieci".
Uczniowie wszystkich szkól średnich otrzymali zaproszenie do czynnego udziału
w cyklicznym Klubie Filmowym. Mogli zobaczyć takie filmy jak: „Między nami dobrze jest",
„Zycie animowane", „ ABC Miłości", „Jestem mordercą", „ Więcej niż miód"" i inne. Młodzież
chętnie brata udział w Przeglądzie Filmu Niemieckiego (online) oraz festiwalu „My French
Film Festival", dzięki którym mogli stać się jurorami tych filmowych wydarzeń.
Kino za Rogiem było organizatorem i współorganizatorem wielu uroczystości o zasięgu
ogólnopolskim, powiatowym i miejskim, m.in. Festiwal Pięknego Czytania, Ogólnopolski
Konkurs Filmowego pod hasłem „Wielkie filmy w małym kinie", Radomszczańskich XVI
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Dni Kina, XX Radomszczańskich Dni Rodziny, XXII Dni Kultury Chrześcijańskiej
oraz Ogólnopolskiego Festiwalu 0!PLA.
Przy Kinie za Rogiem działa 22 osobowe Międzyszkolne Centrum Kultury Teatralnej
i Filmowej organizując raz w miesiącu prezentacje sceniczne będące uzupełnieniem
Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Młodzież uczestnicząca w zajęciach i warsztatach
organizowanych w Kinie za Rogiem reprezentuje powiat w konkursach recytatorskich.
Otrzymano wyróżnienia podczas: Festiwalu Pięknego Czytania, III miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim im. Tadeusza Różewicza oraz w Konkursie
Recytatorskim im. ks. Jerzego Popiełuszki „Zło dobrem zwyciężaj". Największym sukcesem
była nominacja do wojewódzkich eliminacji 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
w Piotrkowie Trybunalskim. Przez cały rok 2021 trwały artystyczne prace konsultacyjne.
Propozycja skierowana była do uczniów szkól średnich, którzy chcą sprawdzić swoje
umiejętności sceniczne, marzą o zaistnieniu na scenie i chcą zdawać do szkoły teatralnej.
Z okazji Nocy Kupały przygotowane zostały dwa monodramy na podstawie tekstów Tadeusza
Różewicza i Magdaleny Miecznickiej. W dziesięciu konsultacjach aktorskich uczestniczyło
17 osób, natomiast prezentacje sceniczne oglądało 80 widzów.
Pandemia wywołana przez Covid-19 spowodowała przymusowe zamknięcie placówek
kultury, dlatego też warszawska centrala sieci Kin za Rogiem organizuje cykliczne szkolenia,
spotkania programowe, wideokonferencje online dotyczące organizacji lokalnych spotkań
z widzami. Kino za Rogiem w Radomsku bierze czynny udział w tych szkoleniach
i otrzymuje potwierdzenia udziału w kursach doszkalających dla animatorów małych kin
spolecznościowych. Obecnie trwają prace konsultacyjne dla 14 uczniów szkól
ponadgimnazjalnych do Przeglądu Twórczości Artystycznej oraz do Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego i Aktorskiego. Od czterech lat prężnie działa strona na profilu
spolecznościowym.
Ochrona zabytków
Wydział Edukacji współpracuje z gminami Powiatu Radomszczańskiego w zakresie
opieki nad zbytkami i ochrony dziedzictwa kultury narodowej. W tym celu powstaje dokument
przygotowany przez podmiot zewnętrzny pn. „Program Opieki nad Zabytkami Powiatu
Radomszczańskiego na lata 2022-2025".
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9. PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.
Projekty realizowane w szkotach w latach 2020-2021

Nazwa zadania

Pochodzenie
dofinansowania

Kwota
dofinansowania/Całkowita
wartość projektu

Realizacja zadania w
latach

„Kropla wody-kroplą
życia"

Program Edukacji
Ekologicznej
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
w Łodzi

Całkowita wartość projektu:
12 000,00 zł Kwota
dofinansowania; 10 000 zł

2019-2021

I Liceum Ogólnokształcące
w Radomsku

„Nasze Ekologiczne
pracownie"

Program Edukacji
Ekologicznej
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
w Łodzi

Całkowita wartość projektu:
57 940,00 zł

2021

1 Liceum Ogólnokształcące
w Radomsku

Przebudowa kortu
tenisowego i
przekształcenie go na
boisko wielofunkcyjne w
ramach programu
„Infrastruktura sportowa
Plus"

Dotacja z Urzędu
Wojewódzki

Całkowita wartość projektu:
165 000,00 z1

2021

Zespól Szkól Ekonomicznych
w Radomsku

„Mobliność poszerza
horyzonty"

Program Unii
Europejskiej
Erasmus+

Całkowita wartość projektu:
656 085,97 zt Kwota
dofinansowania; 635 383,91
zł

2018-2021

Zespól' Szkól Ekonomicznych
w Radomsku

„Zespól Szkól
Ekonomicznych w
Radomsku stawia na
kwalifikacje uczniów"

Dofinansowanie
współfinansowane ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w
Ramach Programu
Operacyjnego
Województwa
łódzkiego na tala
2014-2020

Całkowita wartość projektu:
999 554,10 zł Kwota
dofinansowania; 895 804,10
zł

2020-2022

Zespól Szkól ElektrycznoElektronicznych w Radomsku

„Zagraniczne
doświadczenie zawodowe
dla elektroników z
Radomska"

Program Unii
Europejskiej
Erasmus+

Całkowita wartość projektu:
198 392,00 zł

2019-2021

Zespól Szkól ElektrycznoElektronicznych
w Radomsku

„Młodzi informatycy z
zagranicznym
doświadczeniem"

Program Unii
Europejskiej
Erasmus+

Całkowita wartość projektu:
313 290,18,00 zł

2019-2021

Szkoła Ponadpodstawowa

I Liceum Ogólnokształcące
w Radomsku
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Zespól Szkól ElektrycznoElektronicznych
w Radomsku

Projekt unijn; :
„Zwiększenie
konkurencyjności uczniów
ZSEE"

Zespól Szkól ElektrycznoElektronicznych
w Radomsku

Projekt unijny: „Szansa na
sukces - podnoszenie
kompetencji uczniów
ZSEE"

Zespól Szkól ElektrycznoElektronicznych w Radomsku

„Zagraniczny staż- dobry
start"

Zespól Szkól Drzewnych i
Ochrony Środowiska w
Radomsku

„Drzewniak stawia na
profesjonalistów"

Zespól Szkól Drzewnych i
Ochrony Środowiska w
Radomsku

„Drzewniak stawia na
rozwój"

Dofinansowanie
współfinansowane ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Spolecnaego w
Ramach Programu
Operacyjnego
Województwa
łódzkiego na lata
2014-2019
Dofinansowanie
współfinansowane ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w
Ramach Programu
Operacyjnego
Województwa
łódzkiego na lata
2014-2020
Program Unii
Europejskiej
Erasmus+

Całkowita wartość projektu:
688 105,25 z1

2020- 2022

Całkowita kwota
dofinansowania projektu:
1 541 115,32 z1

2020-2022

Całkowita wartość projektu:
203 688,68 zł

2020-2022

Dofinansowanie
współfinansowane ze Całkowita wartość projektu:
środków Unii
191 266,83 z1
Europejskiej
Dofinansowanie
współfinansowane ze Całkowita wartość projektu:
środków Unii
631 364,60 zł
Europejskiej
_

2020-2022

2021-2022

Ponadto, Powiat Radomszczański w 2021 roku pozyskał dofinansowanie ze środków
budżetu państwa — Programu „Polski Ład" na przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki,
pn. „Poznaj Polskę".
W ramach tego zadania powiat otrzymał dotację na realizację wycieczek szkolnych dla uczniów
z pięciu szkól ponadpodstawowych. Całkowity koszt realizacji wycieczek, na etapie składania
wniosków, wyniósł 41.844 zł, z czego przyznane dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji
i Nauki wyniosło 33.244 zł.
Skorzystali z nich uczniowie następujących szkól:
D I Liceum Ogólnoksztalcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku
Całkowity koszt zadania — 5.936 zł, w tym dotacja z MEiN — 4.748 z1
D II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku
Całkowity koszt zadania — 12.788 zł, w tym dotacja z MEiN — 10.000 zł
D Technikum w Radomsku
w Zespole Szkól Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku
Całkowity koszt zadania — 4.400 zł, w tym dotacja z MEiN — 3.520 zł
D Technikum Drzewne i Ochrony środowiska im. Mikołaja Kopernika
w Zespole Szkól Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
Całkowity koszt zadania — 12.470 zł, w tym dotacja z MEiN — 9.976 zł
D Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Mikołaja Kopernika
w Zespole Szkól Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
Całkowity koszt zadania — 6.250 zł, w tym dotacja z MEiN — 5.000 z1
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III. ZDROWIE I POLITYKA SPOŁECZNA

1. SZPITAL POWIATOWY W RADOMSKU.

D Stan prawny oraz podstawowe informacje.
Szpital Powiatowy w Radomsku jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
posiadającym osobowość prawną. Działa na podstawie:
a) Zarządzenia nr 71/98 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 20.08.1998 r. oraz Statutu Szpitala
z dnia 02.05.2001r.
b) Postanowienia Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Gospodarczy z dnia
30.11.1998 r. - wpis pod nr 4 Rejestr KRS 0000000142 z dnia 01.02.2001r.
Podstawowym przedmiotem działalności Szpitala Powiatowego w Radomsku jest świadczenie
usług medycznych dla mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego w zakresie:
D stacjonarnej opieki medycznej w specjalnościach reprezentowanych przez szpital,
> specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w poradniach przyszpitalnych,
D rehabilitacji medycznej,
D stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych,
D pomocy doraźnej oraz transportu sanitarnego,
> podstawowej opiece zdrowotnej,
> nocnej i świątecznej opieki medycznej,
D medycyny pracy,
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D badań diagnostycznych realizowanych przez pracownie, zakłady i laboratoria
diagnostyczne,
D działań zapobiegawczych i leczniczych w środowisku zamieszkania i nauki.
Celem funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Radomsku jest zachowanie, przywracanie,
ratowanie i poprawa zdrowia ludności oraz promowanie zdrowia, zapobieganie chorobom
i niepełnosprawności w ramach specjalistycznej opieki stacjonarnej, jednodniowej,
ambulatoryjnej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz pomocy doraźnej.
Charakterystyka działalności w 2021 roku.
Szpital Powiatowy w Radomsku posiada 18 oddziałów (bez ZPO) : w tym: o charakterze
zabiegowym (chirurgia ogólna, chirurgia urazowo-ortopedyczna, ginekologia i położnictwo,
otolaryngologia, urologia) i zachowawczym w tym w szczególności chorób wewnętrznych,
kardiologia z salą intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz pracownią hemodynamiki
i kardiologii inwazyjnej, neurologia wraz z pododdziałem udarowym, reumatologię,
pulmonologię, oddział obserwacyjno-zakaźny. Istotnym elementem podmiotu leczniczego
jest także oddział neonatologiczny i dziecięcy.
W strukturach Szpitala funkcjonuje także Szpitalny Oddział Ratunkowy, nieopodal
którego zlokalizowane zostało jedno z najnowocześniejszych w Województwie Łódzkim
lądowisk dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Oddział jest silnie powiązany
z jednym z najnowocześniejszych w regionie oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii,
posiadający aktualnie 9 nowoczesnych stanowisk dla pacjentów wymagających leczenia
z użyciem respiratorów oraz aparatury monitorującej i podtrzymującej podstawowe funkcje
życiowe.
Szpital Powiatowy w Radomsku udziela także świadczeń medycznych z zakresu
rehabilitacji medycznej, realizowanych nie tylko w trybie ambulatoryjnym ale także
stacjonarnym. Pacjenci mają zapewniony pełen zakres zabiegów rehabilitacyjnych
realizowanych w Oddziale Dziennym Rehabilitacji, Oddziale Dziennym Rehabilitacji
Kardiologicznej oraz Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.
Placówka posiada Centralny Blok Operacyjny, w skład którego wchodzi 5 sal
operacyjnych oraz jedną będącą w gestii oddziału otolaryngologicznego.
Szpital Powiatowy w Radomsku udziela porad ambulatoryjnych w 23 poradniach
specjalistycznych, wykonuje badania w 3 zakładach diagnostycznych oraz 6 pracowniach
specjalistycznych. Dysponuje 397 lóżkami rzeczywistymi oraz 75 zlokalizowanymi
w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Radomsku, a także Przedborzu. Dodatkowo
w strukturze jednostki wyodrębnia się 10 miejsc dziennego pobytu w ramach Oddziału
Dziennego Chemioterapii, 25 miejsc w ramach Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej
oraz 25 w Dziennym Oddziale Rehabilitacji.
W zakresie lecznictwa stacjonarnego w 2021 roku hospitalizowano 24.967 osób,
udzielono 97.609 porad specjalistycznych oraz 5.612 porad przez lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej z czego 448 w ramach poradni dla dzieci.
W 2021 roku najwięcej porad specjalistycznych udzielono w poradni: ortopedycznej
(16102), chirurgicznej (14 752 porad), urologicznej (5929), ginekologiczno - położniczej
(5788), onkologicznej (5633) oraz pulmonologicznej (5044). Najmniej zaś w ramach poradni
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alergologicznej (104- nowa jednostka) poradni preluksacyjnej (635), dermatologicznej (1071),
endokrynologicznej (1176,), reumatologicznej (1457), a także hepatologicznej (1941).
Średnia długość pobytu chorego w szpitalu wahała się w granicach 5 dni, zaś średnie
obłożenie lóżka wynosiło 317,9 dni. Obłożenie lóżka ogółem wynosiło w 2021 roku 88,3%
przy czym największy odnotowany został na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym (169,3%),
Oddziale Chorób Wewnętrznych (112,5%), Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
(95,0%), Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc (96 %), Oddziale Urologicznym (86%), Oddziale
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (84,6%), Oddziale Chirurgii Ogólnej (80%), Oddziale
Reumatologicznym (72,9%). Najmniejsze zaś na Oddziale Neonatologicznym (32,6%),
Oddziale Dziecięcym (41,7%) oraz Otolaryngologicznym (49,4 %), a także GinekologicznoPołożniczym (56,4 %).
Wskaźnik przelotowości w 2021 roku wyniósł ogółem 63,7. Jego największe wartości
zanotowano na Oddziale Urologicznym (95,4%), Chirurgii Ogólnej (57,2), Kardiologicznym
(57), Ginekologiczno-Położniczym (57,6), Urazowo - Ortopedycznym (54,2) oraz
Laryngologiczny (53,8). Najmniejsze zaś na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej (9,5),
Dziecięcym z Izbą Przyjęć (10,6), Anestezjologii i Intensywnej Terapii (20,6), Oddziale
Obserwacyjno-Zakaźnym (27,5) a także na oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc (28,5).
W ramach Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Radomsku leczono 90 osób,
zaś w przypadku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Przedborzu- 82 osoby.
W 2021 roku w placówce zmarło 955 osób w ramach lecznictwa szpitalnego.
Urodzonych 948 dzieci w tym 6 ciąż bliźniaczych.
Hospitalizowano 1680 pacjentów z COVID-19, z czego 193 osoby zmarły.
Praca Szpitala Powiatowego w Radomsku w dobie pandemii wirusa
SARS CoV-2.
Szpital Powiatowy w Radomsku decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28.02.2020 r.
(Decyzja 1/2020), pozostawał w stanie podwyższonej gotowości do udzielania świadczeń
medycznych osobom w stanie zagrożenia zdrowia i życia w zakresie chorób zakaźnych.
W 2021 roku hospitalizacje pacjentów z podejrzeniem lub aktywnym zakażeniem wirusem
SARS COV -2 odbywały się w ramach Oddziału Obserwacyjno — Zakaźnego a także Oddziału
Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć, Oddziału Rehabilitacji
Neurologicznej oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a także Oddziału
Reumatologicznego i Chorób Wewnętrznych (przekształconych w oddziały o charakterze
zakaźnym, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego).
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D Świadczenia związane z przeciwdziałaniem Covid19 zrealizowane w 2021 r.
Świadczenia związane z przeciwdziałaniem Covid19 zrealizowane w 2021 r.
Lp.

Rodzaj świadczenia

Ilość

Wartość

9292

195 132,00

1.

pobranie materiału biologicznego w kierunku
wykrywania wirusa Sars-CoV-2

2.

wykonanie testu PCR w kierunku zakażenia sarsCoV-2, przekroczenie terminu

40

10 200,00

3.

wykonanie testu PCR w kierunku zakażenia sarsCoV-2

11004

3 081 120,00

4.

wykonanie testów antygenowych w kierunku
zakażenia Sars-CoV-2 bez kosztu testu

6950

292 108,50

5.

wykonanie testów antygenowych w kierunku
zakażenia Sars-CoV-2

14619

1 088 092,17

6.

szczepienia przeciwko Sars-CoV-2 wykonane w
Punkcie Szczepień

29 337

1 796 597,88

7.

szczepienia przeciwko Sars-CoV-2
przeprowadzone w miejscu zamieszkania pacjenta
w przypadku więcej niż 5 pacjentów
przebywających pod jednym adresem

553

40 474,07

Razem

6 503 724,62

Szpital Powiatowy w Radomsku zgodnie z Decyzją Wojewody Łódzkiego w okresie
od 17 grudnia 2021 r. do odwołania zobligowany został do realizacji świadczeń opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez
zapewnienie w podmiocie leczniczym:
-

138 lóżek obserwacyjno- zakaźnych dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym
zakażeniem SARS-CoV-2,

-

1 lóżka intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia
tlenoterapii i wentylacji mechanicznej,

— 6 respiratorów dla pacjentów z COVID-19.
> Informacja o zatrudnieniu w 2021 roku.

Lp.

Wyszczególnienie

Przeciętna
liczba
zatrudnionych
W roku 2021

1.

Lekarze

47,15

2.

Lekarze rezydenci

13,41

3.

Pielęgniarki i polotne

305,01

liczba
zatrudnionych w
ramach umów
cywilnoprawnych
wg stanu na
31.12.2021r
179,00
0,00
121,00
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4.

Psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień

8,03

0,00

5.

Dietetycy

1,99

0,00

6.

Logopedzi

3,67

0,00

4787
,

700
,

13,60

3,00

8.

Fizjoterapeuci, rehabilitanci, technicy rehabilitacji,
masażyści, mgr rehabilitacji
Technicy (radiologii, elektroradiologii itd.)

9.

Terapeuci zajęciowi

3,00

0,00

10.

Ratownicy medyczni

52,87

75,00

11.

Pozostały personel medyczny

51,91

0,00

23665
,

900
,

69,77

5,00

854,93

399,00

7.

12.
13.

Pozostały personel niemedyczny (salowe, rejestratorki,
sekretarki medyczne, opiekuni medyczni, sanitariusze itd.)
Pozostały personel niemedyczny, administracyjny, zarząd
Razem

Zakres zrealizowanych wyjazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego operujących
na terenie Powiatu Radomszczańskiego w 2021 roku.
w tym:
Dzieci i
młodzież w
wieku do
18 lat

Osoby
w wieku
65 lat i
więcej

Osoby ze
stwierdzonym
zgonem przed
podjęciem lub w
trakcie
czynności
ratunkowych

Miejsce
zdarzenia

Liczba
wyjazdów na
miejsce
zdarzenia

Liczba osób,
którym
udzielono
świadczenia
zdrowotnego
ogółem

Ogółem
Ruch ulicznodrogowy
Praca
Szkota
Dom
Inne

8000
/11

8046
246

3811
96

275
24

4153
40

213
8

123
25
6631
1000

123
25
6647
1005

51
13
3377
274

0
21
198
32

5
1
3829
278

2
0
191
12

Kobiety

Ilość świadczeń udzielonych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w trybie
ambulatoryjnym nie zakończonych hospitalizacją oraz osób skierowanych do leczenia
szpitalnego w 2021 roku.
w tym :

Świadczenia udzielone
w zakresie:

chorób wewnętrznych
kardiologii

4402
608

2102
331

dzieci i młodzież
w wieku do 18
roku życia
9
1

chirurgii ogólnej
chirurgii urazowo-ortopedycznej

6614
175

2711
101

1248
9

972
49

ginekologii i polożnictwa
neurologii

464
369
198
74

464
218

6
1

2
110

88
39

198
2

0
76

12904

6054

1474

3001

Liczba porad

pediatrii
zakwalifikowanych do innych
świadczeń niż powyżej
Razem

kobiety

osoby w wieku
65 lat i powyżej
1530
262
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ilość osób hospitalizowanych w
SOR i przyjętych do dalszego
leczenia szpitalnego

3856

> Inwestycje zrealizowane w placówce w 2021 roku.
W 2021 roku Szpital Powiatowy w Radomsku oddal do użytku środki trwale i wartości
niematerialne i oprawne o wartości 6 558 123,51 zł.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWALE W 2021 ROKU

Lp.

Nazwa

Nakłady w
PLN

Źródło
finansowania
(środki własne)

1.

Zakup klimatyzatorów - gabinety zabiegowe, sala ćwiczeń (reh.
Neurologiczna), laboratorium 3szt., sala poporodowa, RTG
pokój opisowy, neurologia gabinet EMG, Sterylizacja -3 szt.

76 745,85

76 745,85

2.

Wymiana 100 szt. komputerów z nieobslugiwanym i
niewspieranym przez producenta już systemem XP

145 733,55

145 733,55

3.

Cytowirówki

13 012,41

źródło
finansowania
(dotacje)

Uwagi

245 898,65

SKARB
PAŃSTWA MINISTER
ZDROWIA DOTACJA

13 012,41

4.

Echokardiograf- 1 szt.

250 122,72

4 224,07

5.

Pompy infuzyjne 20 szt.

17 236,80

17 236,80

6.

KTO Philips-2 szt. (telemetria, KTO stacja z wózkiem),
z podłączeniem do systemu nadzoru położniczego

22 89600
,

22 89600
,

7.

Meble dla pozostałych ośrodków kosztowych

49 290,00

49 290,00

8.

Łóżka dla pacjentów - 15 szt.

12 960,00

12 960,00

9.

Wyparzarki

22 709,80

22 709,80

10.

Różne drobne wyposażenie o wartości do 10 000 zl / szt.

162 368,74

162 368,74

11.

Wirówka laboratoryjna

10 141,36

10 141,36

12.

Stacja opisowa lekarska TK

30 293,04

30 293,04

13.

Wózek transportowy dla pacjentów leżących

13 260,24

13 260,24

14.

Stacja analiz holterowskich z rejestratorami EKG

15 984,00

15 984,00

15.

Zestaw narzędzi urologicznych endoskopowych

19 440,00

19 440,00

fotel gin, wózki
(transportowe,
opatrunkowe,
inwalidzkie,
zamrażarki
laboratoryjne, laser
biost., spirometr,
stół drenażowy
echokardiograf

36

te

Radomszczański
Powiat Mo żliwo ści

16.

Chłodziarka laboratoryjna / farmaceutyczna- 5 szt.

15 423,71

15 423,71

17.

Meble dla oddziałów szpitalnych

62 936,80

62 936,80

18.

Videobronchoskop wraz z oprzyrządowaniem i wyposażeniem
dodatkowym (kontener wraz z wkładem do sterylizacji
endoskopu, konsola oraz mocowanie typu VESA 100) - 010M

128 988,00

19.

Lóżko porodowe - 0/Gin.-Położniczy

59 521,56

59 521,56

20.

Zestaw artroskopowy z wyposażeniem Blok Operacyjny nr I

232 092,00

232 092,00

21.

Montaż monitoringu

41 715,50

41 715,50

128 988,00

22.

Inwestycja w obcym środku trwałym -budynku

248 721,27

23.

System do treningów monitorowanych z ergometrem

41 993,50

24.

Mikroskop

21 462,61

21 462,61

25.

Modernizacja systemu BMS wraz z licencją oprogramowania

15 939,69

15 939,69

248 721,27

41 993,50

481 148,64

101 148,64

Koncentrator tlenu-4 szt.

14000.00

14 000,00

28.

Zwiększenie wartości środka trwałego - Tor wizyjny
urologiczny z oprzyrządowaniem 802-1283

,
17 28000

1728000
,

29.

Spirometr

19098,62

19 098,62

30.

Rejestrator Holter

7992,00

7992,00

31.

Zwiększenie wartości środka trwałego - Tor wizyjny do
artroskopii 802-1997

44 172,00

44 172,00

32.

Aparat do analizy moczu

10 762,50

10 762,50

26.

Rozbudowa instalacji gazów medycznych

27.

33.

Mikroskop do badań szpiku kostnego

43 969,45

43 969,45

34.

Zgrzewarka opakowań foliowych do sterylizacji -2 szt.

31 980,00

31 980,00

380 000,00

35.

Zestaw rehabilitacyjno- diagnostyczny do wczesnej rehabilitacji
neurologicznej z elektromiografią

147 000,00

8 204,00

138 796,00

36.

Zestaw laparoskopowy wraz z wyposażeniem

497 787,15

202 046,65

295 740,50

3 235 890,00

1 690 367,63

1 545 522,37

Realizacja projektu RPLD.07.01.02-10-0006/19 Zwiększenie
!
37. ,
dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych poprzez
wdrożenie e-usług w szpitalu
38.

Rozbudowa licencji systemu Infinitt (RIS/PACS)

51 300,00

51 300,00

39.

Aplikacja Zdarzenia Medyczne wraz z uruchomieniem

47 970,00

47 970,00

40.

Zestaw nasadek do napędów ortopedycznych - zwiększenie
wartości środka irwalego 802-1237 - Blok Operacyjny nr 1

62 64000
,

62 64000
,

POWIAT
RADOMSZCAŃS
Kl - DOTACJA
(130.000,00 1.012,00 zwrot)

modernizacja
kardiologia,
oddział dziecięcy,
SOR, ZPO
Przedbórz, wiata
przed punktem
pobrań, Blok OP.
NR 2
KLESZCZÓW DOTACJA

SKARB
PAŃSTWA MINISTER
ZDROWIA
COVID-19 DOTACJA

SKARB
PAŃSTWA MINISTER
ZDROWIA DOTACJA
URZĄD MIASTA
- DOTACJA
(200.000,00)
KLESZCZÓW DOTACJA
(95.740,50)
PROJEKT EUSŁUGI
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41.

MobaXtem - licencja - zarządzanie serwerami Informatycy

I 107,00

1107.00

42.

Analizator powietrza AIR IDEAL 3?- Apteka

15 990,00

15 990,00

43.

Zasilacz UPS - Blok Operacyjny nr 2

14 022,00

14 022,00

44 .

Licencja oprogramowania LifeNet - transmisja sygnału EKG
z karetek do Prac. Hemodynarniki

83 025,00

83 025,00

6 558 123,51

3 781 184.49

RAZEM

I

2 776 939,02

Działania i podejmowane inicjatywy w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Osiągnięcia i najważniejsze inwestycje prowadzone przez Szpital Powiatowy
w Radomsku w 2021 roku.
.s1
DZIAŁANIA SZPITALA POWIATOWEGO W RADOMSKU W 2021 ROKU
Osiągnięcia i najważniejsze inwestycje prowadzone przez Szpital Powiatowy w Radomsku
NV 2021 roku
Jednostka
lp.
Zadanie
Finansowanie
organizacyjna

1.

Zwiększenie możliwości diagnostyczno-operacyjnych
Oddziału Urazowo- Ortopedycznego Szpitala
Powiatowego w Radomsku poprzez zakup
nowoczesnego zestawu artroskopowego wraz z
systemem archiwizującym.

Centralny Blok
Operacyjny nr 1/
Oddział UrazowoOrtopedyczny

Środki własne placówki
szacunkowy koszt 240 000,00 zł

2.

Zwiększenie poprawy udzielanych świadczeń
medycznych dla kobiet w ciąży poprzez zakup lóżka
porodowego z wyposażeniem.

Oddział
Ginekologiem° Położniczy

Środki własne placówki
szacunkowy koszt 55 000,00
zł

3.

Zakup zestawu videobronchoskopowy dla potrzeb
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w tym
pacjentów z Covid-19.

Oddział
Anestezjologii i
Intensywnej Terapii

Kwota zakupu- 128 988,00 zł,
dotacja Powiat
Radomszczański
(dofinansowanie z Łódzkiego
Urzędu Wojewódzkiego)

4.

Utworzenie 5 stanowisk Reh. Pocovidowej w ramach
Oddziału Reh.Neurologicznej - zakup systemu
rehabilitacji.

Oddział
Rehabilitacji
Neurologicznej

. Kwota zakupu 54997,50 zł,
dotacja Gmina Kleszczów
54 259,50 zl.

5.

Utworzenie drugiej pracowni Tomografii
komputerowej (TK wielorzędowy wraz z konsolą
sterowniczą).

Zakład Diagnostyki
Obrazowej,
Pracownia
Tomografii
Komputerowej

Umowa użyczenia, wartość 2
730 000,00 zł. Utworzenie
2-giej pracowni Tk

6.

Utworzenie Pracowni Badań ECHO dla pacjentów
ambulatoryjnych przy O. Kardiologii-zakup
nowoczesnego Echokardiografu

Oddział
Kardiologiczny

Umowa dof. Polkard, kwota
zakupu 251 721,72 zł
dofinansowanie - 245 898,65
zł
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Oddział
Rehabilitacji
Neurologicznej

Program MZ Po[kard, kwota
zakupu -154 000,00 zł,
dofinansowanie - 138 796,00
z1

8.

Zakup zestawu laparoskopowego z diatermią z
przystawką argonową dla potrzeb Centralnego Bloku
Operacyjnego oraz Odzialu Chirurgii Ogólnej.

Centralny Blok
Operacyjny nr 1

Kwota zakupu 497787,15 zł,
dofinansowanie Miasto
Radomsko - 200000,00 zł,
Gmina Kleszczów - 95740,50
zł,

9.

„Rozbudowa instalacji tlenowej w Szpitalu
Powiatowym w Radomsku w
związku z COVID-19"

ZPO,
Reh.Neurologiczna,
O. Obserwacyjno Zakaźny, Reh.
Kardiologiczna

Zadanie dofinansowane przez
Skarb Państwa - Minister
Zdrowia, kwota realizacji
zadania 481 148,64 zł.
Dofiansowanie 380 000,00 z1

10.

Utworzenie Poradni Alergologicznej dla dzieci

Poradnie
Specjalistyczne

Uzyskanie kontraktu na
działalność poradni z NFZ

11.

Utworzenie Pododdziału Urologicznego

Oddziały Szpitalne

Uzyskanie kontraktu na
działalność pododdziału z NFZ

Szpital Powiatowy
w Radomsku

Wysokie miejsce w rankingu
szpitali publicznych

Oddział Dzienny
Chemioterapii

Umowa z NFZ

Centralny Blok
Operacyjny

Celem wdrożenia
autonomicznych robotów do
dezynfekcji UVD Robot jest
zapewnienie sterylnego
środowiska w placówkach
medycznych bez narażania
personelu na niepotrzebne
ryzyko. Technologia UW)
Robota jest procesem
fizycznym, polegającym na
emisji promieni UV-C. Nie
wymaga użycia chemicznych
środków dezynfekujących, jest
bezpieczna dla personelu
szpitala. Użycie robota nie
wymaga zaangażowania
personelu, transportu i
przechowywania
jakichkolwiek toksycznych,
niebezpiecznych lub żrących
chemikaliów do dezynfekcji.
Personel sprzątający obsługuje
robota zdalnie za

•

12.

13.

14.

Zakup zestawu rehabilitacyjno - diagnostycznego do
wczesnej rehabilitacji neurologicznej z
elektromiografią dla potrzeby Oddziału Rehabilitacji
Neurologicznej.

I Miejsce Szpitala Powiatowego w Radomsku w
rankingu dziennika Rzeczpospolita „Liderzy
Zarządzania" w kategorii szpitali z Kontraktem z
NFZ wyższy niż 99 mln PLN
Rozpoczęcie realizacji programów lekowych :
Leczenia chorych na pierwotne chloniaki skórne Tkomórkowe a także od 1 sierpnia 2021 roku także
leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki
macicy.

Pozyskanie robota UV-C ze środków Komisji
Europejskiej
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pośrednictwem aplikacji
mobilnej, a proces rozpoczyna
się na zewnątrz
dezynfekowanego
pomieszczenia.

is
•

16.

Szpital Powiatowy w Radomsku został doceniony
przez chirurgów z Narodowego Instytutu Onkologii
w Gliwicach w ratowaniu pacjentów po wypadku na
terenie strefy przemysłowej w Radomsku

Według prof.
Adama
Maciejewskiego
i prof. Łukasza
Krakowczyka
przeprowadzenie
tego
skomplikowanego
zabiegu nie byłoby
możliwe gdyby nie
- ogromna rola
Szpitala
Powiatowego
w Radomsku,
w którym
wykonano
u pacjentki
podstawowe
badania
wykluczające m.in.
uraz kręgosłupa
i mózgu,
jednocześnie
błyskawicznie
kontaktując się
z Narodowym
Instytutem
Onkologii
w Gliwicach
i transportując
osobę
poszkodowaną
do wskazanego
ośrodka.

Zespól chirurgów pod
kierunkiem prof. Adama
Maciejewskiego przeprowadził
bardzo rozległy zabieg
replantacji skalpu u 39-letniej
pacjentki, która doznała
oskalpowania głowy i karku w
wyniku wkręcenia jej włosów
do maszyny typu składarkosklejarka.

Zakup wysokospecjalistycznego mikroskopu
optycznego w celu uruchomienia badań szpiku
kostnego.

Zakład Diagnostyki
Laboratoryjnej

Środki własne placówki - 43
969,45 z!
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2. SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRO FAMILIA
W RADOMSKU.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku,
mimo trwającego stanu pandemii, nadal utrzymywał ciągłość działalności wszystkich poradni
specjalistycznych oraz Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej z zachowaniem
obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Wszyscy pacjenci poradni specjalistycznych oraz
poradni POZ byli przyjmowani osobiście, po uprzednim umówieniu na wymoczoną godzinę.
Pacjenci mieli również możliwość skorzystania z porad odbywających się drogą telefoniczną
(teleporada). Ponadto lekarze specjaliści wykonywali wszystkie badania na potrzeby
pogłębionej diagnostyki pacjenta.
W obu przychodniach wprowadzono możliwość wykonania testów antygenowych
na obecność wirusa Covid-19, zarówno personelowi jak i pacjentom SP ZOZ PRO FAMILIA
w Radomsku, co do których istniały podejrzenia zakażenia SARS CoV-2. Ujemny wynik testu
pozwalał pacjentowi na wizytę osobistą u lekarza, natomiast w przypadku wyniku dodatniego,
lekarz mial możliwość natychmiastowej reakcji tj. skierowania pacjenta w izolację w celu
uniknięcia rozprzestrzeniania się zakażeń.
W celu zachowania reżimu sanitarnego zakupiono dodatkowe lampy bakteriobójcze
w ilości 7 sztuk oraz środki dezynfekujące i środki ochrony indywidualnej.
W 2021 roku w Przychodni przy ul. Przedborskiej 39/41 i przy ul. Armii Krajowej 34
zamontowano system monitoringu wizyjnego, zapewniający odpowiednie warunki
bezpieczeństwa pracy personelu oraz obsługi pacjentów.
Ponadto wykonano prace remontowe w pomieszczeniach administracyjno-biurowych
oraz w gabinecie dyrektora w budynku Przychodni przy ul. Armii Krajowej 34.
Poza tym w 2021 roku wpłynęło nieco ponad 800 nowych deklaracji do lekarza
i pielęgniarki POZ w zakładzie.
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3. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMSKU.

Dom Pomocy Społecznej w Radomsku przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku,
funkcjonuje od września 2000 roku. W roku 2021 placówka zapewniła całodobową opiekę,
pielęgnację, rehabilitację, terapię, żywienie w tym dietetyczne oraz dostęp do świadczeń
zdrowotnych 80 mieszkańcom z Powiatu Radomszczańskiego oraz dala zatrudnienie
40 pracownikom, w tym 4 osobom niepełnosprawnym. Placówka współpracowała
z wolontariuszami (uczniami i studentami) oraz z fundacjami i sponsorami. Mimo panującej
pandemii i reżimu sanitarnego w placówce w ubiegłym roku zostały przeprowadzone
następujące zadania inwestycyjne finansowane z budżetu Powiatu Radomszczańskiego:
Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu wraz z kotłownią gazową
(do ogrzewania i podgrzewania c.w.u).
Modernizacja 10 łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie (wymiana
wanien na natryski) oraz urządzenie pomieszczenia kąpielowego dla osób leżących
(przy udziale środków finansowych PFRON).
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4. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIECHOWICACH.

Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach decyzją Wojewody Łódzkiego
Nr PS.I1.9013/19/2010 z dnia 04.01.2011 roku, posiada zezwolenie na stale prowadzenie
działalności.
Dom przeznaczony jest dla 136 przewlekle psychicznie chorych mężczyzn. Na dzień
31.12.2021 roku w placówce przebywało 61 mieszkańców na podstawie decyzji wydanej przed
01.01.2004 rokiem (stare zasady), natomiast 72 mieszkańców na podstawie decyzji wydanej
Po 01.01.2004 roku — 72 osoby (nowe zasady).
Budżet — wykonanie 7 062 794, 12 zł
Koszt utrzymania w 2021 roku — 4 218, 00 zł
Na dzień 31.12.2021 roku w DPS w Radziechowicach zatrudnionych było 87 pracowników.
Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach w roku 2021 realizował dwa projekty grantowe
współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 tj. projekt „Łódzkie pomaga"
oraz projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych,
domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid19". Z uwagi na sytuację pandemiczną rok 2021 byt rokiem bardzo trudnym. Wszelkie decyzje
i działania podyktowane byty troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. W ubiegłym
roku w placówce udało się wygospodarować pomieszczenie, które zostało wyremontowane
i zaadaptowane na podręczną pralnię. Ponadto przeprowadzono kompleksowy remont budynku
gospodarczego wraz z wymianą i utylizacją pokrycia dachowego — azbestowego.
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5. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „KAMIL"
W STRZAŁKOWE.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „KAMIL" w Strzałkowie funkcjonuje
na podstawie statutu przyjętego Uchwalą Nr X/71/2019 Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 26.06.2019 r. Działalność statutową Placówka rozpoczęła z dniem uprawomocnienia się
decyzji Wojewody Łódzkiego nr ZRPS-I.9423.6.2019 z dnia 23.10.2019r., tj. dnia
25.10.2019 r.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „KAMIL" w Strzałkowie jest jednostką
organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej o charakterze instytucjonalnym
zapewniająca swoim wychowankom całodobową opiekę, a także realizację planu pracy
z rodziną lub gdy jest to niemożliwe dążenie do przysposobienia dziecka. Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza „KAMIL" w Strzałkowie jest placówką typu socjalizacyjnego
dla 14 wychowanków.
Placówka przygotowuje dziecko do: godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego
życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania
i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną
i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania
umiejętności społecznych, zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „KAMIL" w Strzałkowie współpracowała
w 2021 roku w zakresie realizacji zadań z Sądem Rejonowym w Radomsku, Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, Prokuraturą Rejonową w Radomsku, Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomsku, Regionalnym Ośrodkiem Adopcyjnym w Łodzi
Filia Piotrków Trybunalski, Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu Powiatu
Radomszczańskiego, Centrum Terapii „Koniczynka" w Radomsku, PZPOZ Pro Familia
w Radomsku, Szpitalem Powiatowym w Radomsku, Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Radomsku.
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Zarówno kadra, jak i sami wychowankowie przykładają bardzo dużą wagę
do stworzenia w placówce prawdziwie domowych warunków oraz rodzinnej, pełnej
wzajemnego szacunku i zrozumienia atmosfery.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „KAMIL" w Strzałkowie zlokalizowana
jest w domu jednorodzinnym. W budynku znajdują się 4 pokoje dla wychowanków, pokój
dzienny z jadalnią, kuchnia, 2 łazienki z toaletą, garaż, pokój kadry pedagogicznej, pokój
administracyjny, pomieszczenie rekreacyjno-świetlicowe (zaadaptowane w piwnicy budynku),
częściowo zadaszony taras, pomieszczenie gospodarcze, kotłownia i skład opalu.
Pomieszczenia mieszkalne dla wychowanków są właściwie oświetlone i wyposażone.
Ustawicznie kształtowana postawa szacunku w odniesieniu do rzeczy osobistych,
i stanowiących własność innych, uwidacznia się w estetycznym wyglądzie i utrzymaniu
dobrego stanu technicznego pomieszczeń, jak i ich wyposażenia.
Ogrodzony teren wokół placówki stanowi doskonalą bazę do uprawiana sportu
i rekreacji przez wychowanków. Na terenie należącym do placówki znajduje się miejsce
do gry w piłkę nożną oraz siatkową, miejsce na basen, a dla najmłodszych podopiecznych
piaskownica.
Na dzień 31.12.2021 w placówce przebywało 14 wychowanków w wieku od 4 do 17
lat. W okresie od stycznia do grudnia 2021 do placówki zostało przyjętych
2 dzieci. 2 wychowanków powróciło do rodziny biologicznej. Łącznie w 2021 roku w placówce
przebywało 16 wychowanków.
Praca wychowawców w roku 2021 była wspierana przez dyrektora oraz specjalistów:
psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego. W roku sprawozdawczym psycholog i pedagog
wykonali 28 diagnoz psychofizycznych podopiecznych. Na bieżąco prowadzone byty rozmowy
wspierające z wychowankami oraz osobami bliskimi wychowanków zarówno na terenie
placówki jak również telefonicznie. W 2021 roku odbyto się 29 posiedzeń Zespołu
ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.
Wychowankowie placówki realizują naukę szkolną w szkotach na terenie Powiatu
Radomszczańskiego. W 2021 roku 1 wychowanek uczęszczał do oddziału przedszkolnego,
11 wychowanków uczęszczało do szkoły podstawowej, 4 wychowanków uczęszczało do szkól
średnich. Kadra placówki w okresie nauki zdalnej w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022
na bieżąco wspierała podopiecznych w przyswajaniu podstawy programowej i nadrabianiu
zaległości szkolnych. Dzięki wsparciu pozyskanemu przez Powiat Radomszczański
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" podopieczni placówki dysponowali
sprzętem multimedialnym niezbędnym do realizowania nauczania zdalnego.
Sposób funkcjonowania placówki w 2021 rok-u byt na bieżąco dostosowywany
do sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących zaleceń GIS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w związku z pandemią COVID-19. W placówce zostały wprowadzone
i są przestrzegane procedury postępowania w sytuacji ryzyka epidemicznego, mające na celu
zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym.
Kadra pedagogiczna realizowała indywidualną i grupową pracę z dzieckiem oraz pracę
z rodzinami podopiecznych. Wychowawcy wykonywali zadania zawarte w planie pomocy
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dziecku, dokumentując je w kartach pobytu dziecka w placówce. W 2021 roku kadra
wychowawcza organizowała dzieciom czas wolny poprzez zajęcia edukacyjne, integracyjne,
kulinarne, sportowe, profilaktyczno-terapeutyczne. Wśród wykorzystywanych metod pracy
z dziećmi regularnie występowały bajkoterapia, filmoterapia i arteterapia. Każdego dnia
odbywały się zajęcia doskonalące umiejętności z zakresu podstawowych prac domowych
i wdrażające do samodzielności. Każdy wychowawca bezpośrednio nadzorował proces
wychowania swoich podopiecznych. W roku 2021 pedagodzy sprawujący indywidualną opiekę
nad dziećmi kontynuowali prowadzenie ze swoimi podopiecznymi albumów dokumentujących
ważne wydarzenia z życia dziecka, co stanowi istotny element budowania poczucia
przynależności i tożsamości młodego człowieka.
W pracy wychowawczej kadra Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „KAMIL"
w Strzałkowie angażuje podopiecznych w działalność lokalnej społeczności oraz uwrażliwia
na drugiego człowieka, czego wyrazem w 2021 rok-u były wizyty w Schronisku
dla Bezdomnych Zwierząt w Radomsku oraz zaangażowanie wychowanków w różnorodne
akcje charytatywne (akcja zbierania korków dla osób potrzebujących, przekazanie przez
wychowanków prac fotograficznych wykonanych w ramach warsztatów na licytację dla osoby
potrzebującej oraz pomoc w przygotowaniu podziękowań dla osób wspierających zbiórkę
na leczenie chorego dziecka z materiałów przekazanych przez organizatorów) dzięki czemu
rozwijają oni swoją wrażliwość i empatię wobec innych. W 2021 roku rozpoczęta się także
inicjatywa list do seniora, w której podopieczni placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
„KAMIL" w Strzałkowie korespondowali z mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej
z terenu Powiatu Radomszczańskiego. Wychowankowie placówki byli także zaangażowani
jako wolontariusze w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeden z podopiecznych
placówki brat udział w projekcie „Follow your dreams and Make a Change" realizowanym
przez fundację Make a Change i zajął IV miejsce wygrywając udział w Lipnik Camp. Pasja
i zdolności innej wychowanki pozwoliły jej na zajęcie 2 miejsca w Gminnym Konkursie
Fotograficznym „Z obiektywem wśród zwierząt".
W bieżącym roku został przeprowadzony cykl warsztatów fotograficznych w ramach
współpracy z fundacją FOTO Pozytyw zakończony wernisażem pt.: „Wystawa w podwórku".
Dzięki współpracy z Fundacją „Sfinks z pasją do dzieci" została zrealizowana wycieczka
do Ogrodzieńca dla wychowanków placówki. W ramach współpracy z „Kino za Rogiem" oraz
Miejskim Domem Kultury w Radomsku podopieczni Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
„KAMIL" w Strzałkowie uczestniczyli w różnorodnych seansach filmowych co pozytywnie
wpłynęło na ich rozwój społeczno-emocjonalny. Od września 2021 roku dzięki porozumieniu
zawartemu przez Powiat Radomszczański i Miasto Radomsko podopieczni placówki regularnie
korzystali z miejskiej pływalni co miało pozytywny wpływ na ich kondycje fizyczną.
W ramach podnoszenia świadomości edukacyjnej podopiecznych w zakresie ekologii
oraz bezpieczeństwa w 2021 roku dzięki współpracy lokalnej zostały placówce
przeprowadzone zajęcia przez pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Radomsku, strażaków ochotników z OSP KRSG Radziechowice Drugie i OSP Strzalków
oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.
W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „KAMIL" w Strzałkowie systematycznie
podnoszony jest standard pracy i realizacji zadań. Zostały opracowane procedury
46

ta

Radomszczański
Powiat MożliwoYci

postępowania, odbywają się regularne spotkania zespołu pedagogicznego. Kadra placówki
systematycznie podnosi swoje kompetencje zawodowe, by lepiej rozumieć dynamikę zaburzeń
dzieci, które znajdują się pod naszą opieką oraz świadomie planować indywidulane metody
pozwalające wspierać podopiecznych. Podstawą codziennego procesu terapeutycznego jest
budowanie zdrowej, bezpiecznej relacji z wychowankami oraz zapewnienie im poczucia
bezpieczeństwa, stabilizacji i przynależności.
W 2021 roku Powiat Radomszczański zakupił na potrzeby Placówki OpiekuńczoWychowawczej „KAMIL" w Strzałkowie mikrobus (8+1). Zadanie to zostało dofinansowane
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu
„Wyrównywanie różnic między regionami III w 2021" kwotą 67.000 zł.
Wykonanie planu wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „KAMIL"
w Strzałkowie na dzień 31.12.2021 wyniosło 1 101 267,02 zł.
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6. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADOMSKU.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku jest jednostką organizacyjną
Powiatu Radomszczańskiego, realizującą zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej
i pieczy zastępczej.
Plan budżetu PCPR w 2021r. stanowił kwotę — 13 340 950,22 zł
Wykonanie budżetu za 2021r. w kwocie — 12 779 449,92 z1 (95,79 %), w tym:
Realizacja świadczeń w tym:
> ROZDZIAŁ: 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Świadczenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz
rodzinnych domów dziecka udzielone w 2021r.

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota
(zł)

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
1.

umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej
i niezawodowej.

1 685 938,27

2.

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

118 851,39

3.

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

311 207,68

4.

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej
specjalistyczne.

36 180,52

5.

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinnym domu dziecka.

105 41600
,

6.

Świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków
związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka.

27 450,00

7.

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej pomocowej.

3 645,00

8.

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

49 794,92

9.

Świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia
losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość
sprawowanej opieki.

0,00

10.

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci.

600,00

11.

Świadczenie na pokrycie kosztów związanych
z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego.

000
,
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12.

Dodatek wychowawczy (500+).

959 388,01

Razem:

3 298 471,79

Wykaz rodzinnych form pieczy zastępczej na terenie Powiatu Radomszczańskiego
w 2021r.
Lp.

Formy rodzinnej pieczy zastępczej

Liczba rodzin

Liczba dzieci

1. Rodziny zastępcze spokrewnione

88

119

2. Rodziny zastępcze niezawodowe

38

58

3. Rodziny zastępcze zawodowe o charakterze
pogotowia rodzinnego

2

18

4. Rodziny zastępcze zawodowe

7

29

5. Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne

1

3

6. Rodzinne domy dziecka

1

8

136*

227*

Razem:

'Z uwagi na migrację dzieci w różnych formach pieczy zastępczej suma stanowi faktyczną liczbę dzieci i rodzin
zastępczych.
świadczenia udzielone wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej w ramach procesu
usamodzielniania w 2021r.
Lp .

Wyszczególnienie

Kwota

Liczba osób objętych
wsparciem

(zł)
1.

Pomoc na kontynuowanie nauki

325 724,42

2.

Pomoc na usamodzielnienie

55 068,00

3.

Pomoc na zagospodarowanie

8 475,00

Razem:

389 267,42

72

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych
domów dziecka, pomocy domowych i rodzin pomocowych:
Plan finansowy §4170 — 608.944 z1
Wykonanie — 573.378,73 zł
> ROZDZIAŁ: 85510- PLACÓWKI OPIEKUŃCZO — WYCHOWAWCZE
- § 3110, § 3119 (świadczenia społeczne):
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Świadczenia udzielone w ramach usamodzielniania wychowanków instytucjonalnej
pieczy zastępczej w 2021r.

Wyszczególnienie

Lp .

Liczba osób objętych
wsparciem

Kwota
(z1)

1.

Pomoc na kontynuowanie nauki

84 309,67

2.

Pomoc na usamodzielnienie

19 646,73

3.

Pomoc na zagospodarowanie

0,00

Razem:

103 956,40

•
,

' 20

.
'

WYDATKI NA POROZUMIENIA POMIĘDZY POWIATAMI ZAWIERANE W ZWIĄZKU Z ZAPEWNIANIEM PIECZY ZASTĘPCZEJ DLA DZIECI
Z TERENU POWIATU:
1. ROZDZIAŁ 85510: PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE:
Finansowano koszty utrzymania 73 dzieci w placówkach opiekuńczo — wychowawczych
na terenie innych powiatów, w tym 2 w ZPO i 1 w ZOL (w roku 2021 umieszczono 3 dzieci
poza terenem). Łącznie wydatkowano na ten cel 4.054.665,62 zł.
2. ROZDZIAŁ 85508: RODZINY ZASTĘPCZE:
Finansowano koszty utrzymania 52 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie
innych powiatów (w roku 2021 nie umieszczono nowych dzieci poza terenem powiatu).
Łącznie wydatkowano na ten cel 886.733,71 zl.
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE, INTERWENCJA KRYZYSOWA
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania w zakresie poradnictwa
specjalistycznego i interwencji kryzysowej. Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej interwencja kryzysowa to zespól interdyscyplinarnych działań podejmowanych
na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest
przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki
temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan, chronicznej niewydolności
psychicznej.
System pomocy społecznej uwzględnia poradnictwo jako jedną z form pomocy
w przypadku, gdy osoby i rodziny, bez względu na dochody, wymagają wsparcia
pozwalającego odzyskać samodzielność życiową. Poradnictwo specjalistyczne polega
na udzielaniu porad, wskazówek, informacji pomocnych w rozwiązywaniu problemów, na jakie
osoby lub rodziny napotykają w życiu codziennym.
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PCPR w Radomsku udzielało wsparcia poprzez:
-

porady psychologiczne,
porady prawne,
porady pedagogiczne,
porady socjalne.

PCPR współpracuje z różnymi podmiotami statutowo działającymi w dziedzinie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapobiegania szkodliwym patologiom,
w szczególności z:
Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie powiatu,
Komendą Powiatową Policji w Radomsku,
Sądem Rejonowym w Radomsku,
Prokuraturą Rejonową w Radomsku,
Najczęściej w ramach interwencji kryzysowej udzielana jest pomoc psychologiczna
osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym bądź przewlekłym kryzysie psychicznym.
-

W każdy wtorek tygodnia w siedzibie PCPR przy ul. Przedborskiej 39/41 dyżurował
radca prawny, który udzielał porad prawnych mieszkańcom powiatu w różnych trudnych
sytuacjach życiowych.
D REALIZACJA INNYCH ZADAŃ W RAMACH PIECZY ZASTĘPCZEJ.
-

Piecza zastępcza

System pieczy zastępczej to zespól osób, instytucji i działań mających na celu
zapewnienie czasowej opieki i wychowania w przypadkach niemożności sprawowania opieki
i wychowania przez rodziców. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej są realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości. Jednym z głównych zadań
statutowych PCPR jest organizowanie dla dzieci pozbawionych opieki rodziców naturalnych,
opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej lub w placówkach opiekuńczowychowawczych, udzielanie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych, wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości
do przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania zawodowym rodzinom
zastępczym. Zadania powyższe zostały ujęte w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy
Zastępczej na lata 2021 - 2023 przyjętym Uchwalą Nr XXXII/234/2021 Rady Powiatu
Radomszczańskiego z dnia 09 czerwca 2021r.
Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności prowadzenie
naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej,
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. W ramach prowadzenia naboru kandydatów
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej
lub rodzinnego domu dziecka pracownicy PCPR prowadzą akcję informacyjną poprzez ulotki
zamieszczane na tablicach informacyjnych, artykuły w prasie, informacje na stronie
internetowej centrum (ulotka do pobrania), współpracę z ośrodkami pomocy społecznej,
promocję rodzicielstwa zastępczego w lokalnych mediach.
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W 2021 roku zorganizowano Dzień Otwartych Drzwi dla kandydatów na rodziny
zastępcze, który odbyt się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku w dniu
28.05.2021r. Kandydaci na rodziny zastępcze spotkali się z rodzinami zastępczymi
funkcjonującymi na terenie powiatu, dyrektorem Panią Moniką Malcher oraz pracownikami
Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Kandydaci zapoznali się min. z procedurą
kwalifikacyjną i wymaganiami stawianymi przed rodzicami zastępczymi. Rodziny zastępcze,
których zaangażowanie, codzienny trud oraz serce okazywane dzieciom jest godne
najwyższego uznania, dzieliły się z kandydatami swoim wieloletnim doświadczeniem.
Aktywny udział w tej kampanii brali wychowankowie pieczy zastępczej oraz rodziny zastępcze
(artkuly w lokalnej prasie i udział w programie „Staszczyk Niezależnie"). Rodzicielstwo
zastępcze spełnia bardzo ważną rolę w przypadku, gdy dzieci nie mogą przebywać pod opieką
rodziców biologicznych, daje im szansę na dorastanie w cieplej, bezpiecznej atmosferze.
Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w dniu 09.10.2021r. odbyt się Piknik
dla Rodzin Zastępczych Powiatu Radomszczańskiego „Pomaluj Nasz Świat". Piknik rozpoczął
się spływem kajakowym po rzece Warcie. Członek Zarządu, Pan Fabian Zagórowicz wręczył
rodzinom zastępczym zawodowym nagrody. Hasłem „Zapraszamy na parzybrodę, która daje
silę i urodę" uczestnicy pikniku zostali zaproszeni na degustację zupy, która jest jednym
ze sztandarowych dań wielkopolskich. Niespodzianką była „Akcja Smerfy" KPP Radomsko.
Druga część pikniku odbyła się w dniu 20.07.2021r. w godz. 10.00-15.00. dzieci i dorośli
uczestniczyli w grze terenowej „Wyprawa po skarb" oraz konkursie rysunkowym „Pomaluj
Nasz Świat". Piknik zakończył się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Wychowankowie
śpiewali piosenki. Atrakcją byt Festiwal Kolorów. Organizację pikniku wsparł zarząd powiatu
oraz lokalni przedsiębiorcy. Kolejne wspólne spotkanie rodzin zastępczych, dzieci
i pracowników PCPR to „Jesienne wariacje czyli Pan Ziemniak w roli głównej", które odbyto
się w dniu 15.10.2021r.
> REALIZACJA ŚWIADCZEŃ W RAMACH ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO
FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Plan finansowy środków PFRON dla Powiatu Radomszczańskiego na realizację zadań
w ramach rehabilitacji społecznej w 2021 r. stanowi kwotę — 1 122 848,56 zł w tym:
1) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych.
2) Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób
niepełnosprawnych.
3) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
4) Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
realizowanych na zlecenie powiatu przez fundacje oraz organizacje pozarządowe.
5) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów.
6) Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych.
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Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd"
Kwota środków przyznanych dla Powiatu Radomszczańskiego na realizację programu to:
1.329.738,05 z1 w tym:
MODUŁ I — likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Obszar A — likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu
Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu
wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.
Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu słuchu.
Obszar B — likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
info nn acyjnym:
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania.
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania.
Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcja narządu wzroku.
Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia)
lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją
narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.
Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku tycia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Obszar C — likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym.
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
(co najmniej na III poziomie jakości).
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Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.
Obszar D — pomoc
dla osoby zależnej;

W

utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki

MODUŁ II— pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Plan— 163 001,08 zł
•

Dofinansowanie
w Radomsku:

kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

Plan —964 266,67 zł, w tym:
Środki PFRON przypadające dla WTZ wg algorytmu —867 840,00 zł
Środki własne Powiatu Radomszczańskiego — 96 426,67 zł
•

Dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkanki Powiatu Radomszczańskiego
uczestniczki Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie Powiatu
Piotrkowskiego:

Środki własne Powiatu Radomszczańskiego — wykorzystano 1 808,01 z1
W roku 2021r. pozytywnie rozpatrzono wniosek złożony przez PCPR
do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, o dofinansowanie ww. projektu przez Komisję
Oceny Projektów, w ramach I rundy konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21
z Poddzialania EX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne", na Osi Priorytetowej IX „Włączenie
społeczne", Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym".
Dnia 22 października 2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu
pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu, którego działa Wojewódzki Urząd Pracy
w Łodzi, a Powiatem Radomszczańskim.
Okres realizacji projektu: 01.01.2022r. — 30.06.2023r.

Całkowity koszt realizacji
projektu

Kwota dotacji

Środki własne powiatu

(z1)

(z1)

618.868,00

109.212,00

(z1)
728.080,00
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Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo
i wykluczenie społeczne realizowanych w Powiecie Radomszczańskim. Dzięki realizacji
projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty: poprawa sytuacji dzieci przebywających
w pieczy zastępczej oraz wzrost jakości świadczonych usług dla dzieci i rodzin zastępczych.
Wsparciem zostaną objęte:
a) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (dzieci i młodzież
przebywająca w pieczy zastępczej, w tym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
z terenu Powiatu Radomszczańskiego) zamieszkujące na terenie Powiatu
Radomszczańskiego —89 osób;
b) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (rodziny zastępcze
niezawodowe, rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zawodowe, osoby prowadzące
Rodzinny Dom Dziecka, dyrektor i pracownicy POW) -66 osób;
pracownicy
PCPR (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni,
c)
pedagog, psycholodzy) - 9 osób.
Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu, to:
a) rozwój usług poradnictwa specjalistycznego, w tym realizacja:
• psychoterapii,
• terapii rodzinnej,
• terapii usprawniającej pracę mózgu — biofeedback,
• zooterapii.
b) rozwój usług szkoleniowych dla rodzin zastępczych i osób wspierających oraz świadczenia
pieniężne dla rodziny i dziecka, w tym realizacja:
• szkolenia „Twoje dziecko w sieci",
• szkolenia „Rola stabilizacji, bezpieczeństwa, kreatywności, pracy z ciałem, kontaktu,
zabawy z dzieckiem straumatyzowanym",
• warsztatu „Poszukiwanie kreatywnych rozwiązań w sytuacjach wychowawczych",
• warsztatu „Trening uważności",
• warsztatu „Uwalnianie emocji",
• warsztatu „Kreatywne i rozwijające sposoby spędzania czasu z dziećmi",
• warsztatu „Mediacja — sztuka rozwiązywania konfliktów",
• superwizji.
c) rozwój usług grup wsparcia, w tym prowadzenie spotkań dla:
• opiekunów zastępczych dzieci w wieku dorastania,
• opiekunów zastępczych dzieci z traumatycznymi przeżyciami,
d) rozwój usług z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dla dzieci i młodzieży, w tym
realizacja:
• wyjazdowych warsztatów profilaktycznych z elementami kreatywnego rozwiązywania
problemu,
• stacjonarnych warsztatów „Trening uważności".
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e) rozwój usług kształtujących kreatywność, zdolności i zainteresowania, w tym:
• realizacja „Treningu kreatywności — czyli jak przekształcić inspirację w nowe konkretne
rozwiązania",
• utworzenie trzech grup kreatywnych tj. „Baw się i twórz", „Album tożsamości",
„Laboratorium eksperymentów kulinarnych",
• 1-dniowy wyjazd do CNK w Warszawie,
• realizacja warsztatów „Mój przyjaciel robot".
>MIESZKANIE USAMODZIELNIENIA DLA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW
PIECZY.
Uchwalą Nr 137/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25 października
2016 r. oraz Uchwalą Nr 150/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia? listopada
2018 r. utworzone zostały dwa Mieszkania Usamodzielnienia dla pełnoletnich wychowanków
pieczy zastępczej.
Mieszkanie Usamodzielnienia to forma okresowej pomocy zorganizowanej dla osób
usamodzielnianych, które opuściły pieczę zastępczą, mająca na celu przygotowanie tych osób,
przy współpracy specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkanie zapewnia
warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną.
Mieszkania znajdują się w lokalu Nr 1 na pierwszym piętrze w budynku Zespołu Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku przy ul. Piastowskiej 21, oraz w lokalu Nr 3
przy ul. Reymonta 36. W roku 2021 w mieszkaniach przebywały 4 osoby. W/w nie ponosiły
odpłatności za pobyt z uwagi na trudną sytuację materialną.

> PLACÓWKA OPIEKUŃCZO — WYCHOWAWCZA KAMIL W STRZAŁKOWIE
W roku 2019 uruchomiono pierwszą placówkę opiekuńczo — wychowawczą na terenie
Powiatu Radomszczańskiego. W dniu 26 czerwca 2019 r podjęto Uchwalę nr X/71/2019 Rady
Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia oraz nadania
statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej KAMIL w Strzałkowie jako placówki
socjalizacyjnej dla 14 dzieci zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. Placówka mieści się w domu jednorodzinnym w Strzałkowie.
Decyzją Wojewody Łódzkiego nr ZRPS-I.9423.6.2019 z dnia 23 października 2019 r.
powiat otrzymał zezwolenie na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej KAMIL
w Strzałkowie na czas nieokreślony. W 2021 roku w w/w placówce przebywalo16 dzieci.
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IV. WSPÓŁPRACA I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH
W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE
Poniższa tabela przedstawia zrealizowany harmonogram terminów kontroli
i sprawozdań z realizacji zadań publicznych w 2021 roku.
Zadania są realizowane w ramach procedury uproszczonej oraz został przeprowadzony
konkurs na jedno zadanie realizacji zadania publicznego.

Rodzaj zadania

Rekreacja — aktywne formy
spędzania wolnego czasu
na terenie Powiatu
Radomszczańskiego
Wspieranie
niskonakładowych,
niekomercyjnych, nie
przeznaczonych do sprzedaży
wydawnictw i publikacji
tematycznie związanych z
Powiatem Radomszczańskim

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych i
artystycznych na terenie
Powiatu Radomszczańskiego

Wyjazdowe formy
wypoczynku dla dzieci i
młodzieży z terenu Powiatu
Radomszczańskiego

Współzawodnictwo sportowe
dzieci i młodzieży z terenu
Powiatu
Radomszczańskiego

Termin i miejsce
realizacji zadania

Organizacja realizująca
zadanie

09.08.21r.— 03.09.21r.

Klub Sportowy
Rozbiegajmy Radomsko

Radomsko

16.04.21r.-30.06.21r.

Radomsko

Umowa nr 12/2021
Kwota dotacji: 1.000z1.
Polskie Towarzystwo
Historyczne w Radomsku
Umowa nr 1/2021
Kwota dotacji: 4.000z1.

Termin kontroli
sprawozdania
końcowego
Sprawozdanie końcowe
17.IX.2021 r.
Przyjęcie przez Zarząd:
6.X.2021r.

Sprawozdanie końcowe
08.VII.2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
04.V111.2021r.

w ramach konkursu

01.10.21r.- 15.12.21r.
Radomsko

290621r. . . 300821r
. .
Powiat Radomszczański

01.10.21r.— 30.12.21r
Powiat Radomszczański

ZHP Hufiec Radomsko
Umowa nr 9/2021
Kwota dotacji: 3.000z1.

ZHP Hufiec Radomsko
Umowa nr 8/2021
Kwota dotacji: 8.000z1.

ZHP Hufiec Radomsko
Umowa nr 10/2021
Kwota dotacji: 2.500z1.

Data kontroli:
3.XII.2021 r.
Przyjęcie przez Zarząd:
05.1.2022r.
Sprawozdanie końcowe
23.X11.2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
051.I.2022r.
Data kontroli:
20.VIII.2021 r.
Przyjęcie przez Zarząd:
01.IX.2021r.
Sprawozdanie końcowe
29.IX. 2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
6.X.2021r
Data kontroli:
17. XI.2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
05.1.2022r.
Sprawozdanie końcowe
23.X11.2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
05.I.2022r.
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Rekreacja — aktywne formy
spędzania wolnego czasu na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

Promocja i organizacja
wolontariatu

01.08.21r.- 15.08.21r.
Powiat Radomszczański

15.11.21r.- 31.12.21r.
Radomsko

OSP Przedbórz

Umowa nr 6/2021
Kwota dotacji: 1.500zI.

PCK Radomsko

Umowa nr 13/2021
Kwota dotacji: 2.000z1.

Sprawozdanie końcowe
16.VIII. 2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
01.IX.2020r

Sprawozdanie końcowe
18.I.2022r.
Przyjęcie przez Zarząd:
26.I.2022r.

Klub Karate
RANDORI
Współzawodnictwo sportowe
dzieci i młodzieży z terenu
Powiatu
Radomszczańskiego

Impreza rekreacyjna
z okazji Dnia Dziecka

Impreza rekreacyjna
z okazji Dnia Dziecka

28.05.21r.- 30.06.21r.
Radomsko

28.05.21r.-10.08.21r.
Radomsko

24.05.21r.-20.08.21r.
Radomsko

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych i
artystycznych na terenie
Powiatu Radomszczańskiego

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych i
artystycznych na terenie
Powiatu Radomszczańskiego

03.09.21-28.09.2021r.
Radomsko

Umowa nr 04/2021
Kwota dotacji:
2.000zI.

Stowarzyszenie
Sympatyków Pojazdów
Militarnych ROTA
Umowa nr 05/2021
Kwota dotacji: 1.000zI.

OSP Kamieńsk
Umowa nr 2/2021
Kwota dotacji: 1.000zI.

Stowarzyszenie
"Ziemia
Radomszczańska"
Umowa nr 14/2021
Kwota dotacji: 1.500zI.

31.05.21-20.08.2021r.

OSP Kamieńsk

Radomsko

Umowa nr 3/2021
Kwota dotacji: 2.000zI.

Sprawozdanie końcowe
19.VII.2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
04.VIII.2021r.

Sprawozdanie końcowe
30.VII. 2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
04.VIII.2021r.

Sprawozdanie końcowe
09.IX.2021 r.
Przyjęcie przez Zarząd:
6.X.2021r

Sprawozdanie końcowe
22.X. 2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
24.XI.2021 r

Sprawozdanie końcowe
09.IX.2021 r.
Przyjęcie przez Zarząd:
6.X.2021r
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Upowszechnianie turystyki
i krajoznawstwa na terenie
Powiatu
Radomszczańskiego

Upowszechnianie turystyki
i krajoznawstwa na terenie
Powiatu
Radomszczańskiego

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych i
artystycznych na terenie
Powiatu Radomszczańskiego

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych i
artystycznych na terenie
Powiatu Radomszczańskiego

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych i
artystycznych na terenie
Powiatu Radomszczańskiego

15.08.21-15.10.2021r.
Radomsko

01.07.21-31.07.2021r.
Radomsko

30.06.21-05.09.2021r.
Radomsko

30.09.21-30.11.2021r.
Radomsko

21.10.21-20.11.2021r.
Radomsko

Stowarzyszenie
„ULTRA FAJNA
RYBA"
Umowa nr 15/2021
Kwota dotacji: 3.500z1.

Sprawozdanie końcowe
15.XI. 2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
24.XI.2021 r

Data kontroli:
30.V-11.2021r.
Klub Sportowy
Przyjęcie przez Zarząd:
Rozbiegajmy Radomsko
01.IX.2021r.
Sprawozdanie końcowe
Umowa nr 7/2021
30.V-111. 2021r.
Kwota dotacji: 3.000z1.
Przyjęcie przez Zarząd:
6.X.2021r
Stowarzyszenie
Literackie
„PONAD"
Umowa nr 11/2021
Kwota dotacji: 1.500z1.

Uniwersytet III Wieku
Wiem Więcej
Umowa nr 16/2021
Kwota dotacji: 3.000z1.

Stowarzyszenie Polski
Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów
w Radomsku

Data kontroli:
03.IX.2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
6.X.2021r.
Sprawozdanie końcowe
04.X. 2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
6.X.2021r

Sprawozdanie końcowe
17.X1. 2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
24.XI.2021 r.

Sprawozdanie końcowe
09.XI. 2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
24.XI.2021 r.

Umowa nr 18/2021
Kwota dotacji: 2.000z1.

Współzawodnictwo sportowe
dzieci i młodzieży z terenu
Powiatu
Radomszczańskiego

"7) 10 21-24 11 2021r
- ' '
' '
'
Radomsko

Stowarzyszenie
Radomszczański Klub
Squasha
„ RAKS"
Umowa nr 17/2021
Kwota dotacji: 3.000z1.

Sprawozdanie końcowe
20.X11.2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
05.1.2022r.
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Realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021r.
Rodzaj zadania

Termin i miejsce
realizacji zadania

Powierzenie
prowadzenia w Powiecie
Radomszczańskim
nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnego
poradnictwa
obywatelskiego oraz
edukacji prawnej 2021
01.01.2021 r. —
roku — prowadzenie
31.12.2021 r.
punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej
Przedbórz i Gidie,
w miejscowościach:
Kobiele Wielkie
Przedbórz i Gidie oraz
i Wielgomlyny,
prowadzenie punktów Kamieńsk i Ładzice.
nieodpłatnego
poradnictwa
obywatelskiego
W miejscowościach:
Kobiele Wielkie
i Wielgomlyny,
Kamieńsk i Ładzice

Organizacja
realizująca zadanie
Fundacja Studencka
„Młodzi - Młodym"
z siedzibą w
Częstochowie,
42-202 Częstochowa
ul. Bór 116.
Umowa nr
ONII.5330.43.2020
z dnia 09.12.2020 r.
Kwota dotacji:
190.080,00 zł,
w tym kwota:
180.180,00 zl
na zadania zakresu
nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz kwota:
9.900 zł na zadania
z zakresu edukacji
prawnej.

Termin kontroli
sprawozdania końcowego

Data kontroli:
W 2021 roku kontrola została
przeprowadzona w dwóch
etapach:
Etap 1— 15.07.2021 r. —
Ładzice, Gidie, Wielgomlyny
Etap II — 19.07.2021 r. —
Kamieńsk, Przedbórz,
Kobiele Wielkie
Sprawozdanie końcowe
27.01.2021 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021r. - wysokość środków
publicznych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych
na realizację zadania w 2021 r. wynosiła 40.000,00 zł - zadanie nadzorowane przez PCPR
w Radomsku - zrealizowane w całości.
Na szczególną uwagę w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi
zasługuje kampania informacyjno — promocyjna 1% pod hasłem:: „Zostaw procent w swym
powiecie, niech nie bląka się po świecie" — to hasło kampanii informacyjnej zachęcającej
mieszkańców powiatu do przekazania 1% podatku dochodowego organizacjom pożytku
publicznego działającym na terenie Powiatu Radomszczańskiego, zainicjowana przez
Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego i Starostwo Powiatowe, a dalej
kontynuowane po raz kolejny przez Starostwo Powiatowe.
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V. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA
LOKALNEGO RYNKU PRACY W 2021 ROKU POWIATOWY URZĄD
PRACY W RADOMSKU

_

III

T1 i

.

4[1,1011

Instrumenty rynku pracy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku
w 2021 roku (stan na dzień 31.12.2021 r.)
W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku dysponował środkami finansowymi
na aktywizację osób bezrobotnych w wysokości 8 571 431,30 zł. w tym:
• na realizację programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostajgcych bez pracy
w Powiecie Radomszczańskim VI" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 — 2020 kwotą 2 139 802,08 zł. (RPO).
• na realizację programu „Aktywizacja osób młodych pozostajgcych bez pracy
w Powiecie Radomszczańskim V" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza,
Edukacja, Rozwój 2014 — 2020 kwotą 2 444 722,99 zł. (POWER).
• na podstawowe usługi i instrumenty rynku pracy finansowane w ramach limitu środków
przyznanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii kwotą 3 986 906,23 zł.
(Algorytm).
PUP realizował również zadania z obszaru rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu. Na ten cel, ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dysponowaliśmy
kwotą 240 000,00 zł. PUP pozyskał również środki w ramach PFRON na dofinansowanie
projektu „Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Radomsku" w wysokości 60 000,00 zł.
W 2021 r. PUP dysponował środkami w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w kwocie 500 000,00 zł. W związku
z zaangażowaniem całej kwoty urząd wystąpił o dodatkowe środki z rezerwy KFS. Decyzją
Ministra z dnia 27.09.2021 r. PUP pozyskał dodatkowe 100 000,00 zł.
W ramach poszczególnych programów, PUP w Radomsku realizował następujące formy
wsparcia dla zarejestrowanych osób bezrobotnych:
• staże;
• zwrot kosztów dojazdu na staż;
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
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• refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy;
• prace społecznie użyteczne;
• prace interwencyjne;
• roboty publiczne;
• dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok
życia;
• szkolenia;
• bon na zasiedlenie;
• bon szkoleniowy.
W związku z wprowadzeniem w 2020 r. stanu pandemii koronawirusa, PUP w Radomsku
w 2021 roku kontynuował realizację zadań w ramach Tarczy antykryzysowej na podstawie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. Zadanie realizowane było w zakresie:
1. Do 30.06.2021 r. przyjmowane byty wnioski o:
• niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
art. 15zzd);
• niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych
(art. 15zzda);
• dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc);
• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich
składek na ubezpieczenia społeczne dla milcroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców (art. 15zzb);
• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich
składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze);
• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek
na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej
(art. 15zze2).
2. Do 31.08.2021 r. przyjmowane byty wnioski o dotacje na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy
określonych branż (art.15zze4).
3. Do 30.09.2021 r. przyjmowane byty wnioski o dotacje dla sklepików szkolnych
(art. 15 zze4a)
W 2021 r., na realizację Tarczy antykryzysowej PUP w Radomsku dysponował następującymi
kwotami środków Funduszu Pracy:
1. Finansowanie zadań określonych w art. 15 zzb — 15 zze i art. 15 zze2 — kwota
w wysokości 3 500 000,00 zł.:
a) w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:
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b) w ramach programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy
w powiecie radomszczańskim V" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 — 2020 — 6 335,46 zł.
c) w ramach programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie radomszczańskim V" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja,
Rozwój 2014 — 2020— 2 013,96 zł.
d) w ramach środków Funduszu Pracy — 3491 650,58 zł.
2. Finansowanie zadań określonych w art. 15 zze4 w/w ustawy — kwota w wysokości
10 000 000,00 zł. /dotacje branżowe/.
3. Finansowanie zadań określonych w art .15 zze4a — kwota w wysokości 600 000,00 zł.
/dotacje sklepiki szkolne/

D Staże.
W 2021 r. osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Radomsku mogła zostać skierowana do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający
6 miesięcy.
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji staży dla osób bezrobotnych określał
„Regulamin w sprawie zasad organizacji staży przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku".
Do 31 grudnia 2021 roku ogłoszono 11 naborów wniosków o zorganizowanie stażu; zawarto
239 umów o zorganizowanie stażu dla 258 osób, w tym:
•
•
•
•

84 umowy o zorganizowanie stażu dla 92 osób w ramach środków POWER V;
75 umów o zorganizowanie stażu dla 81 osób w ramach środków Algorytmu;
79 umów o zorganizowanie stażu dla 84 osób w ramach środków RPO VI;
1 umowę o zorganizowanie stażu dla 1 osoby w ramach Programu Regionalnego 30-50.

D Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą przez okres minimum 6 miesięcy, który
nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem
w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, mógł ubiegać się o refundację kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości
nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Maksymalna kwota
refundacji na jedno stanowisko pracy w roku 2021, zaopiniowana przez Powiatową Radę
Rynku Pracy wynosiła 24.000,00 zł. Zasady przyznawania refundacji określał „Regulamin
w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy".
Na dzień 31.12.2021 r. ogłoszono 1 nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia
stanowiska pracy, łącznie podpisano 15 umów na wyposażenie 15 stanowisk pracy.
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D Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP w Radomsku mogła w 2021 r. ubiegać się
o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej — maksymalna kwota dotacji
zaopiniowana przez Powiatową Radę Rynku Pracy wynosiła 24.000,00 zł. Zasady
przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej określał
„Regulamin dołyczqcy przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej".
Na dzień 31.12.2021 r. ogłoszono 8 naborów wniosków o przyznanie jednorazowych środków
na podjęcie działalności gospodarczej, środki finansowe otrzymały 152 osoby bezrobotne:
•
•
•
•

45 umów w ramach środków POWER V;
58 umów w ramach środków Algorytmu;
46 umów w ramach środków RPO VI;
3 umowy w ramach środków Programu Regionalnego 30-50.

Prace społecznie użyteczne.
Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa
do zasiłku, na które kierował Powiatowy Urząd Pracy. Prace te mogły być organizowane przez
gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach
statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Byty one
organizowane na wniosek gminy na podstawie zawartego porozumienia. W 2021 roku, PUP
refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 60% wypłaconej stawki godzinowej. W ramach
prac społecznie użytecznych bezrobotny wykonywał prace na terenie gminy w wymiarze
10 godzin tygodniowo, zachowując przy tym status osoby bezrobotnej. W okresie
do 31.05.2021 r. otrzymywał świadczenie, które wynosiło 8,70 zł. za każdą przepracowaną
godzinę. W związku z waloryzacją, od dnia 01.06.2021 r. świadczenie z tytułu wykonywania
prac społecznie użytecznych wynosiło 9,00 z1 za każdą przepracowaną godzinę.
W 2021 roku samorządy zawarty 5 porozumień, na podstawie których do odbycia prac
społecznie użytecznych — w ramach środków Algorytmu — skierowano 43 osoby bezrobotne.

D Prace interwencyjne.
Prace interwencyjne polegają na zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez
pracodawcę, który otrzymuje refundację części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS przez
okres do 6 miesięcy. W roku 2021 kwota refundacji wynosiła 1200 z1 + składki ZUS od tej
kwoty miesięcznie. Wysokość refundacji była określona w umowie jednak nie mogła
przekroczyć miesięcznie kwoty zasiłku określonej w art. 72 ust.! pkt 1 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Umowa z pracodawcą była zawierana na okres
co najmniej 9 miesięcy — pierwsze 6 miesięcy obejmował okres refundacji, kolejne 3 miesiące
to okres ustawowego obowiązkowego zatrudnienia bez udziału środków z PUP. Pracodawca
byt zobowiązany do dalszego zatrudnienia na kolejne co najmniej 3-m-ce.
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W 2021 r. nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych odbywał się w sposób ciągły,
podpisano 67 umów, na które skierowano 83 osoby:
•
•
•
•

34 umowy dla 50 osób w ramach środków Algorytmu;
23 umowy dla 23 osób w ramach środków RPO;
9 umów dla 9 osób w ramach środków POWER;
1 umowa dla 1 osoby w ramach środków Programu Regionalnego.

Roboty publiczne.
Roboty publiczne to zatrudnienie skierowanego bezrobotnego przy wykonywaniu prac
organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką:
ochrony środowiska, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy
społecznej, spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane ze środków samorządu
terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji samorządowych, spółek
wodnych i ich związków.
W 2021 roku organizacja robót publicznych następowała w wyniku umowy zawartej
pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy działającym z upoważnienia Starosty
Radomszczańsldego a organizatorem lub wskazanym przez organizatora robót publicznych
pracodawcą. Organizator/pracodawca robót publicznych otrzymywał refundację części
kosztów poniesionych na wynagrodzenie i składki ZUS, do wysokości 2300,00 zł + skl. ZUS
od tej kwoty miesięcznie.
W 2021 roku nabór wniosków o organizację robót publicznych odbywał się w sposób ciągły,
zawarto 14 umów dla 25 osób bezrobotnych w ramach środków Algorytmu.
Dofinansowanie

wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego

bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.
Starosta mote, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy
dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył
50 rok życia. Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:
— 12 miesięcy — w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat,
a nie ukończył 60 lat lub
— 24 miesięcy — w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.
Dofinansowanie wynagrodzenia przysługiwało w kwocie określonej w umowie,
nie wyższej jednak niż polowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie
obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego. W 2021 r.
była to kwota nie wyższa niż 1400,00 zł.
Pracodawca lub przedsiębiorca byli zobowiązani do dalszego zatrudniania
skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania, odpowiednio
przez okres 6 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
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a nie ukończył 60 roku życia oraz 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego,
który ukończył 60 rok życia.
W 2021 roku nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby
bezrobotnej powyżej 50 roku życia odbywał się w sposób ciągły. Zawarto 1 umowę dla 1 osoby
bezrobotnej w ramach środków Algorytmu.

D Usługa rynku pracy — organizacja szkoleń.
• Szkolenia dla osób bezrobotnych
Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie
lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych
do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Powiatowy Urząd
Pracy w Radomsku dla potrzeb osób bezrobotnych i innych uprawnionych w 2021 r. realizował
szkolenia w formie indywidualnej, gdzie osoba zainteresowana musiała uzasadnić jego
celowość tj. wykazać szanse zatrudnienia po szkoleniu, co było podstawą do dokonania oceny
celowości i zasadności szkolenia.
W okresie 01.01.-31.12.2021 r. ze szkoleń wskazanych przez osoby bezrobotne i poszukujące
pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy skorzystało 15 osób. Szkolenia obejmowały
następujący zakres:
—
—
—
—
—
—

Kierowca wózków jezdniowych —5 osób,
Adobe PREMIERE PRO — moduł montaż filmowy+ moduł I After Effects - 1 osoba,
Spedytor Międzynarodowy — 1 osoba,
Hirudoterapia — kurs indywidualny I i II stopnia — 1 osoba,
Specjalista ds. kadr i plac— 1 osoba,
Szkolenie okresowe do prawa jazdy kat. C,C+E — 1 osoba,
Palacz CO — 1 osoba,
Eksploatacja, obsługa, konserwacja urządzeń Grupa 2 i 3 — paliwa płynne i gazowe,
kotły— I osoba,
— Diagnosta samochodowy — 1 osoba,
— Kurs nauki języka angielskiego na poziomie BI -B2 — 1 osoba,
— Projektowanie mebli i wnętrz z wykorzystaniem programu KD MAX — 1 osoba.

D Instrumenty rynku pracy dla osób do 30 roku życia.
• Bony na zasiedlenie.
Instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku życia. W 2021
roku osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP w Radomsku mogla ubiegać się o przyznanie
bonu na zasiedlenie w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeśli:
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• odległość do miejscowości, w której zamieszka wynosi co najmniej 80 km.,
lub
• czas dojazdu do miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania
środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie.
Wysokość bonu na zasiedlenie nie mogła przekroczyć kwoty 200% przeciętnego
wynagrodzenia za pracę. Maksymalna wysokość bonu na zasiedlenie w roku 2021
zaopiniowana przez Powiatową Radę Rynku Pracy wynosiła 9.000,00 zł.
Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w 2021 r. prowadzony byt w sposób ciągły.
Do 31.12.2021 r. zawarto 22 umowy w tym:
•
•

9 umów w ramach środków POWER V;
13 umów w ramach środków Algorytmu.

Bon szkoleniowy.
Bon szkoleniowy mogła otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Radomsku, która nie ukończyła 30 roku życia, złożyła wniosek o przyznanie
bonu szkoleniowego oraz uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia.
Bon szkoleniowy stanowił gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez
niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem
szkolenia. W ramach bonu szkoleniowego finansowane byty koszty szkolenia do wysokości
100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu. Przyznanie
i realizacja bonu szkoleniowego następowały na podstawie realizowanego przez bezrobotnego
Indywidualnego Planu Działania.
W okresie 01.01.-31.12.2021 r. z bonu szkoleniowego skorzystało 12 osób bezrobotnych,
którym sfinansowano koszty szkolenia w zakresie:
— Kwalifikacja wstępna dla kategorii C1,C1+E,C,C+E —3 osoby,
— Prawo jazdy kat. C+E —2 osoby,
— Doradca klienta kontraktowego — 1 osoba,
— Kwalifikacja wstępna przyśpieszona — 1 osoba,
— Kierowca wózka jezdniowego — 1 osoba,
— Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie — Operator/
Programista CNC oraz Projektowanie procesów technologicznych — Technolog/
Ustawiacz CNC — 1 osoba,
— IRATA Li oraz kurs na uprawnienia elektroenergetyczne Gr. 1 — 1 osoba,
— Szkota trychologii — 1 osoba,
— Rozszerzony kurs stylizacji paznokci -- 1 osoba.
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> Usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, Uchwalą Rady Powiatu Radomszczańskiego
NR =219/2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i podziału
środków finansowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
realizowanych przez Powiat Radomszczański w 2021 roku ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymał 240 000,00 z1 na rehabilitację zawodową
niepełnosprawnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających
w zatrudnieniu.
W dniu 02.08.2021r. PUP podpisał również umowę w ramach zaliczkowego dofinansowania
projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze G,
otrzymując na ten cel kwotę 60.000 zł.
Na dzień 31.12.2021 r. ogłoszono 5 naborów wniosków w ramach środków PFRON. Zawarte
zostały:
• 3 umowy na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej,
• 2 umowy w ramach wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,
• 1 umowa na zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej.
W ramach projektu „Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" w obszarze G
podpisano:
•

1 umowę na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej.

> Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
Środki KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogły być
przeznaczone na:
• kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
• egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie
umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
• badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy
zawodowej po ukończonym kształceniu,
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym
kształceniem.
Na dzień 31.12.2021 r. zawarto 54 umowy w sprawie finansowania działań obejmujących
kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
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Programy rynku pracy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy
w Radomsku w 2021 roku (stan na dzień 31.12.2021).
D Program „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w Powiecie
Radomszczańsldm (V)" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wspólfmansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oś priorytetowa VIII „Zatrudnienie", Działanie VIII.] „Wsparcie aktywności zawodowej osób
Po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy".
Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 30.06.2021 r.
Całkowita wartość projektu: 7 898 882,52 zł, w tym kwota 1 523 386,00 z1 planowana
była na realizację w 2019 r., kwota 6 369 161,06 z1 (w tym 4 746 145,17 z1 w ramach
instrumentów dofinansowania) na realizację w 2020 r., a kwota 6 335,46 z1 (w ramach
instrumentów dofinansowania) na realizację w 2021 r.
Projekt „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w Powiecie
Radomszczańskim (V)" skierowany byt do osób powyżej 29 roku życia pozostających bez
pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku jako osoby bezrobotne,
w tym osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby po 50 roku
życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich
kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3).
Grupę docelową projektu stanowiło 255 osób, w tym 149 kobiet oraz 106 mężczyzn, w tym:
— 90 osób o niskich kwalifikacjach,
— 70 osób długotrwale bezrobotnych,
- 5 osób z niepehiosprawriościami,
— 26 osób powyżej 50 roku tycia.
W ramach projektu, PUP realizował następujące usługi i instrumenty rynku pracy:
— staże dla 130 osób bezrobotnych,
— jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 102 osób bezrobotnych,
— prace interwencyjne dla 24 osób bezrobotnych.
Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie z dnia 06.08.2020 r., w ramach projektu
realizowane było również wsparcie dla osób objętych instrumentami wprowadzonymi ustawą
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (pracowników przedsiębiorstw, osób
samozatrudnionych i pracowników organizacji pozarządowych). Wsparcie polegające
na częściowym dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników lub kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, którzy w związku z ogłoszeniem na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zanotowali spadek obrotów
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skierowane było do 1167 osób (432 kobiet oraz 735 mężczyzn), na łączną kwotę
4 752 480,63 zł.
Stan realizacji na dzień 30.06.2021 r.:
Do projektu zakwalifikowano 253 osoby zarejestrowane w PUP w Radomsku (147 kobiet
1106 mężczyzn), w tym:
- 177 osób o niskich kwalifikacjach,
— 97 osób długotrwale bezrobotnych,
— 8 osób z niepehiosprawnościami,
— 36 osób powyżej 50 roku życia.
Spośród zakwalifikowanej grupy uczestników:
- 130 osób podjęto wsparcie w formie staży,
- 100 osobom wypłacono jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
— 24 osoby podjęty pracę w ramach prac interwencyjnych.
Wszyscy uczestnicy zostali objęci wsparciem w postaci pośrednictwa pracy, a 72 z nich
- poradnictwem zawodowym. Spośród osób, które zakończyły udział w projekcie zgodnie
z zaplanowaną ścieżką, 107 osób podjęto pracę. Ponadto, wszystkie osoby, które w ramach
projektu otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (100 osób), działalność
tę rozpoczęty.
W ramach wsparcia polegającego na częściowym dofinansowaniu wynagrodzeń
pracowników lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców,
do projektu zakwalifikowano 1167 osób (433 kobiety, 734 mężczyzn).
> Program „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie
Radomszczańskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020.
Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy — projekty pozakonkursowe"
Poddzialanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego"
Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2020 r. — 31.12.2022 r.
Całkowita wartość projektu: 7 042 805,61 zł, w tym:
- 2 882 391,56 zł (w tym 1 101 222,83 zł w ramach instrumentów dofinansowania) — 2020 r.,
- 2 242 189,01 zł (w tym 1651,02 zł w ramach instrumentów dofinansowania) — 2021 r.,
- 1 918 225,04 zł — 2022 r. Decyzją z dnia 22.12.2021 r. zwiększono limit środków na 2022 r.
na kwotę 2 352 765,87 A.
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie
Radomszczańskim (V)", skierowany jest do osób młodych w wieku 18 — 29 lat pozostających
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bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku, jako bezrobotne,
w tym osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
•
•
•

osoby z niepełnosprawnościami,
osoby długotrwale bezrobotne,
osoby o niskich kwalifikacjach.
Do projektu mogą zostać zakwalifikowane między innymi osoby, które nie uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z defmicją osoby z kategorii NEET
przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Ponadto,
uczestnikami mogą być również osoby, które nie należą do kategorii NEET, o której mowa
wyżej. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się
do kategorii NEET, będzie weryfikowane czy osoba brata udział w tego typu formie
aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni przed
przystąpieniem do projektu.
Grupę docelową będzie stanowić 436 osób bezrobotnych (238 kobiet i 198 mężczyzn)
zarejestrowanych w PUP w Radomsku, w tym:
— 35 osób długotrwale bezrobotnych,
— 5 osób z niepełnosprawnościami.
Zgodnie z założeniami programu, co najmniej 20% uczestników projektu stanowić będą
osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby
z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich
kwalifikacjach.
Projekt zakłada realizację działań mających na celu aktywizację zawodowo-edukacyjną
osób młodych, która opiera się, na co najmniej trzech elementach indywidualnej
i kompleksowej pomocy wskazanych w typach operacji w ramach Osi I, przy czym
indywidualny plan działania oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe stanowią
obligatoryjną formę wsparcia. Tym samym, w ramach projektu realizowane są następujące
formy wsparcia:
— state dla 262 osób;

— bony na zasiedlenie dla 32 osób;
— jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 125 osób;
— prace interwencyjne dla 17 osób.
Zgodnie z Aneksem do Umowy o dofinansowanie z dnia 07.08.2020 r., w ramach
projektu realizowane było również wsparcie dla osób objętych instrumentami wprowadzonymi
ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (pracowników przedsiębiorstw, osób
samozatrudnionych i pracowników organizacji pozarządowych). Wsparcie polegające
na częściowym dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników lub kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, którzy w związku z ogłoszeniem na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zanotowali spadek obrotów
skierowane jest do 311 osób (115 kobiet oraz 196 mężczyzn), na łączną kwotę 1 102 873,85 zł.
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•

Stan realizacji na dzień 31.12.2021 r.

Do projektu zakwalifikowano 334 osoby zarejestrowane w PUP w Radomsku (182 kobiety
i 152 mężczyzn), w tym:
228 osób o niskich kwalifikacjach,
143 osoby długotrwale bezrobotne,
4 osoby z niepełnosprawnościami.
Spośród zakwalifikowanej grupy uczestników:
—
—
—
-

213 osób podjęto wsparcie w formie staży,
85 osobom wypłacono jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
22 osoby otrzymały bon na zasiedlenie,
14 osób podjęto pracę w ramach prac interwencyjnych.

Wszyscy uczestnicy zostali objęci wsparciem w postaci pośrednictwa pracy, a 82 z nich
poradnictwem zawodowym. Spośród 182 osób, które zakończyły udział w projekcie zgodnie
z zaplanowaną ścieżką, 167 osób podjęto pracę. Ponadto, 85 osób, które otrzymały środki
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, działalność tę rozpoczęły.
W ramach wsparcia polegającego na częściowym dofinansowaniu wynagrodzeń
pracowników lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców,
do projektu zakwalifikowano 311 osób (115 kobiet, 196 mężczyzn).

Program „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie
radomszczańskim (VI)" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oś priorytetowa VIII „Zatrudnienie", Działanie V1H.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób
Po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy".
Okres realizacji projektu: od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
Całkowita wartość projektu: 3 988 127,27 zł, w tym kwota 1 878 032,08 zł. na realizację
w 2021 r., a kwota 2 554 584,88 z1 na realizację w 2022 r. Decyzją z dnia 22.12.2021 r.
zwiększono limit środków na 2022 r. na kwotę 2 554 584,88 zł.
Projekt „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w Powiecie
Radomszczańskim (VI)" skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia pozostających
bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku jako osoby
bezrobotne, w tym osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3).
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Grupę docelową projektu stanowić będzie 286 osób, w tym 168 kobiet oraz 118 mężczyzn,
w tym:
— 83 osoby o niskich kwalifikacjach,
— 59 osób długotrwale bezrobotnych,
— 5 osób z niepełnosprawnościami,
— 29 osób powyżej 50 roku życia.
W ramach projektu, PUP realizowane są następujące usługi i instrumenty rynku pracy:
— staże dla 162 osób bezrobotnych,
— jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 97 osób bezrobotnych,
— prace interwencyjne dla 27 osób bezrobotnych.
•

Stan realizacji na dzień 31.12.2021 r.

Do projektu zakwalifikowano 150 osób zarejestrowanych w PUP w Radomsku (80 kobiet
i 70 mężczyzn), w tym:
—
—
—

112 osób o niskich kwalifikacjach,
57 osób długotrwale bezrobotnych,
3 osoby z niepełnosprawnościami,
20 osób powyżej 50 roku życia.

Spośród zakwalifikowanej grupy uczestników:
- 83 osoby podjęty wsparcie w formie staży,
— 45 osobom wypłacono jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
— 22 osoby podjęty pracę w ramach prac interwencyjnych.
Wszyscy uczestnicy zostali objęci wsparciem w postaci pośrednictwa pracy, a 43 z nich
- poradnictwem zawodowym. Spośród osób, które zakończyły udział w projekcie zgodnie
z zaplanowaną ścieżką, 35 osób podjęto pracę. Ponadto, wszystkie osoby, które w ramach
projektu otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (45 osób), działalność
tę rozpoczęty.
Program Regionalny 2021 ,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50
lat" finansowany ze środków Funduszu Pracy.
Programy regionalne inicjuje marszałek województwa a realizuje wojewódzki urząd
pracy w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy. WUP w Łodzi określił, na podstawie
diagnozy sytuacji na rynku pracy, grupy bezrobotnych, dla których jest konieczne
przygotowanie programu regionalnego. Programy Regionalne są finansowane ze środków
Funduszu Pracy.
Kwota przeznaczona na realizację Programu Regionalnego 2021 przez PUP w Radomsku
wynosiła 100 000,00 z1.
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Wsparciem objęte byty osoby w wieku 30-50 lat. W ramach programu zorganizowano
następujące formy wsparcia:
- staż — dla 1 osoby bezrobotnej,
dla 3 osób
— jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
bezrobotnych,
— prace interwencyjne - dla 1 osoby bezrobotnej.
Zgodnie z założeniami programu do dnia 31.12.2021 r. wsparciem objęto 5 osób bezrobotnych
w ramach ww. form wsparcia.

Usługi rynku pracy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy
w Radomsku w 2021 roku (stan na dzień 31.12.2021 r.).
Pośrednictwo pracy.
Pośrednictwo pracy to wiodąca usługa rynku pracy, która w szczególności polega na:
• udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego
zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych
kwalifikacjach zawodowych,
• pozyskiwaniu ofert pracy,
• upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywaniu ofert pracy do internetowej
bazy ofert pracy udostępnionej przez ministra właściwego do spraw pracy,
• udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną
ofertą pracy,
• informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej
sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
• inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy
z pracodawcami,
• współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji
o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,
• informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.
Pośrednictwo pracy realizowane jest nieodpłatnie dla:
• osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie
pracy,
• osób niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy,
• pracodawców i przedsiębiorców prowadzących działalność na terytorium Polski oraz
pracodawców z państw członkowskich UE z wyłączeniem państw EOG nienależących
do UE.
Zgodnie z następującymi zasadami:
• dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców,
• dobrowolności — oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa
pracy,
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równości — oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym
i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania
polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne lub orientację seksualną,
• jawności — oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłaszane do urzędu pracy jest
podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.
•

W 2021 r. oferty pracy wpływające do Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku na bieżąco
udostępniane byty osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Zamieszczane były
w Centralnej Bazie Ofert Pracy, która zawiera oferty pracy z całej Polski.
Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. dysponował
4938 wolnymi miejscami pracy, z czego 83 miejsca pracy przeznaczone byty dla osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Realizacja ofert pracy odbywała się najczęściej poprzez giddy pracy, jednak
w 2021 r. urząd mial ograniczone pole manewru ze względu na epidemię koronawirusa (SARSCOV-2), dlatego liczba giełd pracy byk mniejsza niż w latach poprzednich. W okresie
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku zorganizował 264
giddy pracy. Łącznie na giełdy pracy skierowano 744 osoby bezrobotne i poszukujące pracy,
oraz osoby nie zarejestrowane w urzędzie.
Najwięcej ofert pracy zgłoszonych w w/w okresie było na stanowiska: pracownik
produkcji, stolarz, pomocniczy robotnik budowlany. W dalszej kolejności zgłaszano oferty
pracy na następujące stanowiska: operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej, magazynier
oraz operator wózków jezdniowych.
W przypadku stanowisk produkcyjnych najczęstszym i jedynym wymogiem stawianym
przez pracodawców była gotowość do podjęcia pracy w systemie 3-zmianowym. W przypadku,
gdy wymagane było posiadanie uprawnień, np. do obsługi wózków widłowych, a kandydat
do pracy ich nie mial, pracodawca we własnym zakresie deklarował przeszkolić kandydatów
do pracy.
Sytuacja na rynku pracy Powiatu Radomszczańskiego.
w okresie

w okresie

od 01.01.2020 r. do
31.12.2020 r.

od 01.01.2021 r. do
31.12.2021 r.

Pozyskane stanowiska
pracy

3399

4938

w tym oferty pracy dla
niepełnosprawnych

33
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D Cudzoziemcy na radomszczańskim rynku pracy
Jednymi z zadań Powiatowych Urzędów Pracy jest rejestrowanie oświadczeń
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wydawanie zezwoleń na pracę sezonową
oraz wydawanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych
podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi.
Bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę mogą pracować obywatele Armenii,
Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. Mogą oni podejmować
krótkoterminową pracę w Polsce (maksymalnie do 180 dni w ciągu 365 dni). Zatrudnienie takie
odbywa się na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce pobytu
stałego lub siedzibę pracodawcy. Warunkiem legalnego wykonywania pracy w takim wypadku
jest zawarcie pisemnej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawej.
W celu uzyskania informacji starosty, pracodawca zgłasza ofertę pracy na stanowisko,
na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec, do powiatowego urzędu pracy, właściwego
ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca. Oferta powinna
zawierać opis stanowiska pracy, miejsce pracy, kwalifikacje oraz zamierzony okres pracy.
W przypadku gdy specyfikacja pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala
na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację wydaje starosta właściwy
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Przed wydaniem informacji
starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych, urząd pracy przeprowadza
rekrutację pośród osób bezrobotnych. Jeśli wśród osób bezrobotnych nie znajdą się kandydaci
do pracy, wtedy pracodawca otrzymuje informację starosty o braku możliwości zaspokojenia
potrzeb kadrowych.
O zezwolenie na pracę sezonową na okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym mogą
ubiegać się pracodawcy dla obywateli wszystkich państw. Wymagane jest wówczas
przeprowadzenie tzw. testu rynku pracy czyli wydanie informacji starosty na temat możliwości
zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy
cudzoziemcowi. Z obowiązku przeprowadzenia testu rynku pracy są zwolnieni obywatele
6 państw (Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy), których
obejmuje uproszczona procedura dostępu do rynku pracy. Zezwolenia na pracę sezonową
obejmują prace w rolnictwie, ogrodnictwie oraz gastronomii. Przy pracach sezonowych
pracodawcy mają możliwość uzyskania wpisu wniosku do ewidencji na kolejne 3 lata pod
warunkiem, że cudzoziemiec przynajmniej raz w ciągu pięciu lat wykonywał pracę sezonową
na rzecz danego pracodawcy.
Za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, jak i za zarejestrowanie
oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi pobierane są opłaty
w wysokości 30 zł, natomiast wydanie informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia
potrzeb kadrowych jest bezpłatne.
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zezwolenia na pracę
sezonową i złożone oferty pracy w celu uzyskania informacji starosty.
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w okresie od
dn. 01.01.2020r. do
dn. 31.12.2020r.

w okresie od
dn. 01.01.2021r. do
dn. 31.12.2021r.

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

4524

5493

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

178 ofert pracy na
2387 stanowisk pracy

246 ofert pracy na
3561 stanowisk pracy

113 wniosków,

161 wniosków,

wydano 69 zezwoleń na
pracę sezonową oraz

wydano 85 zezwoleń na
pracę sezonową oraz

68 zaświadczeń o wpisie do
ewidencji wniosków w
sprawie pracy sezonowej

118 zaświadczeń o wpisie do
ewidencji wniosków w
sprawie pracy sezonowej

Zarejestrowane wnioski o
wydanie zezwolenia na
pracę sezonową

•

Poradnictwo zawodowe
Jedną z usług rynku pracy realizowaną w 2021 r. przez Powiatowy Urząd Pracy
w Radomsku dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców było poradnictwo
zawodowe.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych
warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy, usługa poradnictwa
zawodowego jest świadczona m.in. przez:
1) poradę indywidualną, polegającą na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego
z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego,
2) poradę grupową, polegającą na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego
z grupą osób, które zgłaszają potrzebę pomocy w celu rozwiązania swoich problemów
zawodowych,
3) informację grupową, polegającą na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego
z grupą osób zgłaszających potrzebę pomocy w ramach spotkania informacyjnego,
które ma na celu przedstawienie informacji zawodowej,
4) udostępnienie osobom zarejestrowanym lub niezarejestrowanym zasobów informacji
zawodowych do samodzielnego korzystania.
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Pomoc udzielona w ramach usługi poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
•

Poradnictwo indywidualne

Poradnictwem indywidualnym objęto 516 osób, w tym 269 kobiet. Udzielono 56
informacji indywidualnych dla osób bezrobotnych z wykorzystaniem zasobów informacji
dostępnych w PUP.
•

Poradnictwo grupowe

Poradnictwem grupowym objęto 25 osób, w tym 19 kobiet. Zajęcia w ramach porady
grupowej zorganizowano dla 8 grup w oparciu o programy autorskie zgromadzone w banku
programów Urzędu („Zostań Rockefellerem", „Ja i pracodawca — rozmowa kwalifikacyjna";
„Napisz swój życiorys zawodowy"; „Samopoznanie").
Z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywały się w mniejszych
grupach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
•

Informacja zawodowa

W grupowej informacji zawodowej uczestniczyło 129 osób w tym 62 kobiety.
W ramach grupowej informacji zawodowej zorganizowano spotkania dla 34 grup. Program
obejmował informacje o usługach i instrumentach rynku pracy realizowanych przez Powiatowy
Urząd Pracy w Radomsku. Przekazywano informacje przygotowane w oparciu o najczęściej
zgłaszane oferty pracy na lokalnym rynku pracy z uwzględnieniem oczekiwań pracodawców
w zakresie kwalifikacji, umiejętności oraz kompetencji zawodowych. Przekazywano również
informację o prawach i obowiązkach wynikających z posiadania statusu osoby bezrobotnej.
Odbyty się także spotkania informacyjne dla osób planujących rozpoczęcie działalności
gospodarczej przy wsparciu środków z urzędu pracy w zakresie wypełnienia wniosku.
•

Inne przedsięwzięcia, w których uczestniczyli doradcy zawodowi

Doradcy zawodowi byli zaangażowani w działania związane z realizacją „Tarczy
antykryzysowej (COVID-19)". Sprawdzali spełnianie przez przedsiębiorców warunku
wykonywania działalności gospodarczej przez okres niezbędny do zakończenia zawartych
umów o dotację i pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej uprawnionych przedsiębiorców. Byli członkami komisji rozpatrującej wnioski
o przyznanie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy oraz organizacji pozarządowych. Udzielali odpowiedzi na zapytania
przedsiębiorców zarówno w sposób bezpośredni, telefoniczny jak i drogą e-mailową.
Doradcy zawodowi poprowadzili spotkania dla uczniów Zespołu Szkól Elektryczno Elektronicznych w Radomsku. Program spotkania obejmował informacje o lokalnym rynku
pracy, wymaganiach lokalnych pracodawców oraz usługach i instrumentach tynku pracy.
W powyższym spotkaniu uczestniczyło 59 osób.
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Informacja o pomocy udzielonej pracodawcom 1.$ ramach ,Tarczy antykryzysowej"
COVID-19 w 2021 r.
W marcu 2020 r. ogłoszono na terytorium Polski stan epidemii, który mial istotny
wpływ na codzienne życie, w tym na sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia
negatywnych skutków jakie ten stan wywołuje określono rodzaje wsparcia dla przedsiębiorców
i pracodawców, które zostały zawarte w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw. Tzw. Tarcza antykryzysowa, to pakiet form wsparcia stworzony w celu ochrony miejsc
pracy, zmniejszenia obciążeń finansowych mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców oraz ich wsparcia w zachowaniu płynności finansowej. Wsparcie
to realizowane było również w 2021 roku.
Wsparcie realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach „Tarczy antykryzysowej":
• dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy — sklepiki szkolne (art. 15 zze4a) — nabór
wniosków do 30.09.2021 r.;
• dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia
uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 —
rozdz. 3 — nabór wniosków do 31.08.2021 r.;
• dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (art.15zze4) — nabór
wniosków do 31.08.2021 r.;
• niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców art. 15zzd)
— nabór wniosków do 30.06.2021 r.;
• niskooprocentowana potyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych
(art. 15zzda) — nabór wniosków do 30.06.2021 r.;
• dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla
przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc) — nabór wniosków do 30.06.2021 r.;
• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich
składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców (art. 15zzb) — nabór wniosków do 30.06.2021 r.;
• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich
składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze) — nabór
wniosków do 30.06.2021 r.;
• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek
na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej
(art. 15zze2) — nabór wniosków do 30.06.2021 r..
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W 2021 r. wpłynęły do Urzędu 2 674 wnioski oraz podpisano 2 296 umów, w tym:
• wpłynęło 112 wniosków o niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców
(art. 15zzd) oraz dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda) — podpisano 33 umowy;
• wpłynęły 263 wnioski o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc) — podpisano 203
umowy;
• wpłynęło 101 wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców,
małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb) — podpisano 92 umowy;
• wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji
pozarządowych (art. 15zze) i kościelnej osoby prawnej (art. 15 zze2) — podpisano
6 umów;
• wpłynęły 3 wnioski o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej milcroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy — sklepiki szkolne (art. 15
zze4a) — podpisano 3 umowy;
• wpłynęły 1763 wnioski o dotację dla mikro i małych przedsiębiorców określonych
branż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii
COVID-19 — rozdz. 3 — podpisano 1632 umowy;
• wpłynęły 283 wnioski o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych
branż (art.15zze4) — podpisano 247 umów.
Od początku realizacji „Tarczy antykryzysowej" do urzędu wpłynęło 10 616 wniosków,
podpisano 9 570 umów w ramach wszystkich realizowanych form wsparcia.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w Powiecie Radomszczańskim na dzień
31.12.2021 r.
D Poziom i stopa bezrobocia w Powiecie Radomszczańskim w roku 2021.
Stopa bezrobocia w poszczególnych miesiącach 2021r
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1
Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku wg stanu
na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowili 4,6% cywilnej ludności aktywnej zawodowo
zamieszkującej na terenie Powiatu Radomszczańskiego. W porównaniu do miesiąca stycznia
2021 roku zanotowano spadek o 1,3 punktu procentowego. Na koniec grudnia 2020r. stopa
bezrobocia dla Powiatu Radomszczańskiego wynosiła 5,6%, porównując z danymi z grudnia
2021 zanotowano spadek o 1,0 punktu procentowego.
Poziom bezrobocia oraz liczba osób uprawnionych do zasiłku według stanu
na koniec każdego z miesięcy 2021 r
2021

liczba osób bezrobotnych
ogółem

w tym kobiet

liczba osób uprawnionych
do zasiłku

Styczeń

268'7

1529

435

Luty

2806

1594

436

Marzec

2736

1554

398

Kwiecień

2665

1463

373

Maj

2453

1463

343

Czerwiec

2453

1397

352

Lipiec

2319

1323

342

Sierpień

2217

1304

310

Wrzesień

2168

1272

303

Październik

2126

1236

300

Listopad

2086

1200

317

Grudzień

2043

1158

302

W dniu 31 grudnia 2021r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku zarejestrowane
było 2043 osób bezrobotnych, w tym 1158 kobiet. Porównując poziom bezrobocia do miesiąca
stycznia 2021r., zanotowano spadek o 644 osoby, w tym kobieto 371.
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Liczba bezrobotnych ogółem, liczba bezrobotnych kobiet oraz liczba bezrobotnych
uprawnionych do zasiłku w poszczególnych miesiącach 2021 r.
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• osoby uprawnione do zasiłku

Struktura bezrobotnych, w tym osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
w styczniu 2021 r. oraz grudniu 2021 r.
wyszczególnienie

Styczeń 2021

Grudzień 2021

Wzrost (+)/
Spadek (-)

Ogółem

z tego
osoby

2687

2043

- 644

poprzednio pracujące

2356

1765

-591

w tym zwolnione z
przyczyn dotyczących
zakładu pracy

101

62

-39

dotychczas niepracujące

331

278

- 53

1367

1074

-293

Zamieszkali na wsi

I
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Osoby w okresie 12 miesięcy od
dnia ukończenia nauki

102

80

-77

Bez kwalifikacji zawodowych

979

734

-245

Bez doświadczenia zawodowego

519

386

- 133

Osoby będące w szczególnej
sytuacji na rynku pracy

2227

1717

- 510

740

545

-195

335

243

- 92

długotrwale bezrobotne

1211

1002

-209

powyżej 50 roku życia

757

591

- 166

korzystające ze świadczeń
pomocy społecznej

0

10

- 10

posiadające co najmniej
jedno dziecko do 6 roku
życia

490

380

- 110

posiadające co najmniej
jedno dziecko
niepełnosprawne do 18
roku życia

3

3

0

niepełnosprawni

148

154

+6

do 30 roku życia
w tym do 25 roku życia

Z
tego

Napływ i odpływ bezrobotnych w Powiecie Radomszczańskim w roku 2021.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Radomsku łącznie zarejestrowało się 3525 osób bezrobotnych, w tym 1755 kobiet.
W analogicznym okresie z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku wyłączonych
zostało ogółem 4031 osób bezrobotnych, z tego z powodu podjęcia pracy wyłączono 2031 osób,
co stanowi 50,38% wszystkich wyłączonych bezrobotnych. Pozostałe najczęstsze przyczyny
utraty statusu przez osoby bezrobotne to: niepotwierdzenie gotowości do pracy 858 osób
(21,29%), odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy
lub innej formy pomocy 102 osoby (ok 2,5%), dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
292 osoby (ok 7,2%).
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Płynność bezrobotnych pozostających w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy
w Radomsku w poszczególnych miesiącach 2021r
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> Struktura osób bezrobotnych wg wieku, wykształcenia, czasu pozostawania
bez pracy i stażu pracy według stanu na dzień 31.12.2021r.
Struktura bezrobotnych według wieku na koniec czwartego kwartału 2021 r.
31.12.2021
wyszczególnienie
liczba

%

18 - 24

243

11,9

25 - 34

546

26,7

35 - 44

457

22,4

45 — 54

415

20,3

55 - 59

241

11,8
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60 lat i więcej

141

6,9

Na koniec czwartego kwartału 2021 roku najliczniejszą grupę osób bezrobotnych stanowiły
osoby w przedziale wiekowym 25-34 lata, w omawianym okresie w tej kategorii
zarejestrowanych było 546 osób i stanowiły one 26,7% ogółu zarejestrowanych.

Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia na koniec czwartego kwartału 2021r.
31.12.2021
wyszczególnienie
liczba

%

wyższe

303

14.8

policealne i średnie
zawodowe/branżowe

450

22,()

średnie ogólnokształcące

228

11,2

521

25,5

541

26,5

7A sadnicze

zawodowe/branżowe

Gimnaz/podstaw. i poniżej

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że na koniec czwartego kwartału 2021
roku najwięcej bezrobotnych posiadało wykształcenie gimnazjalne/podstaw. i poniżej, czyli
osoby o bardzo niskich kwalifikacjach zawodowych lub zupełnie bez kwalifikacji, było to 541
osób — 26,5% ogółu zarejestrowanych.
Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach na koniec
czwartego kwartału 2021 r.
31.12.2021
wyszczególnienie
liczba

%

do 1

198

9,7

1-3

418

20,5

3-6

301

14,7

6-12

320

15,7

12 - 24

350

17,1

powyżej 24

456

22,3
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Według stanu na koniec czwartego kwartału 2021 roku wśród zarejestrowanych osób
bezrobotnych, najliczniejszą grupę stanowiły osoby pozostające bez pracy powyżej
24 miesięcy, było to 456 osób, co stanowi 22,3% ogółu bezrobotnych.
Struktura bezrobotnych według stażu pracy na koniec czwartego kwartału 2021 r.
wyszczególnienie

31.12.2021
liczba

%

do 1 roku

330

16,2

1-5

601

29,4

5 - 10

327

16,0

10 - 20

273

13,4

20 - 30

167

8,2

30 lat i więcej

67

3,3

bez stażu

278

13,5

Na koniec IV kwartału 2021 roku wśród zarejestrowanych bezrobotnych, najwięcej osób
posiadało staż pracy od 1 roku do 5 lat. jest to 601 osób, co stanowi 29,4% ogółu bezrobotnych.

VI. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa w 2021 roku.
1. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomszczańskiego
za lata 2019-2020.
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomszczańskiego za lata
2019-2020, opracowany przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa,, został przyjęty uchwalą Rady Powiatu Radomszczańskiego nr XXXVI/274/2021
z dnia 29 września 2021 r.
2. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomszczańskiego na lata 2022-2025
z perspektywą do 2030 roku.
W roku 2021 r. pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa rozpoczęli
pracę nad przedmiotowym dokumentem. Z uwagi na obszerny zakres tego opracowania
i konieczność przeprowadzenia w stosunku do niego procedury strategicznej oceny
86

Radomszczafiski
Powiat Możliwości

oddziaływania na środowisko, zostanie on przedłożony Radzie Powiatu Radomszczańskiego
w II lub III kwartale 2022 r.
3. Działania interwencyjne w zakresie ochrony środowiska.
Podjęto 18 interwencji związanych z naruszeniem przepisów ochrony środowiska
(w tym 7 związanych z ponadnormatywną emisją hałasu), które związane byty
z przeprowadzeniem terenowych czynności wyjaśniających, a także kilkadziesiąt interwencji
telefonicznych, jak i również dokonano analizy 3 protokołów i zarządzeń pokontrolnych
wydanych przez Delegaturę Piotrkowską Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Łodzi.
4. Współpraca powiatu i jego jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami
lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym.
Charakter prac zrealizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
wywołał konieczność współpracy z policją i prokuraturą (8 spraw dotyczących przekazania
lub udostępniania dokumentów, jak i również udzielenia informacji z zakresu wykładni
przepisów ochrony środowiska), a także z uwagi na skomplikowaną strukturę administracyjną
dotyczącą tej tematyki z licznymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania z tego
zakresu, w tym szczególności — Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Łodzi —
Delegaturą w Piotrkowie Trybunalskim, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi,
administracją Lasów Państwowych, PGW Wody Polskie, Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Radomsku, Ministerstwem Środowiska i Klimatu, a także Okręgowym
Urzędem Górniczym w Kielcach. Co więcej, z uwagi na zaimplementowane zmiany w zakresie
prawa wodnego, w celu realizacji zapisów ustawy, Starostwo Powiatowe w Radomsku
udostępniło opinii publicznej 27 zawiadomień wydanych przez różne szczeble Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na stronie BIP i tablicy ogłoszeń tut. urzędu.
5. Postępowania administracyjne w zakresie udzielenia zezwoleń i pozwoleń w zakresie
gospodarki odpadami.
Rozpatrzono 10 wniosków dotyczących tematyki zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie
odpadów, na podstawie których:
— zmieniono 3 zezwolenia dotyczące przedmiotowego zakresu,
— wygaszono 1 zezwolenie,
— 2 sprawy pozostawiono bez rozpoznania (z uwagi na nieusunięcie braków formalnych
występujących we wnioskach),
— umorzono 2 postępowania (z uwagi na wycofanie wniosków ich dotyczących),
— 2 sprawy zakończono poprzez udzielenie przedsiębiorcom pisemnych informacji
dotyczących przedłożonych przez nich wniosków.
Rozpatrzono 7 wniosków dotyczących pozwoleń na wytwarzanie odpadów, na podstawie
których:
— udzielono 3 pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
— zmieniono 3 pozwolenia z tego zakresu,
— umorzono 1 postępowanie (z powodu wycofania wniosku).
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6. Sprawy dotyczące udzielania informacji o środowisku i jego ochronie.
Rozpatrzono pozytywnie 3 wnioski dotyczące udzielania informacji o środowisku i jego
ochronie i odmówiono udzielenia jednej takiej informacji (z powodu zbyt ogólnego
sformułowania wniosku w tej sprawie i nieprzedlożenia wyjaśnień umożliwiających jego
pozytywne rozpatrzenie). W analizowanym okresie w oparciu o wdrożony system
EKOPORTAL udostępniono także informacje dotyczące 103 dokumentów z zakresu tematyki
ochrony środowiska, jak i również udostępniono na BIP-je Powiatu Radomszczańskiego
informacje dotyczące przyjęcia 55 zgłoszeń dotyczących wielkości emisji instalacji
wytwarzających pole elektromagnetyczne. Ponadto w ramach realizacji zadania pn. „System
Monitoringu Jakości Powietrza dla Powiatu Radomszczańskiego" na stronie Powiatu
Radomszczańskiego oraz w dedykowanych aplikacjach udostępniane są wyniki pomiarów
jakości powietrza z sensorów jakości powietrza zamontowanych w następujących
lokalizacjach:
• budynek Urzędu Gminy w Kodrębie,
• Zespól Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach,
• szkota w m. Strzelce Male,
• przedszkole w Przedborzu,
• PSP w Kamieńsku,
• ujęcie wody w Kamieńsku,
• PSP w Gorzędowie,
• świetlica wiejska w Barczkowicach,
• świetlica wiejska w Pytowicach.
7. Postępowania administracyjne w zakresie zgłoszenia instalacji w zakresie przepisów
ochrony środowiska.
Rozpatrzono 55 wniosków dotyczących zgłoszeń instalacji niewymagających pozwoleń
sektorowych (instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne) — do żadnego z nich
nie wniesiono sprzeciwu w drodze decyzji.
8. Postępowania administracyjne w zakresie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów
do powietrza.
Rozpatrzono 9 wniosków dotyczących udzielenia lub zmiany pozwoleń na wprowadzanie
gazów i pyłów do powietrza, na podstawie których:
— udzielono 5 pozwoleń sektorowych z tego zakresu,
— mieniono 2 takie pozwolenia,
— wygaszono 1 pozwolenie z tego zakresu,
— umorzono 1 postępowanie dotyczące tej tematyki (z powodu wycofania wniosku).
9. Sprawy dotyczące pozwoleń zintegrowanych.
Zakończono procedowanie 3 postępowań administracyjnych dotyczących przedmiotowej
tematyki, w wyniku których:
— dostosowano wymagania z zakresu ochrony środowiska do zawartych w konkluzjach
BAT dla jednej instalacji,
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— ujednolicono tekst jednego pozwolenia zintegrowanego,
— określono zakres koniecznych do wprowadzenia zmian w zapisach pozwolenia
zintegrowanego związanego z planowaną modernizacją jednej instalacji objętej tego
rodzaju pozwoleniem.
10. Sprawy związane z tematyką systemu handlu uprawnieniami do emisji.
— dokonano okresowej analizy 2 zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych,
— zmieniono 1 zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych,
— umorzono 1 postępowanie dotyczące zmiany tego zezwolenia (z powodu wycofania
wniosku),
— przyjęto zgłoszenie zmian w Planie Metodyki Monitorowania wielkości emisji
dla jednej instalacji (wprowadzonych zmian nie zakwalifikowano jako istotnych),
— przyjęto 2 zweryfikowane raporty dotyczące wielkości emisji gazów cieplarnianych.
11. Sprawy dotyczące monitoringu w zakresie ochrony środowiska.
Poddano weryfikacji 32 sprawozdania zawierające wyniki okresowych pomiarów emisji
przedłożone przez prowadzących instalacje zobligowanych do prowadzenia monitoringu
z zakresu ochrony środowiska.
12. Sprawy dotyczące ochrony przed hałasem.
Z uwagi na zaimplementowane zmiany w prawodawstwie z zakresu ochrony środowiska, które
nałożyły na starostwa powiatowe dodatkowe obowiązki z tego zakresu, w 2021 r. do Starostwa
Powiatowego w Radomsku wpłynęło 7 wniosków dotyczących podjęcia interwencji
związanych z ponadnormatywną emisji hałasu — w 2021 r. zakończono postępowania
w przypadku 5 z nich. Ponadto w roku tym wydano decyzję nakładającą obowiązek
ograniczenia oddziaływania akustycznego Drogi Wojewódzkiej nr 484 na nieruchomości
położone wzdłuż odcinka ww. drogi od km 34+502,66 do km 42+873,98 w wyniku
przeprowadzonej analizy porealizacyjnej tego przedsięwzięcia, a także dokonano weryfikacji
2 przedłożonych wyników okresowych pomiarów hałasu przedłożonych przez zobligowanych
do tego Przedsiębiorców.
13. Sprawy z zakresu opiniowania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Dokonano analizy 11 przedłożonych projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego pod względem zgodności z przepisami i wymogami z zakresu ochrony
środowiska.
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14. Zadania wykonane ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2021 roku.
.-

.

Kwota [AI

1.

Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej przy ZSP 1 %%
Radomsku

13 530,00

2.

Termomodernizacja fragmentu dachu CKP oraz łącznika przy ZSDiOŚ w
Radomsku

111 970,00

3.

Modernizacja wraz z dociepleniem zadaszenia nad wejściem głównym do
budynku ZSE w Radomsku

9 840,00

4.

Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową i
zmianą sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na kotłownię
gazową w DPS w Radomsku

3 191,21

5.

Przebudowa budynku gospodarczego DPS w Radziechowicach
uwzględniająca usunięcie azbestowego pokrycia dachu

143 550,70

6.

Modernizacja instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej %r budynku
SOSW w Radomsku

652 468,47

7.

Termomodernizacja dachu ZPO-W „v Radomsku

373 292,70

8.

I LO pielęgnacja terenów zielonych

28 298,94

Czyszczenie rowów w pasach zieleni dróg powiatowych

40 000,00

Pielęgnacja zieleni w pasach dróg powiatowych

521 000,00

Dotacja dla miasta budowa tężni
Nagrody w konkursach szkolnych dotyczących tematyki ochrony
środowiska

311 000,00

9.
10.
11.
L

'Zadanie.

12.

500,00

i

15. Postępowania administracyjne w ramach działań z zakresu nadzoru nad gospodarką
leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
W roku tym zrealizowano następujące zadania dotyczące tej tematyki:
— wydano 61 decyzji ustalających zadania z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli
gruntów leśnych (związanych z występującymi przypadkami losowymi), których
wydanie każdorazowo poprzedzone byty przeprowadzaniem wizji terenowej,
— przeprowadzono 31 kontroli prywatnych terenów leśnych pod kątem sprawdzenia
udatności upraw objętych zmianą klasyfikacji gruntów przez Wydział Geodezji,
— sporządzono dokumentację związaną ze sprawozdawczością GUS (sprawozdanie L-03)
dotyczące ilości pozyskanego drewna, powierzchni wykonanych trzebieży i czyszczeń
oraz zalesień gruntów rolnych w 2020 r.,
— sprawdzenie prawidłowości prowadzenia upraw leśnych założonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych
do zalesienia - (w ramach realizacji tego zadania przeprowadzono 23 kontrole),
— sporządzano kwartalne zapotrzebowanie na środki finansowe do Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, niezbędne w celu wypłaty
ekwiwalentów z tytułu zalesień gruntów rolnych i prowadzenia upraw leśnych z 2002
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i 2003 r. przez osoby fizyczne (123 właścicieli) - kontynuacja wypłat
w/w ekwiwalentów przez okres 20 lat,
— wydano 12 decyzji zezwalających na dokonanie zmiany lasu na użytek rolny.
Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w zakresie
legalizacji pozyskanego drewna sprawują Nadleśnictwa: Radomsko, Gidie, Bełchatów
i Przedbórz na podstawie zawartych porozumień . W 2021 roku stawka za 1 ha nadzorowanego
lasu wynosiła 20 z1 na rok. Nadzorem objętych jest ok. 12 000 ha lasów i wszystkie lasy
stanowiące własność prywatną na terenie naszego powiatu posiadają UPUL, które są ważne
przez 10 lat. 80 % kosztów opracowania w/w planów uzyskano od Generalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Warszawie.
16. Zaświadczenia o objęciu/nieobjęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia
lasu i wydaniu decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
Wydano 1503 zaświadczeń o objęciu lub nieobjęciu nieruchomości uproszczonym planem
urządzenia i wydaniu decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
17. Postępowania administracyjne w zakresie gospodarki łowieckiej.
Naliczono czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich dla 20 kół łowieckich. Środki finansowe
z nich pochodzące zostały rozdysponowane zgodnie z wymogami ustawowymi pomiędzy
poszczególne gminy i nadleśnictwa. Ponadto w ramach realizacji zadań z tego zakresu wydano
12 decyzji zezwalających na posiadanie psów rasy chart i ich mieszańców.
18. Postępowania administracyjne w zakresie ochrony przyrody.
W ramach realizacji przedmiotowego zadania:
— wydano 88 decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów, 4 decyzje
odmawiające udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew z terenu Powiatu, z czego
34 z nich wymagało wcześniejszego sporządzenia projektów decyzji celem
uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, zgodnie
z zapisami ustawy o ochronie przyrody,
— dokonano 17 wpisów do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie
umów międzynarodowych, określonych w rozporządzeniach Ministra Środowiska
oraz wystawiono 17 dokumentów rejestracyjnych dla osób z terenu powiatu,
— dokonano 2 wykreśleń z rejestru zwierząt w związku ze zbyciem lub padnięciem
zarejestrowanych wcześniej przez Starostę Radomszczańskiego zwierząt.
19. Sprawy dotyczące tworzenia, funkcjonowania spółek wodnych i ich nadzoru.
W 2021 r. Starosta Radomszczański w drodze decyzji zatwierdził statut 1 spółki wodnej.
20. Historyczne zanieczyszczenia ziemi.
W roku 2021 nie uaktualniano rejestru wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń
powierzchni ziemi. Nie zgłosiły się żadne podmioty wykazujące się działalnością, która
mogłaby powodować historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
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21. Postępowania administracyjne w zakresie udzielenia koncesji na wydobycie.
Rozpatrzono 3 wnioski, na podstawie których:
— wydano 1 decyzję zmieniającą koncesje na wydobycie kruszywa naturalnego,
— wydano 1 koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego
— wydano 1 decyzję w sprawie cofnięcia koncesji na wydobycie kruszywa naturalnego.
22. Sprawy związane z opiatami eksploatacyjnymi za wydobytą kopalinę.
W ramach realizacji tego zadania:
— sprawdzono poprawność 30 złożonych informacji o opłatach eksploatacyjnych,
— wystosowano 6 wezwań o przedłożenie zaległych informacji o opiatach
eksploatacyjnych,
— przyjęto i przeanalizowano 16 informacji o zmianach zasobów złóż kopalin,
— wydano 10 decyzji ustalających opłatę eksploatacyjną,
— wydano 3 decyzje uchylające decyzje ustalające opiaty eksploatacyjne.
23. Postępowania administracyjne w zakresie zatwierdzania projektów robót
Geologicznych.
Rozpatrzono 15 wniosków o zatwierdzenie projektów robót geologicznych, na podstawie
których:
— wydano 1 decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych dla ujęcia wód
podziemnych,
— wydano 1 decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych na poszukiwanie
i rozpoznanie złoża,
— wydano 2 decyzje zatwierdzające projekt robót geologicznych dla określenia warunków
geologiczno—inżynierskich,
— wydano 1 decyzję umarzającą postepowanie w sprawie zatwierdzenia projektu robót
geologicznych dla określenia warunków geologiczno—inżynierskich
— wydano I decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych dla określenia warunków
hydrogeologicznych
— przyjęto 6 zgłoszeń projektów geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych
w celu wykorzystania ciepła Ziemi.
24. Postępowania administracyjne w zakresie zatwierdzania dokumentacji geologicznej,
hydrogeologicznej i geologiczno—inżynierskiej.
Rozpatrzono 4 wnioski o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej
i geologiczno — inżynierskiej, na podstawie których:
— wydano 3 decyzje zatwierdzające dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby
eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych,
— wydano I decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną złoża kopaliny.
Ponadto przygotowano i przekazano do Państwowego Instytutu Geologicznego
Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie i do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego sprawozdanie OŚ-26 z przyjętych udokumentowanych zasobów
wód podziemnych i z wyników prac hydrogeologicznych za rok 2021.
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25. Sprawy dotyczące opiniowania w zakresie obszarów zagrożonych ruchami masowymi
oraz uzgodnień MPZP.
Wydano 5 opinii w zakresie występowania obszarów zagrożonych osuwaniem się mas
ziemnych na terenie planowanej inwestycji oraz uzgodnień MPZP.
26. Postępowania administracyjne w zakresie rekultywacji gruntów zdegradowanych.
Rozpatrzono 12 wniosków dotyczących rekultywacji terenów poeksploatacyjnych wyrobisk
złóż kruszywa lub zdegradowanych, na podstawie których przygotowano:
— 3 decyzje o ustaleniu kierunku rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego,
— 3 decyzje mieniające kierunek rekultywacji,
- 5 decyzji o zakończeniu rekultywacji,
- 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie ustalenia kierunku rekultywacji
Przeprowadzono 5 wizji terenowych dotyczących wykonania rekultywacji w obrębie
wyrobiskach poeksploatacyjnych. Ponadto przygotowano i przekazano do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego sprawozdanie RRW-11 z zakresu rekultywacji
gruntów zdegradowanych obejmującego działania podjęte w 2021 roku.
27. Obowiązki wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym.
W ramach realizacji przedmiotowych obowiązków:
— wydano 186 kart wędkarskich uprawniających do amatorskiego połowu ryb,
— współorganizowano szkolenie dla strażników Społecznej Straży Rybackiej,
— wydano 6 legitymacji dla nowych strażników Społecznej Straży Rybackiej,
— zarejestrowano 10 jachtów
28. Obowiązki wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych.
Starosta na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych uzgadnia projekty decyzji
o warunkach zabudowy oraz wydaje decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. W roku
2021 wydano:
— 506 decyzji w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
— 870 uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy.

VH. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
1. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego W Radomsku.
Realizując zadania z zakresu bezpieczeństwa w 2021 r. Starostwo Powiatowe
w Radomsku współpracowało z: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendą
Powiatową Policji, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Powiatowym
Inspektoratem Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowym Lekarzem Weterynarii.
Działania Starosty Radomszczańskiego jako organu właściwego w sprawach zarządzania
kryzysowego w 2021 r. byty ukierunkowane na:
• monitorowanie zagrożeń na terenie Powiatu Radomszczańskiego ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń spowodowanych silami natury (upały, huragany); w 2021 r.
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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Państwowy Instytut Badawczy,
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu wydało dla Powiatu
Radomszczańskiego 101 ostrzeżeń meteorologicznych, w tym: 10 drugiego stopnia,
3 trzeciego stopnia;
• doskonalenie współdziałania sil ratowniczych i organów samorządowych podczas
usuwania skutków zagrożeń;
• zapobieganie i zwalczanie na terenie Powiatu Radomszczańskiego zakażeń wirusem
SARS-CoV-2 oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej
tym wirusem u ludzi.
Działania te starosta wykonywał przy pomocy powiatowej administracji zespolonej
i jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego oraz organu pomocniczego —
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W 2021 r. odbyty się 2 posiedzenia PZZK
wynikające z rocznego planu pracy PZZK na 2021 r. oraz 2 posiedzenia w trybie alarmowym:
w związku z wydanym ostrzeżeniem 3. stopnia oraz w związku z wydaniem Rozporządzenia
nr 17/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia obszaru
zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, sposobu
oznakowania i wprowadzenia zakazów oraz nakazów na tym obszarze.
Obieg informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego zapewniało trzyosobowe
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku przy ulicy
Żeromskiego 19 znajduje się Międzygminny - powiatowy magazyn ds. zarządzania
kryzysowego, w ramach którego funkcjonuje powiatowy magazyn przeciwpowodziowy.
Zgromadzenie sprzętu w jednym miejscu ułatwia proces jego dystrybucji w przypadku
wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie Powiatu Radomszczańskiego.
D Kwalifikacja wojskowa.
Jak każdego roku, również w 2021 roku na terenie Powiatu Radomszczańskiego
przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa. Ze względu na jej przerwanie z powodu
pandemii COVID-19 w 2020 r., w minionym roku stawiennictwu podlegał rocznik podwójny.
W czasie jej trwania w dniach od 6 września do 21 października 2021 roku do Powiatowej
Komisji Lekarskiej zgłosiło się 978 mężczyzn. Spośród wezwanych mężczyzn:
— 767 osób otrzymało kategorię A i uznano ich za zdolnych do czynnej służby wojskowej;
— 67 osoby uznano za niezdolnych do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju
i otrzymało kategorię D;
— 41 osób uznano za całkowicie niezdolnych do służby wojskowej i otrzymało
kategorię E;
— 2 osoby dostało kategorię B w związku z czym muszą stanąć przed komisją ponownie.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.
Na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym w Powiecie Radomszczańskim
funkcjonuje Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. W skład Komisji wchodzą: Starosta
Radomszczański pełniący funkcję przewodniczącego komisji, dwóch radnych delegowanych
przez Radę Powiatu Radomszczańskiego, dwóch przedstawicieli delegowanych przez
Komendanta Powiatowego Policji i trzy osoby powołane przez Starostę posiadające autorytet
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i zaufanie publiczne. W 2021 r. odbyty się dwa posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku.
D Powiat Radomszczański w 2021 r. udzieli' dotacji:
— Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku w kwocie 35 000,00
zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo — gaśniczego.
— Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku w kwocie 54 949,94 zł na zakup
samochodu oznakowanego.
D Obrona cywilna.
W 2021 roku pracownicy PCZK dokonali zakupu sprzętu na potrzeby magazynu
obrony cywilnej w ramach otrzymanej dotacji z ŁUW w Łodzi.
D Epidemia COVID-19
PCZK brai udział w organizacji Powszechnych Punktów Szczepień na terenie Powiatu
Radomszczańskiego. Ponadto realizowane byty na bieżąco sprawy związane z trwającą
epidemią COVID-19 (np. dystrybuowanie środków ochrony do podmiotów wskazanych przez ,
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi). W miesiącu lipcu 2021 r. decyzją Wojewody Łódzkiego.
znak: ZKI.6333.91.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. miejsce zbiorowej kwarantanny . ;.
dla mieszkańców województwa łódzkiego zostało utworzone w mieszkaniu przy
ul. Brzeźnickiej 32/1 w Radomsku, którego właścicielem jest Powiat Radomszczański.
Pracownicy codziennie raportowali do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
w okresie od sierpnia do końca grudnia 2021 r. o ilości wolnych miejsc w miejscu zbiorowej
kwarantanny. Ponadto pracownicy PCZK dbali, aby lokal ten był przygotowany na przyjęcie
osób na kwarantannę zbiorową o każdej porze dnia.
2. Komenda Powiatowa Policji w Radomsku.
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W 2021 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Radomsku przeprowadzili
na terenie Powiatu Radomszczańskiego łącznie 17 328 interwencji zgłoszonych służbie
dyżurnej. W trakcie wykonywania czynności służbowych policjanci umieścili
w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia 549
osób. Należy zaznaczyć, że 330 osoby to osoby zatrzymane ze względu na uzasadnione
podejrzenie popełnienia przestępstwa, w 60 przypadkach to tzw. zatrzymanie prewencyjne
(np. agresja w stosunku do domowników, awanturowanie się). Funkcjonariusze realizowali
również zatrzymania na polecenia innych organów, w tym na polecenie Sądu lub Prokuratury
— łącznie dokonali 50 zatrzymań. Doprowadzono również 16 osób do wytrzeźwienia
(mężczyźni — 18; kobiety — 1). Inne doprowadzenia — 102 osób.
W 2021 roku zostało sporządzonych 132 formularzy „Niebieska Karta".
W 77 przypadkach karty założone zostały na terenach miejskich, a w 55 na terenach wiejskich.
W związku z tym odnotowano 147 osoby jako ofiary przemocy w rodzinie, z czego 120
to kobiety, 14— mężczyźni oraz 13 - osoby małoletnie.
Podczas realizacji czynności związanych z przemocą w rodzinie ujawniono 132 sprawców
(123 mężczyzn, 9 kobiet). Bardzo często podlotem nieporozumień czy wszelkich przejawów
przemocy było nadużywanie alkoholu przez członków rodzin, dlatego też ujawniono
75 sprawców, którzy znajdowali się pod wpływem alkoholu. W 92 przypadkach przemocy
w rodzinie udzielono osobom różnego rodzaju pomocy.
W ramach obowiązujących procedur KPP Radomsko stale współpracuje z innymi podmiotami
zajmującymi się profilaktyką i zjawiskiem przemocy w rodzinie, szczególnie podczas
posiedzeń zespołów interdyscyplinarnych.
Ponadto w analizowanym okresie na terenie Powiatu Radomszczańskiego stwierdzono:
• 1 839 przestępstw, w tym wykryto 1 514 (wykrywalność na poziomie 81,57%),
• 1 069 przestępstw kryminalnych, w tym wykryto 851 (wykrywalność na poziomie
79,02%),
• 9 przestępstw rozbójniczych, w tym wykrytych 7 (wykrywalność na poziomie 77,78%),
• 102 kradzieże z włamaniem, w tym wykrytych 62 (wykrywalność na poziomie 58,49%),
• 127 kradzieży, w tym wykryto 57 (wykrywalność KPP Radomsko na poziomie
44,88%),
• 413 przestępstw gospodarczych, w tym wykryto 318 (wykrywalność na poziomie
75,53%),
• 103 przestępstw narkotykowych, w tym wykryto 99 (wykrywalność na poziomie
96,12%),
• 6 kradzieży samochodów, w tym wykryto 2 (wykrywalność na poziomie 33,33%),
• 13 bójek, w tym wykryto 13 (wykrywalność na poziomie 100%),
• 4 zgwałcenia i inne czynności seksualne, w tym wykryto 4 (wykrywalność na poziomie
100%),
• 1 zabójstwo, w tym wykryto 1 (wykrywalność na poziomie 100 %).
W 2021 roku policjanci ujawnili łącznie 62 czynów karalnych popełnionych przez
42 nieletnich, z czego 38 to przestępstwa popełnione przez 22 nieletnich, a 24 to wykroczenia
popełnione przez 20 nieletnich.
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Policjanci w ramach służby prowadzili szereg zajęć edukacyjnych oraz interwencyjno
— motywacyjnych z młodzieżą, na których poruszane byty m.in. zagadnienia dotyczące
przemocy werbalnej, fizycznej, cyberprzemocy oraz zażywania alkoholu i substancji
psychoaktywnych. Prowadzili również szereg działań w zakresie zapobiegania i zwalczania
demoralizacji, w tym zmierzających do ujawnienia nieletnich spożywających alkohol
i poszukiwanych nieletnich. Łącznie ujawniono 168 przypadków demoralizacji nieletnich,
z czego 24 dotyczyło nieletnich przebywających na ucieczkach z placówek opiekuńczo —
wychowawczych i domów rodzinnych, 24 spożywających alkohol, 4 zażywających narkotyki,
14 stwarzających zagrożenie w ruch drogowym, 102 stwarzających problemy wychowawcze
w domu i szkole. Ponadto policjanci w 2021 roku wylegitymowali 55 945 osób, nałożyli
11 670 mandatów karnych na kwotę 1 707 950,00 zł. Sporządzono również 771 wniosków
o ukaranie do Sądu oraz 1 360 odstąpień.
Przez teren powiatu przebiegają 3 drogi krajowe, tj. K-1, K-42 i K-91c oraz 4 drogi
wojewódzkie, tj. W-484, W-742, W-784 i W785, z których największe natężenie ruchu
tranzytowego przebiega drogą K-1 (obecnie w trakcie przebudowy na autostradę A-1).
Analizując zagrożenie w ruchu drogowym należy wziąć pod uwagę m.in. dane statystyczne
wynikające z ilości zdarzeń jakie miały miejsce oraz czas i miejsca ich występowania
w poszczególnych latach, jak też przyczyny występowania zdarzeń.
W roku 2021, odnotowano 1 684 zdarzenia drogowe (w tym 92 wypadki), w wyniku
których zginęło 21 osób, a 128 osób zostało rannych. W stosunku do tego samego okresu roku
poprzedniego nastąpił spadek ilości wypadków o 7,07%, spadek ilości zabitych o 4,54%,
nieznaczny wzrost ilości rannych o 3,22% i spadek ilości kolizji o 7,54%, przy całkowitym
spadku zdarzeń o 7,52%. Zauważyć należy, że na przestrzeni kilku ostatnich lat ilość osób
zabitych utrzymuje się na podobnym poziomie (około 20 osób), oprócz roku 2017, który byt
w tym zakresie wyjątkowo dobry. Nadmienić należy, że w roku 2015 - było 20 zabitych,
w roku 2016 - 18, w roku 2017 - 8, w roku 2018 - 23, w roku 2019 - 18, w 2020 - 22, w 2021 21. Zdecydowanie dobrze wygląda statystyka samych wypadków, jak i osób rannych w tych
wypadkach. Biorąc pod uwagę ostatnie trzy lata, zauważyć należy, że ilość wypadków spadła
at o 29,2% (ze 130 w roku 2019 do 92 w roku 2021). Podobnie rzecz ma się w zakresie ilości
osób rannych, gdzie odnotować można spadek at o 36,9% (z 203 na 128).
Lustracje miejsc zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym oraz analizy tych zdarzeń wykazują,
że do wypadków tych dochodziło wyłącznie z winy człowieka - uczestnika ruchu drogowego
i nie było zależne od innych czynników.
Jeśli chodzi o kategorię dróg, na jakich najczęściej dochodziło do wypadków, to spadła ilość
wypadków na drogach wszystkich kategorii (najwięcej na drogach krajowych i gminnych).
Na wysokim poziomie utrzymuje się natomiast ilość kolizji na drogach krajowych, szczególnie
na drodze krajowej nr 1 w rejonie robót drogowych związanych z budową autostrady.
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Ilość pieszych ofiar zdarzeń drogowych
Kategoria
drogi
Krajowa
Wojewódzka
Powiatowa
Gminna
Inna

Rok
2029Aiswilk 2021

1E19 411
11
12
7

W roku 2021 piesi stanowili 12,0% wszystkich ofiar (18 ze 149), w roku 2020 było
to 13,6%, w roku 2019 również 13,6% (30 z 220), w roku 2018 - 14,4%, w roku 2017 było
to 13,3%, w roku 2016 - 16,9%, a w roku 2015 - 16,1%. Na przestrzeni lat następuje zatem
nieznaczny spadek procentowy ilości ofiar pieszych w stosunku do ogólnej ilości ofiar.
Jednakże zdecydowanie zauważalny jest spadek ilości rzeczywistej liczby ofiar pieszych
(z 20 na 18, poprzednio: z 30 na 20), co jest bardzo pozytywnym trendem. Biorąc pod uwagę
ostatnie cztery lata, to odnotowuje się spadek aż o 56,0% (z 41 na 18). Zaznaczyć należy,
że od kilku lat utrzymuje się dobra tendencja spadkowa w zakresie ilości zdarzeń z pieszymi.
W roku 2017 było ich - 55, w roku 2018 - 51, w roku 2019 - 44, w roku 2020 - 36, w roku 2021
30.
Na terenie powiatu najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie miasta Radomska — 737 stanowią one znaczną cześć zdarzeń na jego terenie, bo at 43,7% z ogólnej liczby zdarzeń.
Ilości zdarzeń na terenie gmin: Radomsko, Dobryszyce, Gomunice, Kamieńsk, Ładzice
spowodowane są, w znaczącej większości, ruchem pojazdów na przebudowywanym, odcinku
drogi krajowej K-1, traktowanym jako miejsce robót drogowych, oraz zwiększonym tranzytem
drogą K-91c, choć w stosunku do roku 2020 nastąpił spadek takich zdarzeń (za wyjątkiem
terenu gminy Kamieńsk, gdzie odnotowano wzrost).
Ilość ofiar zdarzeń drogowych z podziałem na poszczególnych użytkowników dróg
Rodzaj użytkownika
drogi
Motorowerzyści
Piesi
Pojazd nieustalony
Rowerzyści
Użytkownicy
autobusów
Użytkownicy innych
pojazdów i
czterokolowców
Użytkownicy
motocykli

2019
Liczba
Liczba
zabitych rannych
0
2
4
26
0
2
15

2020
Liczba
Liczba
zabitych rannych
0
2
5
15
0
1
6
16

2021
Liczba
Liczba
zabitych rannych
0
4
6
12
3

7

0

)

0

2

0

2

1

0

1

0

0

4

l

8

2

9

3

11
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Użytkownicy
samochodów
ciężarowych
Użytkownicy
samochodów
osobowych
Podsumowanie
całkowite

0

8

2

1

3

7

10

142

6

78

6

79

18

203

22

124

21

126

Z powyższego widać, że utrzymuje się pozytywny, spadkowy trend ilości zdarzeń
z pieszymi oraz z rowerzystami. Niewielki wzrost zdarzeń z motocyklistami spowodowany jest
m.in. wzrostem zarejestrowanych motocykli oraz zwiększonym zainteresowaniem kierujących,
którzy chcą korzystać z tego rodzaju środka transportu.
Zaznaczyć należy, że w ramach bieżącej analizy miejsc najbardziej zagrożonych oraz
miejsc występowania zdarzeń i sytuacji potencjalnie niebezpiecznych korzystano w szerokim
zakresie z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, na bieżąco wyznaczając patrolom
zadania do służby w celu zapobiegania sytuacjom stwarzającym zwiększenie zagrożenia
Funkcjonująca na terenie Powiatu Radomszczańskiego Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa to narzędzie, które daje pogląd Policji na wszelkie zagrożenia występujące
na terenie powiatu czy miasta. Cała mapa obejmuje 21 obszarów, w których społeczność
lokalna może nanosić wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowości występujących w danym
rejonie. W 2021 roku na terenie działania KPP Radomsko zarejestrowano ogółem — 1 867 kart
weryfikacji zagrożenia z czego: potwierdzone — 36 kart, niepotwierdzone — 822 kart,
potwierdzone wyeliminowane — 966 kart a jako tart pomyłka zaznaczono — 29 zagrożeń,
przekazane poza Policję — 14 kart.
Jak wynika z analizy sporządzonych kart weryfikacji zagrożenia najwięcej
zaznaczonych zagrożeń, to zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach
niedozwolonych — ogółem 137 zgłoszeń, liczne zdarzenia dotyczą również niewłaściwej
infrastruktury drogowej — 164 zgłoszenia; przekraczanie dozwolonej prędkości 868 zgłoszeń
oraz nieprawidłowe parkowanie, ogółem —353 zgłoszeń. Zadania podejmowane przez policję
w związku ze wszystkimi zgłoszeniami polegają na weryfikacji określonej nieprawidłowości
w terminie 7 dni od uzyskania informacji o występującej nieprawidłowości. W przypadku
potwierdzenia zgłoszenia podejmowane są liczne działania, obejmujące zarówno interwencje
w rejonie zagrożenia, jak również podjęcie współpracy z innymi instytucjami w zakresie ich
kompetencji, celem wspólnego wypracowania adekwatnego do danego problemu rozwiązania.
Jednocześnie informujemy, że w 2021 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji
w Radomsku w ramach zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Radomska
zrealizowali niżej zamieszczone służby ponadnormatywne finansowane ze środków Urzędu
Miasta Radomsko łącznie:
— 518 służb w patrolach dwuosobowych w systemie ośmiogodzinnym;
— 6 służb w patrolach dwuosobowych w systemie sześciogodzinnym;
— 7 służb dwuosobowych czterogodzinnych;
Ponadto w 2021 roku w ramach służb ponadnormatywnych policjanci ujawnili:
— 061 wykroczeń (w tym: 356 mandatów karnych, 645 pouczeń, 60 wniosków);
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— 340 interwencji;
— 2 364 legitymowania;
Dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku dynamika w 7 kategoriach przestępstw
wyniosła 81,28%, a wykrywalność wyniosła w 2021 roku 54,66%, natomiast dynamika ogółem
wszystkich przestępstw wykrytych za 2021 roku wynosi 95,19%, a wykrywalność za ten okres
wyniosła 81,57%.
3. Komenda Powiatowa Państwowej Straty Pożarnej w Radomsku.

W 2021 r. na terenie Powiatu Radomszczańskiego powstało 1 863 zdarzeń, z czego
359 stanowiły pożary, 1 387 - miejscowe zagrożenia, 117 - alarmy fałszywe.
Rozpoznane grupy zagrożeń występujące na terenie powiatu to w szczególności:
• transport drogowy (przewóz materiałów niebezpiecznych, towarowy i osobowy):
- droga krajowa DK- 1 Częstochowa — Piotrków (odcinek 445 —414);
- droga krajowa 91 Częstochowa — Radomsko — Kamieńsk — Piotrków Tryb;
- droga krajowa 42 Radomsko — Przedbórz — Końskie;
- droga krajowa 42 Radomsko — Wielu&
• transport kolejowy (przewóz materiałów niebezpiecznych, towarowy i osobowy):
- linia kolejowa Częstochowa — Piotrków Trybunalski;
• zakłady przemysłowe w szczególności stosujące substancje niebezpieczne w procesie
technologicznym, które mogą powodować zagrożenie środowiska (OSM Radomsko,
Metalurgia S.A., Ardagh Group Radomsko Sp. z o.o., „Frigo Logistics", Cynkownia
Radomsko Sp. z o.o., Rozlewnia gazu w Dmeninie, gm. Kodrąb);
• zakłady stolarsko - meblowe (lakiernie, place składowe, hale wystawowe, hurtownie);
• przesyt mediów niebezpiecznych:
- ropociąg PERN „PRZYJAŹŃ" Koluszki - Boronów (średnica 273 mm, ciśnienie
6,3 MPa, przepływ około 120 m3/godz.) o rocznej ilości przesytu ok. 1 400 000 m3
(przebiega przez gminy: Kamieńsk, Gomunice, Dobryszyce, Radomsko, Ladzice);
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- gazociąg (średnica 350 mm, ciśnienie 1,6 MPa) o rocznej ilości przesytu około
17 500 000 m3 (przebiega przez gminy: Kamieńsk, Gomunice, Dobryszyce,
Radomsko);
tereny zagrożone powodziami (powierzchnia zalewowa ok. 5 500 ha), występujące
na obszarach gmin:
- gm. Radomsko — okolice m. Szczepocice, Bobry, Topisz, Klekowiec;
- gm. Ładzice — okolice Jankowie, Jedlna i Radziechowic;
- gm. Przedbórz — okolice m. Przedbórz i Tarasu, Grobli, Faliszewic i żeleżnicy;
- gm. Wielgomlyny — okolice Krzętowa;
- gm. Gidle — głównie okolice przyległe do rz. Warty oraz Wiercicy;
- gm. Żytno — głównie okolice przyległe do rz. Pilicy;
budynki wysokie — 8 (biurowiec zakładu FAMEG, składnica leków CEFARM, wieża
suszarnicza firmy BIO AGRO w m. Blok Dobryszyce, 2 magazyny wysokiego
składowania w Centrum Dystrybucji JYSK oraz 4 budynki mieszkalne wielorodzinne);
zagrożenie obszarów i kompleksów leśnych (43 533 ha tj. 30% powierzchni powiatu
z czego 12 000 ha tj. 25% to lasy o kategorii zagrożenia pożarowego), lasami tymi
administrują 4 Nadleśnictwa: Radomsko, Przedbórz, Bełchatów, Gidle;
torfowiska o znaczących powierzchniach - na terenie Powiatu Radomszczańskiego
duże kompleksy torfowisk znajdują się w czterech gminach: Kamieńsk (około 460 ha),
Gidle (około 800 ha), Ładzice (około 1 140 ha) i Żytno (około 180 ha);
lokalne zagrożenia powodowane długotrwałymi opadami deszczu, intensywnymi
roztopami (związane z niedostateczną melioracją terenów i stanem instalacji
kanalizacyjnych);
zagrożenia wynikające z użytkowania budowli hydrotechnicznych (Oczyszczalnia
Ścieków w Radomsku, inne lokalne oczyszczalnie);
inne budowle zagrożone katastrofami występujące na terenie powiatu (mosty, wiadukty
drogowe i kolejowe, kominy, wieże);
stacje paliw płynnych oraz stacje autogazu;
punkty wymiany butli gazowych propan — butan (dystrybucja);
zagrożenia obiektów w gospodarstwach rolniczych (46 000 budynków, w tym ok. 5%
o konstrukcji całkowitej palnej).

Zdarzeń ogółem — 1 863:
• pożary — 359
• miejscowe zagrożenia — 1 387
• alarmy fałszywe
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,1 Miejscowe zagrożenia

alarmy fałszywe

Pożary:
• uprawy i rolnictwo — 142,
• lasy — 17,
• obiekty gospodarcze, pomocnicze i inne — 53,
• mieszkalne — 102.
Poszkodowani w pożarach:
• 2018 — 1 śmiertelna, 27 rannych.
• 2019— 1 śmiertelna, 14 rannych,
• 2020 — 1 śmiertelna, 13 rannych,
• 2021 — 3 śmiertelne, 7 rannych,
Poszkodowani wyniku miejscowych zagrożeń:
• 2018— 24 śmiertelne, 311 rannych.
• 2019— 27 śmiertelne, 297 ranne,
• 2020 — 34 śmiertelne, 218 rannych,
• 2021 —44 śmiertelne, 248 ranne,
Zdarzenia z udziałem tlenku węgla:
• 2018 — 16 zdarzeń: 4 ofiary śmiertelne, 16 poszkodowanych,
• 2019 — 8 zdarzeń: O ofiar, 4 poszkodowanych,
• 2020 — 11 zdarzeń: O ofiar, 2 poszkodowanych,
• 2021 — 9 zdarzeń: O ofiar, 5 poszkodowanych.
Czynności kontrolno-rozpoznawcze
Ogółem kontroli — 112 w 124 obiektach, w tym:
• odbiory — 54,
• kontrole podstawowe - 53,
• kontrole sprawdzające — 5.
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Decyzje administracyjne dotyczące naruszeń przepisów — 3, postępowanie egzekucyjne - 1
(nałożono grzywnę w celu przymuszenia), ilość wykrytych nieprawidłowości — 77 w 33
obiektach.
Kampanie społeczne
W 2021 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku brata udział
w kampaniach: „Kręci mnie bezpieczeństwo", "STOP — wypalaniom traw", „Bezpieczny
wypoczynek dzieci i młodzieży — ferie i wakacje". Ponadto miały miejsce w siedzibie komendy
2 pogadanki oraz 3 prelekcje w placówkach oświatowych — około 435 osób, a także zwiedzanie
strażnicy — około 64 osoby.
Ćwiczenia i manewry
• Ćwiczenia Powiatowe „WYSYPISKO 2021" - 26.10.2021 r. — doskonalenie technik
przetłaczania i przepompowywania wody na duże odległości z wykorzystaniem
posiadanego zaplecza sprzętowego — na terenie należącym do przedsiębiorstwa
FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. w Kamieńsku
• W dniu 20 lipca 2021 roku, w miejscowości Radomsko ul. Duńska 22 na terenie
Centrum Dystrybucji JYSK odbyty się ćwiczenia zgrywające wydzielone sity i środki
jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu Powiatu Radomszczańslciego.
• 18 marca 2021 roku w lasach należących do Nadleśnictwa Przedbórz odbyty się
manewry żołnierzy z 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, w których udział brali
również strażacy z KP PSP Radomsko, KM PSP Piotrków Tryb, OSP KSRG Przedbórz
i OSP Sokola Góra. Dzięki ćwiczeniom strażacy biorący w nich udział mieli możliwość
wyrobienia odpowiednich nawyków i zasad postępowania w przypadku prowadzenia
działań ratowniczych bądź poszukiwawczych na terenach przyrzecznych, a także
doskonalić techniki ratownictwa wodnego w stopniu podstawowym i specjalistycznym.
• W dniach 23-24 marca 2021 roku w Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach
Pierwszych gm. Ładzice odbyty się ćwiczenia mające na celu wyrobienie odpowiednich
nawyków i zasad postępowania podczas pożaru w budynkach użyteczności publicznej
zaliczonych do II kategorii zagrożenia ludzi. W ćwiczeniach brały udział 4 zastępy
z JRG Radomsko.
• W dniach 21-23 września 2021 w Szpitalu Powiatowym w Radomsku zostały
przeprowadzone ćwiczenia pożarnicze sprawdzające przygotowanie obiektu
do prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
W ramach powyższych ćwiczeń przeprowadzone zostało między innymi zapoznanie
personelu oddziałów kardiologii i ortopedii z zasadami przeprowadzania ewakuacji
osób znajdujących się na tych oddziałach.
• W dniach 16-18 listopada na obiekcie kolei krzesełkowej w OSiR „Góra Kamieńsk"
zostały przeprowadzone ćwiczenia z zakresu ewakuacji na wypadek awarii
systemu napędowego. W ćwiczeniach oprócz sil i środków z terenu Powiatu
Radomszczańskiego uczestniczyła specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego
„Łódź".
• W dniach 8-9 grudnia 2021 r. w okolicy miejscowości Stobiecko Szlacheckie
na autostradzie Al strażacy z JRG w Radomsku, OSP Kamieńsk oraz OSP Stobiecko
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Miejskie w Radomsku zapoznawali się z infrastrukturą techniczną na nowo budowanej
autostradzie oraz jej obsługą.
Przeszkolenie pożarnicze OSP
W roku 2021 zorganizowano i przeprowadzono 4 zaplanowane oraz jedno dodatkowe szkolenie
dedykowane dla strażaków OSP z terenu Powiatu Radomszczańskiego. Realizacja kursów była
dostosowywana do aktualnej sytuacji epidemiologicznej występującej na terenie powiatu,
a realizowane szkolenia byty prowadzone z zachowaniem reżimów sanitarnych.
Zrealizowane szkolenia:
• Szkolenie Kierujących Działaniem Ratowniczym OSP - ukończyło 20 absolwentów;
• Szkolenie podstawowe strażaków - ratowników OSP - ukończyło 40 absolwentów;
• Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP - ukończyło 40 absolwentów;
• Szkolenie KPP (firma zewnętwia) - ukończyło 41 absolwentów, dodatkowo recertyfikacji
kursu KPP poddało się 100 druhów;
• Ze względu na dużą liczbę chętnych zorganizowano dodatkowe szkolenie podstawowe
strażaków ratowników OSP (31.10 - 28.11.2021), które ukończyło 39 absolwentów.
Realizacja najważniejszych zadań i założeń inwestycyjnych
Ważniejsze zakupy związane z funkcjonowaniem komendy i zabezpieczeniem operacyjnym
powiatu:
• Modernizacja systemu łączności poprzez wymianę anten, przewodów oraz zabezpieczeń
odgromowych na antenach znajdujących się na masztach w lokalizacji: maszt Komenda
KP oraz maszt wieżowiec (łączna wartość inwestycji 12 189,30 z1);
• Suszarka bębnowa - 16 592,00 zł;
• Pralnica z automatycznym systemem dozowania -36408,00 z1;
• Myjka środków ochrony indywidualnej -60000,00 zł;
• Ponadto: buty specjalne skórzane - 9 par; rękawice specjalne - 11 par; ubrania koszarowe
- 10 par; hełmy strażackie - 9 szt.; ubrania specjalne - 10 kpi.; technika specjalna (szafa
susząca); środki czystości; sprzęt informatyczny; wyposażenie medyczne;
• Zakup narzędzi hydraulicznych akumulatorowych firmy Holmatro o wartości 75 000 z1;
• Sztaplarka-wózek paletowy-urządzenie podnoszące towary (wartość 4 030 z1);
• Sprzęt treningowy umożliwiający utrzymanie i podnoszenie sprawności fizycznej
dla strażaków i funkcjonariuszy KP PSP w Radomsku (wartość urządzeń 9650 z1).
Dotacje Komendy Głównej PSP dla jednostek OSP z terenu powiatu włączonych do KSR-G:
• 2016— 225 545 zł, bez samochodu;
• 2017— 282 758 zł, samochód 175 000 z1 - OSP Wielgomlyny;
• 2018 — 331 400 zł, samochód 215000 z1 - OSP Przedbórz, 45.000 remonty;
• 2019 — 143 663 zł, bez samochodu , 64 789 zł remonty;
• 2020 — 148 400 zł, samochód 200.000 zł dla OSP Kamieńsk, 51 834 zł remonty;
• 2021 - 106 301 zł, samochód 480 000 z1 dla OSP Kodrąb, 12 700 z! remonty.
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Dotacja MSWiA dla pozostałych jednostek OSP z terenu powiatu:
• 2016— 110 694 zł, bez samochodu;
• 2017 — 289 232 zł , samochód 200 000 zł — OSP Dobryszyce;
• 2018— 161 000 zł, samochód 100 000 - OSP Kietlin, 64 600 remonty;
• 2019- 142 511 zł, bez samochodu, 63 692 z1 remonty;
• 2020 — 183 500 zł , samochód 270 000 z1 dla OSP Dąbrówka, 67 900 z1 remonty;
• 2021 - 121 705 zł, 59 140 z1 remonty.
Łączna Dotacja w 2021 roku wyniosła 1 154 776 zł.

Ponadto Komenda Powiatowa PSP w Radomsku otrzymała:
• Dotację Komendy Głównej PSP dla jednostek OSP włączonych do KSR-G - 106 301 z1
(SOD 1);
• Dotację MSWiA dla pozostałych jednostek OSP w 2021 roku - 121 705 z1 (SOD 2);
• Dotację ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla Jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających
trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARSCOV-2 - 420 000 z1 dla 84 jednostek (SOD 3);
• Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek OSP
zaangażowanych w program #SZCZEPIMYSIĘ Z OSP 22 720 z1 dla 3 jednostek
(SOD 4);
• Dotację MSWiA „Przygotowanie Jednostek Ochotniczych Straty Pożarnych do działań
ratowniczo-gaśniczych" MDP -4 050 z.1 dla 2 jednostek.
4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Jednym z wielu aspektów działalności nadzoru budowlanego na terenie Powiatu
Radomszczańskiego jest kontrola nad przestrzeganiem bezpieczeństwa budowlanego.
Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące
przepisy nakazują poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom
stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. Mając
na uwadze powyższe Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomsku prowadzi
akcje „Bezpieczna zima, bezpieczne wakacje" nawiązując współpracę z Powiatową Państwową
Strażą Pożarną w Radomsku, Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarną w Radomsku,
Komendą Powiatową Policji w Radomsku, przedstawicielami instytucji samorządowych.
Czynności kontrolne, jako środek prewencji mają na celu ocenę regularnego wywiązywania się
przez właściciela lub zarządcę obiektów budowlanych z obowiązku ich bezpiecznego
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymaniem
w należytym stanie technicznym i estetycznym.
W ramach współpracy z organami samorządu terytorialnego jak powiatowymi
i miejskimi służbami bezpieczeństwa, prowadzony jest nadzór nad obiektami
wielkopowierzchniowymi. Na dzień 30.11.2021 roku odnotowano 111 budynków
o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2.
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Inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomsku, nie tylko
prowadzą rejestr obiektów wielkopowierzchniowych i analizują treść otrzymywanych
zawiadomień o przeprowadzonych kontrolach, ale także sami planują i prowadzą działania
kontrolne.
Ze względu na rozbiórki bądź powstawanie nowych obiektów rejestr ten jest na bieżąco
aktualizowany. Bardzo szczegółowo analizowane są zawiadomienia o przeprowadzeniu
półrocznych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych. Jakiekolwiek sygnały o ich
nieodpowiednim stanie technicznym są natychmiast sprawdzane.
Inspektorzy nadzoru budowlanego prowadzą także nadzór nad obiektami
wielkopowierzchniowymi w sytuacji wystąpienia dużych opadów śniegu.
Obowiązkiem tym zostały objęte budynki, które posiadają określoną powierzchnię
zabudowy, tzn. przekraczającą 2000 m2, bez względu na powierzchnię dachu oraz inne niż
budynki obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, tj. obiekty
budowlane, dla których nie można określić powierzchni zabudowy jak np. wiaty. Oznacza
to, że omawianej kontroli okresowej podlegają budynki posiadające powierzchnię zabudowy
przekraczającą 2.000 m2, niezależnie od powierzchni dachu. Natomiast, jeżeli nie mają
powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2, to bez względu na powierzchnię dachu
podlegają kontroli rocznej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy — prawo budowlane.
Zarówno powierzchnia zabudowy budynku, jak i powierzchnia dachu, określona
w przepisie, odnoszą się do samodzielnego konstrukcyjnie obiektu budowlanego. Tym samym,
jeżeli np. budynek ma powierzchnię zabudowy ponad 2000 m2, ale jest podzielony na części
dylatacjami przebiegającymi od fundamentu po dach, i każda z tych samodzielnych
konstrukcyjnie części stanowi samodzielny budynek oraz posiada powierzchnię zabudowy
nie przekraczającą 2000 m2, wówczas nie podlega kontroli okresowej, o której mowa w art. 62
ust. 1 pkt 3 ustawy — Prawo budowlane, ale wyłącznie okresowej kontroli przeprowadzanej
co najmniej raz w roku.
Obiekty wielkopowierzchniowe powinny być poddane kontroli stanu technicznego
co najmniej dwa razy w roku. Kontrole te należy przeprowadzać 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 dokonująca
kontroli ma obowiązek bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ nadzoru
budowlanego o przeprowadzonej kontroli (art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy — prawo budowlane).
Mając na uwadze zakres prowadzonej działalności, Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego przeprowadza kontrolę bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo
w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddzialywujących na obiekt, związanych
z działaniem człowieka lub sil natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy
sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe
na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku
których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim
uszkodzeniem.
Dotyczy to więc nie tylko sytuacji uszkodzenia obiektu, ale również wystąpienia
bezpośredniego zagrożenia takim uszkodzeniem. Dodatkowo niezbędną przesłanką
jest zaistnienie zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
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5. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku.
Podstawowym zadaniem organów Inspekcji Weterynaryjnej jest sprawowanie nadzoru
w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia
zwierzęcego, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. W 2021 roku przeprowadzono
łącznie 1214 kontroli w podmiotach będących pod nadzorem Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Radomsku oraz wykonano 14534 badań w zakresie ochrony zdrowia
i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz bezpieczeństwa żywności.
Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez zwalczanie chorób
zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, badania kontrolne zakażeń zwierząt,
monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych.
Do podstawowych badań monitoringowych zwierząt należą badania w kierunku: brucelozy,
gruźlicy, białaczki, choroby Aujeszkyego, BSE, grypy ptaków, pryszycy, choroby
pęcherzykowej świń, pomoru klasycznego świń i dzików, IBR/IPV, gorączki Q, choroby
niebieskiego języka bydła i owiec.
Na szczególną uwagę zasługuje sytuacja w zakresie występowania afrykańskiego
pomoru świń. Jest to wyjątkowo groźna, nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa
choroba świń domowych oraz dzików, podlegająca obowiązkowi urzędowego zwalczania.
Wystąpienie ASF w populacji świń lub dzików decyduje o tym, że kraj lub region, w którym
stwierdzono ognisko choroby traci prawo eksportu świń i mięsa wieprzowego.
W 2021 roku w związku z wystąpieniem na terenie Powiatu Wloszczowskiego ogniska
afrykańskiego pomoru świń cztery gminy tj. Maslowice, Wielgomlyny, Przedbórz i Żytno
znalazły się na obszarze objętym ograniczeniami I (obszar niebieski). Mając na względzie
powyższe, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku na terenie Powiatu
Radomszczańskiego prowadzi stały monitoring w kierunku afrykańskiego pomoru świń,
polegający na pobieraniu próbek od żywych świń oraz każdego znalezionego martwego dzika,
dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych oraz odstrzelonych dzików.
Ponadto prowadzona jest akcja informacyjna dla hodowców trzody chlewnej,
myśliwych oraz podmiotów zajmujących się produkcją środków spożywczych z mięsa
wieprzowego w zakresie afrykańskiego pomoru świń. Prowadzony jest także odstrzał sanitarny
dzików i w 2021 roku pozyskano 621 sztuk.
Ważnym elementem prewencji są kontrole gospodarstw utrzymujących świnie pod
kątem wprowadzania w gospodarstwie elementów Programu bioasekuracji. Przeprowadzane
są kontrole we wszystkich gospodarstwach, w których przebywają świnie. Łącznie
przeprowadzono 479 kontroli.
Inspekcja Weterynaryjna na mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
pełni nadzór nad przestrzeganiem przepisów w odniesieniu do wszystkich miejsc przebywania
zwierząt. Regularnym kontrolom podlegają podmioty prowadzące działalność nadzorowaną
w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt. W 2021 roku zostało stwierdzone i wygaszone jedno ognisko
zgnilca amerykańskiego pszczół oraz jeden przypadek salmonellozy u drobiu.
W zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w transporcie,
Inspekcja Weterynaryjna prowadzi rejestry przewoźników oraz środków transportu, a także
przeprowadza kontrole załadunku oraz rozładunku zwierząt, podczas transportu drogowego,
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w miejscach docelowych, w punktach skupu, miejscach wysyłki, punktach kontroli i punktach
przeładunku. Kontrole muszą obejmować odpowiednią liczbę zwierząt transportowanych
każdego roku.
Organy Inspekcji Weterynaryjnej odgrywają również podstawową rolę w zakresie
kontroli bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Pozyskiwanie, chów,
wytwarzanie, oczyszczanie, ubój, rozbiór, przetwarzanie, pakowanie, przepakowywanie,
przechowywanie lub transport to czynności składowe produkcji, nad którymi sprawuje nadzór
Inspekcja Weterynaryjna. Kontrole urzędowe są konieczne, w celu sprawdzenia, że podmioty
działające na rynku spożywczym stosują się do przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa
żywności.
W ramach w/w działalności w zakresie bezpieczeństwa żywności Inspekcja
Weterynaryjna sprawuje nadzór nad zakładami prowadzącymi ubój zwierząt, rozbiór mięsa
i jego przetwórstwem, produkcją mleka i jego przetwórstwem, składowaniem i transportem
środków spożywczych. Jednocześnie pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej znajduje się ubój
zwierząt w gospodarstwach z pozyskiwaniem mięsa na potrzeby własne oraz badanie mięsa
dzików. W 2021 roku na terenie powiatu poddano ubojowi 227 441 sztuk zwierząt
gospodarskich.
Ponadto, realizowany jest plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych
i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia
zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz plan urzędowej
kontroli pasz.
Inspekcja Weterynaryjna prowadzi również stały monitoring wyrobów gotowych do spożycia
w zakresie badań mikrobiologicznych.
Inspekcja sprawuje również nadzór nad eksportem środków spożywczych pochodzenia
zwierzęcego do krajów trzecich.
Jednocześnie pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej znajdują się zakłady prowadzące
produkcję i obrót pasz dla zwierząt oraz zakłady sektora utylizacyjnego (przetwarzanie,
składowanie, spalanie, transport, produkcja karmy dla zwierząt).

VIII. TRANSPORT I KOMUNIKACJA
Wykaz pojazdów zarejestrowanych w 2021 roku (stan na 31 grudnia 2022 roku)
Wykaz bieżąco zarejestrowanych pojazdów w Powiecie Radomszczańskim w 2021 roku
Rdzii71- ,Autobus

il
Rodzaj pojazdu
ic:-1/a_
ii
ii
Przyczepa ciężarowa rolnicza
1.405

I, .
1.
-.).

Ciągnik rolniczy

8.552

10.

Przyczepa lekka

5.833

3.

Ciągnik samochodowy

1.551

11.

Przyczepa specjalna

434

4.

Motocykl

6.123

12.

Samochód ciężarowy

13.442

5.

Motorower

6.738

13.

Samochód osobowy

78.497

6.

Naczepa ciężarowa

1.980

14.

Samochód specjalny

769

'Lizkaip.
209
9.
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7.

Naczepa specjalna

15

15.

Pojazd samochodowy inny

486

8.

Przyczepa ciężarowa

2.219

16.

Trolejbus

—

Razem: 128.252 bieżąco zarejestrowanych
pojazdów
Wydane prawa jazdy (stan na 31 grudnia 2021 roku)

Nowy wzór (blankiet plastikowy) — 72.345
.
z .m

Stary wzór (blankiet papierowy) — 6.868

nYe Prall jaz

Wydane licencje, zezwolenia i zaświadczenia z zakresu ustawy z dnia 6 września 2001r.
o transporcie drogowym
Wykaz wydanych licencji i zezwoleń
Lp.

Rodzaj uprawnień

Liczba

1.

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

16

2.

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

4

3.

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu
osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu
powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

9

4.

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób taksówką

-

5.

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

262

6.

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

52

7.

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych

22

X.

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych

5

9.

Zaświadczenia na niezarobkowy przewóz drogowy osób

1

10.

Zaświadczenia na niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy

302

Razem: 673 wydanych uprawnień przewozowych
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4191Minrowy
Transport zbiorowy osób (przewozy regularne) realizowany jest przez 3 przewoźników w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

Ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów
Ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów
W Powiecie Radomszczańskim funkcjonuje 12 ośrodków szkolenia kierowców
oraz 16 stacji kontroli pojazdów.

IX. DROGI
W roku 2021 Zarząd Powiatu Radomszczańskiego zarządzał siecią dróg kategorii
powiatowej o długości 429 kilometrów (ilość kilometrów nie zmieniła się w stosunku do roku
2020). Spośród w/w siatki dróg 10,3 kilometra nadal stanowią drogi o nawierzchni
nieutwardzonej (drogi gruntowe). Pozostałe drogi posiadają nawierzchnię bitumiczną.
Stan techniczny nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej na większości dróg
powiatowych jest niezadowalający. Wymagają one przeprowadzenia zabiegu remontu
w formie nakładki lub nawet przebudowy. Takie zabiegi powinny być prowadzone na każdej
drodze raz na 15 — 20 lat w zależności od jej konstrukcji. Zaniechanie powyższego powoduje
występowanie dużej ilości ubytków w ich nawierzchniach, które pojawiają się w ciągu całego
roku kalendarzowego (najwięcej po okresie zimowym).
W ciągach dróg powiatowych w roku 2021 znajdowało się 31 obiektów inżynierskich —
mostów. Zdecydowana większość mostów posiada konstrukcję żelbetową, poza mostem
znajdującym się w miejscowości Krzętów, który posiada konstrukcję stalowo-drewnianą. Most
ten w roku 2020 przeszedł kapitalny remont.
Spośród wszystkich obiektów 17 jest w stanie dobrym lub bardzo dobrym (mosty
przebudowane w latach 2009 — 2020). Pozostałe wymagają przeprowadzenia zabiegów
remontowych bądź przebudowy.
Zarząd Powiatu Radomszczańskiego jako zarządca dróg powiatowych czyni starania aby
co roku pozyskać możliwie jak najwięcej środków zewnętrznych a tym samym realizować
jak najwięcej inwestycji na drogach powiatowych i obiektach inżynierskich. W poniższej tabeli
zestawiono wykaz zadań realizowanych w roku 2021 na drogach, na które udało się pozyskać
zewnętrzne źródła dofinansowania.
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Nazwa zadania

Całkowity
koszt
[zl]

Dofinansowanie
kl]

5 090 784,18
+ nadzór

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg
3 242 038,00
Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych
500 000,00
Miasto Radomsko
311 000,00

127 351,10

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg
85 600,00

126 859,10

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg
97 600,00

127 351,10

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg
85 600,00

121 939,10

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg
97 551,00

119 971,10

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg
95 976,00

111 853,10

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg
89 482,00

120 832,10

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg
96 665,68

9.

Budowa przejścia dla pieszych przez
ul. Piastowską w Radomsku w rejonie
skrzyżowania z ul. Łokietka

174 829,30

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg
139 863,00

10.

Przebudowa drogi powiatowej
nr 3925E w m. Dmenin (budowa
chodnika)

116 754,31

Gmina Kodrąb
90 000,00

11.

Remont drogi powiatowej nr 1921E
— ul. Szkolna w Lgota Wielka
(670 m)

259 293,47

Gmina Lgota Wielka
129 467,74

1.

Przebudowa drogi powiatowej
nr 3950E ul. Ks. Kościowa
w Radomsku
(zadanie kontynuowane jest w roku
2022)

2.

Przebudowa istniejącego przejścia
dla pieszych przez ulicę Szkolną
w miejscowości Gidie

3.

Przebudowa istniejącego przejścia
dla pieszych przez ulicę Przedborską
w miejscowości Pławno

4.

Przebudowa istniejącego przejścia
dla pieszych przez ulicę Przedborską
w miejscowości Kletnia

5.

Przebudowa istniejącego przejścia
dla pieszych w miejscowości
Kocierzowy (dawna szkota)

6.

Przebudowa istniejącego przejścia
dla pieszych w miejscowości
Kocierzowy (sklep)

7.

Przebudowa istniejącego przejścia
dla pieszych w miejscowości
Strzalków (kościół)

8.

Przebudowa istniejącego przejścia
dla pieszych w miejscowości
Orzechów
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12.

Remont drogi powiatowej nr 3900E
w m. Wlynice
(1000 m)

264 204,00

Gmina Gidie
68 000,00

13.

Remont drogi powiatowej nr 3910E
w m. Borowa
(838m)

289 359,64

Gmina Przedbórz
80 000,00

14.

Remont drogi powiatowej nr 3915E
w m. Pytowice
(1350m)

504 961,99
+ nadzór

RAZEM

X.

7 556 343,59

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg
403 969,00
5 612 812,42

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY ZARZĄDU POWIATU
RADOMSZCZAŃSKIEGO W 2021R.

Na każdą Sesję Rady Powiatu Radomszczańskiego Biuro Zarządu Powiatu, zobowiązane
jest do przygotowania sprawozdania z działalności prowadzonej przez Zarząd (nie dotyczy sesji
zwoływanych w trybie nadzwyczajnym). W roku 2021 zostało sporządzonych 10 takich
sprawozdań:
1. Sprawozdanie Nr 1/2021NI z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zostało
przyjęte na )0(VIII Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24 lutego 2021r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 7 grudnia 2020 roku do 8 lutego 2021 roku
i obejmuje 17 posiedzeń Zarządu:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

posiedzenie z dnia 7 grudnia 2020 roku (protokół nr 231/2020N1)
posiedzenie z dnia 9 grudnia 2020 roku (protokół nr 232/2020NI)
posiedzenie z dnia 14 grudnia 2020 roku (protokół nr 233/2020NI)
posiedzenie z dnia 16 grudnia 2020 roku (protokół nr 234/2020NI)
posiedzenie z dnia 17 grudnia 2020 roku (protokół nr 235/2020NI)
posiedzenie z dnia 18 grudnia 2020 roku (protokół nr 236/2020NI)
posiedzenie z dnia 22 grudnia 2020 roku (protokół nr 237/2020NI)
posiedzenie z dnia 28 grudnia 2020 roku (protokół nr 238/2020/VI)
posiedzenie z dnia 30 grudnia 2020 roku (protokół nr 239/2020NI)
posiedzenie z dnia 7 stycznia 2021 roku (protokół nr 240/2021N1)
posiedzenie z dnia 8 stycznia 2021 roku (protokół nr 241/2021N1)
posiedzenie z dnia 13 stycznia 2021 roku (protokół nr 242/2021NI)
posiedzenie z dnia 14 stycznia 2021 roku (protokół nr 243/2021/VI)
posiedzenie z dnia 20 stycznia 2021 roku (protokół nr 244/2021/VI)
posiedzenie z dnia 22 stycznia 2021 roku (protokół nr 245/2021N1)
posiedzenie z dnia 27 stycznia 2021 roku (protokół nr 246/202 Irv')
posiedzenie z dnia 3 lutego 2021 roku (protokół nr 247/2021NI)
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2. Sprawozdanie Nr 2/2021/VI z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zostało
przyjęte na XXIX Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24 marca 2021r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 9 lutego 2021 do 9 marca 2021 roku i obejmuje 7
posiedzeń Zarządu:
—
—
—
—
—
—
—

posiedzenie z dnia 10 lutego 2021 roku (protokół nr 248/2021/VI)
posiedzenie z dnia 16 lutego 2021 roku (protokół nr 249/2021NI)
posiedzenie z dnia 17 lutego 2021 roku (protokół nr 250/2021/VI)
posiedzenie z dnia 18 lutego 2021 roku (protokół nr 251/2021/VI)
posiedzenie z dnia 24 lutego 2021 roku (protokół nr 252/2021/VI)
posiedzenie z dnia 26 lutego 2021 roku (protokół nr 253/2021NI)
posiedzenie z dnia 4 marca 2021 roku (protokół nr 254/2021NI)

3. Sprawozdanie Nr 3/2021/VI z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zostało
przyjęte na XXX Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27 kwietnia 2021r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 10 marca 2021 do 30 marca 2021 roku i obejmuje
4 posiedzenia Zarządu:
—
—
—
—

posiedzenie z dnia 10 marca 2021 roku (protokół nr 255/2021/VI)
posiedzenie z dnia 16 marca 2021 roku (protokół nr 256/2021/VI)
posiedzenie z dnia 17 marca 2021 roku (protokół nr 257/2021NI)
posiedzenie z dnia 24 marca 2021 roku (protokół nr 258/2021/VI)

4. Sprawozdanie Nr 4/2021/VI z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zostało
przyjęte na XXXII Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 9 czerwca 2021r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 31 marca 2021 roku do 18 maja 2021 roku
i obejmuje 13 posiedzeń Zarządu:
— posiedzenie z dnia 31 marca 2021 roku (protokół nr 259/2021NI)
— posiedzenie z dnia 7 kwietnia 2021 roku (protokół nr 260/2021NI)
— posiedzenie z dnia 12 kwietnia 2021 roku (protokół nr 261/2021ND
— posiedzenie z dnia 14 kwietnia 2021 roku (protokół nr 262/2021NI)
— posiedzenie z dnia 16 kwietnia 2021 roku (protokół nr 263/2021N1)
— posiedzenie z dnia 21 kwietnia 2021 roku (protokół nr 264/2021/VI)
— posiedzenie z dnia 28 kwietnia 2021 roku (protokół nr 265/2021N1)
— posiedzenie z dnia 5 maja 2021 roku (protokół nr 266/2021NI)
— posiedzenie z dnia 10 maja 2021 roku (protokół nr 267/2021NI)
— posiedzenie z dnia 11 maja 2021 roku (protokół nr 268/2021/VI)
— posiedzenie z dnia 12 maja 2021 roku (protokół nr 269/2021/VI)
— posiedzenie z dnia 13 maja 2021 roku (protokół nr 270/2021/VI)
— posiedzenie z dnia 14 maja 2021 roku (protokół nr 271/2021/VI)
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5. Sprawozdanie Nr 5/2021/VI z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zostało
przyjęte na XXXIII Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30 czerwca 2021r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 19 maja 2021 do 8 czerwca 2021 roku
i obejmuje 6 posiedzeń Zarządu:
—
—
—
—
—
—

posiedzenie z dnia 19 maja 2021 roku (protokół nr 272/2021NI)
posiedzenie z dnia 21 maja 2021 roku (protokół nr 273/2021NI)
posiedzenie z dnia 26 maja 2021 roku (protokół nr 274/2021NI)
posiedzenie z dnia 28 maja 2021 roku (protokół nr 275/2021NI)
posiedzenie z dnia 1 czerwca 2021 roku (protokół nr 276/2021NI)
posiedzenie z dnia 2 czerwca 2021 roku (protokół nr 277/2021NI)

6. Sprawozdanie Nr 6/2021/VI z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zostało
przyjęte na XXXV Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26 sierpnia 2021r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 9 czerwca 2021 roku do 3 sierpnia 2021 roku
i obejmuje 23 posiedzenia Zarządu:
— posiedzenie z dnia 9 czerwca 2021 roku (protokół nr 278/2021/VI)
— posiedzenie z dnia 10 czerwca 2021 roku (protokół nr 279/2021/VI)
— posiedzenie z dnia 11 czerwca 2021 roku (protokół nr 280/2021NI)
— posiedzenie z dnia 14 czerwca 2021 roku (protokół nr 281/2021NI)
— posiedzenie z dnia 16 czerwca 2021 roku (protokół nr 282/2021NI)
— posiedzenie z dnia 18 czerwca 2021 roku (protokół nr 283/2021NI)
— posiedzenie z dnia 21 czerwca 2021 roku (protokół nr 284/2021NI)
— posiedzenie z dnia 22 czerwca 2021 roku (protokół nr 285/2021NI)
— posiedzenie z dnia 23 czerwca 2021 roku (protokół nr 286/2021NI)
— posiedzenie z dnia 24 czerwca 2021 roku (protokół nr 287/2021NI)
— posiedzenie z dnia 28 czerwca 2021 roku (protokół nr 288/2021NI)
— posiedzenie z dnia 29 czerwca 2021 roku (protokół nr 289/2021NI)
— posiedzenie z dnia 30 czerwca 2021 roku (protokół nr 290/2021NI)
— posiedzenie z dnia 5 lipca 2021 roku (protokół nr 291/2021NI)
— posiedzenie z dnia 7 lipca 2021 roku (protokół nr 292/2021NI)
— posiedzenie z dnia 8 lipca 2021 roku (protokół nr 293/2021NI)
— posiedzenie z dnia 12 lipca 2021 roku (protokół nr 294/2021NI)
— posiedzenie z dnia 14 lipca 2021 roku (protokół nr 295/2021NI)
— posiedzenie z dnia 16 lipca 2021 roku (protokół nr 296/2021NI)
— posiedzenie z dnia 20 lipca 2021 roku (protokół nr 297/2021NI)
— posiedzenie z dnia 21 lipca 2021 roku (protokół nr 298/2021NI)
— posiedzenie z dnia 23 lipca 2021 roku (protokół nr 299/2021NI)
— posiedzenie z dnia 28 lipca 2021 roku (protokół nr 300/2021NI)
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7. Sprawozdanie Nr 7/2021/VI z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zostało
przyjęte na XXXVI Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26 września 2021r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 4 sierpnia 2021 roku do 7 września 2021 roku
i obejmuje 10 posiedzeń Zarządu:
— posiedzenie z dnia 4 sierpnia 2021 roku (protokół nr 301/2021NI)
posiedzenie z dnia 6 sierpnia 2021 roku (protokół nr 302/2021/VI)
— posiedzenie z dnia 9 sierpnia 2021 roku (protokół nr 303/2021NI)
— posiedzenie z dnia 11 sierpnia 2021 roku (protokół nr 304/2021NI)
— posiedzenie z dnia 18 sierpnia 2021 roku (protokół nr 305/2021/VI)
— posiedzenie z dnia 23 sierpnia 2021 roku (protokół nr 306/2021NI)
— posiedzenie z dnia 26 sierpnia 2021 roku (protokół nr 307/2021/VI)
— posiedzenie z dnia 1 września 2021 roku (protokół nr 308/2021NI)
— posiedzenie z dnia 6 września 2021 roku (protokół nr 309/2021NI)
— posiedzenie z dnia 7 września 2021 roku (protokół nr 310/2021NI)
8. Sprawozdanie Nr 8/2021/VI z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zostało
przyjęte na XXXVII Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27 października 2021r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 8 września 2021 roku do 4 października 2021 roku
i obejmuje 8 posiedzeń Zarządu:
— posiedzenie z dnia 8 września 2021 roku (protokół nr 311/2021NI)
— posiedzenie z dnia 15 września 2021 roku (protokół nr 312/2021NI)
posiedzenie z dnia 20 września 2021 roku (protokół nr 313/2021NI)
— posiedzenie z dnia 21 września 2021 roku (protokół nr 314/2021NI)
— posiedzenie z dnia 22 września 2021 roku (protokół nr 315/2021NI)
— posiedzenie z dnia 29 września 2021 roku (protokół nr 316/2021/VI)
— posiedzenie z dnia 30 września 2021 roku (protokół nr 317/2021NI)
— posiedzenie z dnia 4 października 2021 roku (protokół nr 318/2021NI)
9. Sprawozdanie Nr 9/2021/VI z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zostało
przyjęte na XXXVIII Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24 listopada 2021r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 5 października 2021 roku do 9 listopada 2021 roku
i obejmuje 12 posiedzeń Zarządu:
—
—
—
—
—
—
—
—

posiedzenie z dnia 5 października 2021 roku (protokół nr 319/2021NI)
posiedzenie z dnia 6 października 2021 roku (protokół nr 320/2021/VI)
posiedzenie z dnia 11 października 2021 roku (protokół nr 321/2021NI)
posiedzenie z dnia 13 października 2021 roku (protokół nr 322/2021/VI)
posiedzenie z dnia 18 października 2021 roku (protokół nr 323/2021NI)
posiedzenie z dnia 20 października 2021 roku (protokół nr 324/2021NI)
posiedzenie z dnia 21 października 2021 roku (protokół nr 325/2021NI)
posiedzenie z dnia 27 października 2021 roku (protokół nr 326/2021/VI)
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—
—
—
—

posiedzenie z dnia 28 października 2021 roku (protokół nr 327/2021/VI)
posiedzenie z dnia 29 października 2021 roku (protokół nr 328/2021NI)
posiedzenie z dnia 3 listopada 2021 roku (protokół nr 329/2021NI)
posiedzenie z dnia 5 listopada 2021 roku (protokół nr 330/2021NI)

10. Sprawozdanie Nr 10/2021/VI z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zostało
przyjęte na XL Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29 grudnia 2021r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 10 listopada 2021 roku do 14 grudnia 2021 roku
i obejmuje 11 posiedzeń Zarządu:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

posiedzenie z dnia 10 listopada 2021 roku (protokół nr 331/2021/VI)
posiedzenie z dnia 12 listopada 2021 roku (protokół nr 332/202 IN!)
posiedzenie z dnia 16 listopada 2021 roku (protokół nr 333/2021/VI)
posiedzenie z dnia 17 listopada 2021 roku (protokół nr 334/2021NI)
posiedzenie z dnia 18 listopada 2021 roku (protokół nr 335/2021NI)
posiedzenie z dnia 24 listopada 2021 roku (protokół nr 336/2021ND
posiedzenie z dnia 26 listopada 2021 roku (protokół nr 337/2021/VI)
posiedzenie z dnia 1 grudnia 2021 roku (protokół nr 338/2021NI)
posiedzenie z dnia 3 grudnia 2021 roku (protokół nr 339/2021NI)
posiedzenie z dnia 8 grudnia 2021 roku (protokół nr 340/2021NI)
posiedzenie z dnia 9 grudnia 2021 roku (protokół nr 341/2021NI)

W 2021 roku odbyto się 105 posiedzeń Zarządu, na których miedzy innymi podjęto 154
uchwały.

UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 2021.

Lp. Nr Uchwały
1.

1/2021NI

2.

2/2021NI

3.

3/2021NI

4.
5.

4/2021NI
5/2021NI

Data

Tytuł Uchwały

07.01.2021 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkól
Ekonomicznych w Radomsku do reprezentowania Powiatu
Radomszczańskiego w ramach realizacji projektu pn. „Zespół Szkól
Ekonomicznych w Radomsku stawia na kwalifikacje uczniów".
08.01.2021 W sprawie przyjęcia planu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w
Radomsku na 2021 rok.
13.01.2021 W sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi
odrębnymi ustawami na rok 2021.
14.01.2021 W sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 r.
20.01.2021 W sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2019 Dyrektorowi
Szpitala Powiatowego w Radomsku.
116

Radomszczański
Powiat Mo żliwoś ci

I 6.

6/2021NI

7.

7/2021N1

8.

8/2021NI

9.

9/2021NI

10. 10/2021NI
11. 11/2021NI

12. 12/2021NI
13. 13/2021NI

14. 14/2021NI

15. 15/2021NI

16. 16/2021NI
17. 17/2021NI
18. 18/2021NI

19. 19/2021NI

20.

20/2021N1

21.

21/2021NI

22.

22/2021NI

23.

23/2021NI

20.01.2021 W sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku
2020, w szkotach prowadzonych przez Powiat Radomszczański.
20.01.2021 W sprawie Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień
publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty
130.000 zł.
20.01.2021 W sprawie uchwalenia planu finansowego rachunku środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021.
22.01.2021 W sprawie przyjęcia Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok
2021.
27.01.2021 W sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 r.
27.01.2021 W sprawie ustalenia na 2021 rok, planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkotach i
placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Radomszczański.
10.02.2021 W sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 r.
17.02.2021 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności odbioru
pogwarancyjnego w ramach zadania pn.: „Budowa Powiatowej Hali
Sportowej w Radomsku".
17.02.2021 W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
24.02.2021 W sprawie ustalenia Regulaminu kontroli wewnętrznej
(instytucjonalnej) w Starostwie Powiatowym i jednostkach
organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego.
24.02.2021 W sprawie wprowadzenia „Instrukcji postepowania w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu".
26.02.2021 W sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 r.
26.02.2021 W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami
na rok 2021.
04.03.2021 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie
zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.
04.03.2021 W sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w latach 2018 - 2020
w Szkole Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Zak" w Radomsku,
Szkole Policealnej Opieki Medycznej „Żak" w Radomsku, Szkole
Policealnej Medycznej „Żak" w Radomsku i Liceum
Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Zak" w Radomsku.
04.03.2021 W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum
Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku
przy ul. Bugaj 3.
10.03.2021 W sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności
rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za 2020r.
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radomsku prowadzonych przez
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w
Radomsku oraz dokonania rocznej oceny ich działalności za 2020 rok.
10.03.2021 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań
publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i
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M
24.

24/2021NI

17.03.2021

25.

25/2021NI

17.03.2021

26.

26/2021NI

24.03.2021

27.
28.

27/2021NI
28/2021NI

31.03.2021
07.04.2021

29.

29/2021NI

12.04.2021

30.
31.

30/2021NI
31/2021NI

14.04.2021
21.04.2021

32. 32/2021NI

21.04.2021

33.

33/2021NI

21.04.2021

34.

34/2021NI

21.04.2021

35.

35/2021NI

21.04.2021

36.

36/2021NI

28.04.2021

37. 37/2021NI

28.04.2021

38. 38/2021NI

28.04.2021
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osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób w 2021 roku.
W sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie
Powiatowym w Radomsku.
W sprawie Regulaminu pracy Komisji Przetargowej w postępowaniach
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Powiat
Radomszczański.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im.
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku przy ul. Bugaj 3.
W sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu rozpatrzenia
i zaopiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację
zadań publicznych w 2021r.
W sprawie zmiany Uchwały Nr 26/2021NI Zarządu Powiatu
Radomszczańskiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora II LO im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku przy ul. Bugaj 3.
W sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 r.
W sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań
publicznych z zakresu Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób w 2021 roku.
W sprawie zmiany Uchwały Nr 38/2015/V Zarządu Powiatu
Radomszczańskiego z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia
zasad dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
realizowanych przez Powiat Radomszczański.
W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum
Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w
Radomsku, ul. Bugaj 3.
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi I Liceum
Ogólnokształcącego w Radomsku im. Feliksa Fabianiego do
reprezentowania Powiatu Radomszczańskiego we wszelkich sprawach
dotyczących realizacji programu pn.: „mLegitymacja szkolna".
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi I Liceum
Ogólnokształcącego w Radomsku do reprezentowania Powiatu
Radomszczańskiego w ramach realizacji projektu, pn.: „Nasze
Ekologiczne Pracownie", w ramach II bloku tematycznego konkursu
ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi na dotacje z dziedziny Edukacja
Ekologiczna.
W sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021
rok.
W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu
Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku Pani Małgorzacie Kołodziejskiej.
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkól
Ekonomicznych w Radomsku do reprezentowania Powiatu
Radomszczańskiego w ramach realizacji projektu Erasmus+.
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39.

39/2021N1

40.

40/2021/VI

41.

41/2021NI

42.

42/202INI

43.

43/2021NI

44.

44/2021NI

45.

45/2021NI

46.

46/2021N1

47.

47/2021NI

48.

48/2021NI

49.

49/2021NI

50.

50/2021NI

51.

51/2021NI

28.04.2021 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkól
Ekonomicznych w Radomsku do reprezentowania Powiatu
Radomszczańskiego w ramach realizacji projektu Erasmus+.
28.04.2021 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania
przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez
prowadzonych negocjacji pn.: ,Modernizacja szatni w budynku
II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku" oraz do badania i oceny
ofert.
10.05.2021 W sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021
rok.
12.05.2021 W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu
Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku - Pani Monice
Klekowskiej.
12.05.2021 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzonych
negocjacji pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i
zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Radomsku w
zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz
zwrotu przesyłek niedoręczonych w rozumieniu ustawy Prawo
pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1041 ze
zm.)"oraz do badania i oceny ofert.
14.05.2021 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzonych
negocjacji pn.: „Modernizacja instalacji grzewczej i wodnokanalizacyjnej w budynku internatu Specjalnego O środka SzkolnoWychowawczego w Radomsku z podziałem na części" oraz do badania
i oceny ofert.
19.05.2021 W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól
Ponadpodstawowych w Przedborzu.
21.05.2021 W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Radomsku.
26.05.2021 W sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi nr 3919E Wielgomlyny Rogi do kategorii dróg gminnych.
26.05.2021 W sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021
rok.
26.05.2021 W sprawie zmian w planie finansowym rachunku środków Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021.
26.05.2021 W sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez
jednostki organizacyjne Powiatu Radomszczańskiego.
28.05.2021 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzonych
negocjacji pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i
zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Radomsku w
zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz
zwrotu przesyłek niedoręczonych w rozumieniu ustawy Prawo
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pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. ( t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1041 ze
zm.)" oraz do badania i oceny ofert.
W sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021
rok.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Ponadpodstawowych
w Przedborzu przy ul. Piotrkowskiej 1.
W sprawie zawarcia porozumienia z Kościołem Zielonoświątkowym
Zboru „Betlejem" w Radomsku w sprawie organizacji nauki religii
w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzonych
negocjacji pn.: „ Remont drogi powiatowej nr 3915E w miejscowości
Pytowice" oraz do badania i oceny ofert.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań
publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób w 2021 roku.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w
2021 roku.
W sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości drogowej.

52/2021NI

01.06.2021

53. 53/2021NI

02.06.2021

54.

54/2021NI

02.06.2021

55.

55/2021NI

02.06.2021

56.

56/2021NI

09.06.2021

57.

57/2021NI

09.06.2021

58.

58/2021NI

09.06.2021

59.

59/2021NI

09.06.2021 W sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 r.

60.

60/2021NI

61.

61/2021NI

10.06.2021 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzonych
negocjacji pn.: „Modernizacja części łazienek w Domu Pomocy
Społecznej w Radomsku" oraz do badania i oceny ofert.
11.06.2021 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzonych
negocjacji pn.: „Modernizacja szatni w budynku II Liceum
Ogólnokształcącego w Radomsku" oraz do badania i oceny ofert.
16.06.2021 W sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 r.

52.

62. 62/2021NI
63.

63/2021NI

64.

64/2021NI

65.

65/2021NI

23.06.2021 Dotyczy zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych uczniów
Zespołu Szkól Drzewnych i Ochrony środowiska w Radomsku.
23.06.2021 Dotyczy zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych uczniów
Zespołu Szkól Ekonomicznych w Radomsku.
23.06.2021 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzonych
negocjacji pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i
zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Radomsku w
zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz
zwrotu przesyłek niedoręczonych w rozumieniu ustawy Prawo
pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. ( t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1041 ze
zm.)" oraz do badania i oceny ofert.
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66.

66/2021NI

67.

67/2021NI

68.

68/2021NI

69.

69/2021NI

70.
71.

70/2021NI
71/2021NI

72.

72/2021NI

73.

73/2021NI

74.

74/2021NI

75.

75/2021NI

76.

76/2021NI

77.

77/2021NI

78.

78/2021NI

79.

79/2021NI

80.

80/2021NI

24.06.2021 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzonych
negocjacji pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali
dla obrębu Gomunice-Gmina Gomunice i obrębu Slostowice-Gmina
Gomunice, Powiat Radomszczański, województwo łódzkie z podziałem
na części" oraz do badania i oceny ofert.
30.06.2021 W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkól Ponadpodstawowych w Przedborzu.
30.06.2021 W sprawie powalania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
30.06.2021 Zmieniająca Uchwalę w sprawie udzielenia upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
dotacji w latach 2018 - 2020 w Szkole Policealnej Centrum Nauki
i Biznesu „Zak" w Radomsku, Szkole Policealnej Opieki Medycznej
„Zak" w Radomsku, Szkole Policealnej Medycznej „Zak" w Radomsku
i Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Zak" w Radomsku.
30.06.2021 W sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 r.
30.06.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 2/2021NI Zarządu Powiatu
Radomszczańskiego z dnia 8 stycznia 2021 roku, w sprawie przyjęcia
planu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Radomsku na 2021 r.
07.07.2021 W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkól
Ponadpodstawowych w Przedborzu — Pani Renacie Kozie.
07.07.2021 W sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2020 Dyrektorowi
Szpitala Powiatowego w Radomsku.
07.07.2021 W sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2020 Dyrektorowi
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PRO
FAMILIA w Radomsku.
08.07.2021 W sprawie powołania Komisji Konkursowej celem oceny formalnej i
merytorycznej złożonych ofert przez fundacje i organizacje
pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Radomszczańskiego.
08.07.2021 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzonych
negocjacji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3950E ul. Ks.
Kościowa w Radomsku" oraz do badania i oceny ofert.
14.07.2021 W sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań
publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób w 2021 roku.
14.07.2021 W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania
wyboru ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku.
14.07.2021 W sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
II LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku.
14.07.2021 W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni
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81. 81/2021NI
82. 82/2021NI

14.07.2021
14.07.2021

83. 83/2021NI
84. 84/2021NI

04.08.2021
04.08.2021

85. 85/2021NI

04.08.2021

86.

86/2021NI

04.08.2021

87. 87/2021NI

11.08.2021

88.

88/2021NI

18.08.2021

89.

89/2021NI

18.08.2021

90.

90/2021NI

18.08.2021

91.

91/2021NI

18.08.2021

92.

92/2021NI

18.08.2021

93.

93/2021NI

18.08.2021

Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku - Pani Katarzynie Bąbol.
W sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 r.
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzonych
negocjacji pn.: „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej etap I: analiza dostępnych materiałów, inwentaryzacja osnowy i
opracowanie projektu osnowy dla obszaru Powiatu
Radomszczańskiego, woj. łódzkie (1012)" oraz do badania i oceny
ofert.
W sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 r.
W sprawie opinii o zaliczeniu dróg położonych na terenie gminy
Kamieńsk do kategorii dróg gminnych.
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzonych
negocjacji pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1921E ul. Szkolna w
miejscowości Lgota Wielka" oraz do badania i oceny ofert.
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzonych
negocjacji pn.: „Dostosowanie do wymagań przepisów ochrony
przeciwpożarowej budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku z
podziałem na części" oraz do badania i oceny ofert.
W sprawie udzielenia upoważnienia Pani Klaudii Olas Dyrektorowi
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Kamil" w Strzałkowie
przy ul. Broniewskiego 10C.
W sprawie uzgodnienia wysokości opiat za posiłki, a także terminu i
sposobu ich wnoszenia w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym urn. Ks. Jana Twardowskiego w Radomsku.
W sprawie ustalenia wysokości opiaty za zakwaterowanie, a także
terminu i sposobu jej wnoszenia w Bursie Szkolnej Nr I w Radomsku
wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Radomsku.
W sprawie uzgodnienia wysokości opiat za posiłki, a także terminu i
sposobu ich wnoszenia w Bursie Szkolnej Nr 1 w Radomsku
wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Radomsku.
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzonych
negocjacji pn.: „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych na drogach
powiatowych na terenie powiatu radomszczańskiego w roku 2021 z
podziałem na części" oraz do badania i oceny ofert.
W sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021
roku.
W sprawie przyjęcia założeń oraz rodzajów i szczegółowości
materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu
Radomszczańskiego na 2022 rok.
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94.

94/2021NI

95.

95/2021NI

96.

96/2021N1

97.

97/2021/VI

98.

98/2021NI

99.

99/2021NI

100. 100/2021NI

101. 101/2021NI

102. 102/2021NI
103. 103/2021NI

26.08.2021 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności
odbiorowych związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja
instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej w budynku SOSW
w Radomsku".
26.08.2021 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzonych
negocjacji pn.: „Dostosowanie do wymagań przepisów ochrony
przeciwpożarowej budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku z
podziałem na części" oraz do badania i oceny ofert.
26.08.2021 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzonych
negocjacji pn.: „Remont rowów, wykonanie rowów, wykonanie
przepustów oraz ścinanie poboczy przy drogach powiatowych na
terenie Powiatu Radomszczańskiego w 2021 roku" oraz do badania i
oceny ofert.
01.09.2021 W sprawie dokonania zmian wysokości kwot przeznaczonych na
zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowanych przez Powiat
Radomszczański w 2021 roku.
01.09.2021 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzonych
negocjacji pn.: „Termomodernizacja dachu ZPO -W w Radomsku" oraz
do badania i oceny ofert.
07.09.2021 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania
przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym
bez prowadzonych negocjacji pn.: „Remont drogi powiatowej
nr 3900E w miejscowości Wlynice" oraz do badania i oceny
ofert.
07.09.2021 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny
spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym
bez prowadzonych negocjacji pn.: „Budowa i przebudowa przejść
dla pieszych na drogach powiatowych na terenie powiatu
radomszczańskiego w roku 2021 z podziałem na części" oraz
do badania i oceny ofert.
08.09.2021 W sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Szansa w rodzinie
zastępczej II - kreatywni" dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020.
08.09.2021 W sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora
Zespołu Szkól Ponadpodstawowych w Przedborzu w przypadku jego
nieobecności.
08.09.2021 W sprawie: zmiany uchwały Nr 54/2021NI Zarządu Powiatu
Radomszczańskiego z dnia 02 czerwca 2021 r. w sprawie zawarcia
porozumienia z Kościołem Zielonoświątkowym Zboru „Betlejem" w
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104. 104/2021NI 08.09.2021

105. 105/2021NI 15.09.2021

106. 106/2021NI 20.09.2021
107. 107/2021NI 29.09.2021

108. 108/2021NI 29.09.2021

109. 109/2021NI 29.09.2021

110. 110/2021NI 29.09.2021
111. 111/2021NI 29.09.2021

112. 112/2021NI 30.09.2021
113. 113/2021NI 30.09.2021
114. 114/2021NI 30.09.2021

115. 115/2021NI 04.10.2021

Radomsku w sprawie organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie
katechetycznym.
Dotyczy udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi I Liceum
Ogólnokształcącego w Radomsku do reprezentowania Powiatu
Radomszczańskiego w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa
kortu tenisowego i przekształcenie go na boisko wielofunkcyjne
w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus".
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu
Radomszczańskiego w związku z udziałem w 2021 roku w
przedsięwzięciu, pn.: „Poznaj Polskę" ustanowionym przez Ministra
Edukacji i Nauki.
W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Radomsku.
W sprawie odmowy przyznania dotacji oświatowej od dnia
1 września 2021 roku dla Publicznego Zaocznego Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Edukacja" w Radomsku
oraz Publicznej Szkoty Policealnej „Edukacja" w Radomsku.
Zmieniająca Uchwalę Nr 20/2021M Zarządu Powiatu
Radomszczańskiego z dnia 04 marca 2021r. w sprawie
udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w latach 2018-2020
w Szkole Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Zak" w Radomsku,
Szkole Policealnej Opieki Medycznej „Żak" w Radomsku, Szkole
Policealnej Medycznej „Żak" w Radomsku i Liceum
Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Żak" w Radomsku.
W sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji
konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie
ofert na powierzenie prowadzenia w Powiecie Radomszczańskim
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku.
W sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Honorowego
Patronatu Starosty Radomszczańskiego.
W sprawie zmiany Uchwały Nr 2/2021NI Zarządu Powiatu
Radomszczańskiego z dnia 8 stycznia 2021 roku, w sprawie przyjęcia
planu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Radomsku na 2021 r.
W sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości
Powiatu Radomszczańskiego na lata 2021-2023.
W sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 r.
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzonych
negocjacji pn.: „Dostosowanie do wymagań przepisów ochrony
przeciwpożarowej budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku z
podziałem na części" oraz do badania i oceny ofert.
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzonych
negocjacji pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie
Powiatu Radomszczańskiego w sezonie zimowym 2021/2022 z
podziałem na części" oraz do badania i oceny ofert.
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116. 116/2021NI 05.10.2021 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie
prowadzenia w Powiecie Radomszczańskim nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji
prawnej w 2022 roku.
117. 117/2021NI 06.10.2021 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku do reprezentowania
Powiatu Radomszczańskiego w ramach realizacji pilotażowego
programu pn. „Rehabilitacja 25 plus".
118. 118/2021NI 06.10.2021 W sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 r.
119. 119/2021NI 13.10.2021 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności
odbiorowych związanych z realizacją zadania pn.': „Modernizacja
części łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Radomsku".
120. 120/2021NI 13.10.2021 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzonych
negocjacji pn.: „Wykonanie i dostawy dla Powiatu Radomszczańskiego
nowych tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych i
motorowerowych oraz odbiór i złomowanie wymienionych rodzajów
tablic wycofanych przez Powiat Radomszczański z użytku" oraz do
badania i oceny ofert.
121. 121/2021NI 13.10.2021 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie
prowadzenia w Powiecie Radomszczańskim nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji
prawnej w 2022 roku.
122. 122/2021N1 20.10.2021 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzonych
negocjacji pn.: „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu
9-osobowego (8+1) do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby
POW ,KAMIL" w Strzałkowie" oraz do badania i oceny ofert.
123. 123/2021N1 21.10.2021 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzonych
negocjacji pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3914E odcinek
Kajetanów - Stara Wieś" oraz do badania i oceny ofert.
124. 124/2021NI 21.10.2021 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzonych
negocjacji pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3935E odc. od granicy
gminy Radomsko-Dmenin" oraz do badania i oceny ofert.
125. 125/2021NI 21.10.2021 W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia
i zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na
powierzenie prowadzenia w Powiecie Radomszczańskim nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej w 2022 roku.
126. 126/2021NI 27.10.2021 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzonych
negocjacji pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3910E w miejscowości
Borowa" oraz do badania i oceny ofert.
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127. 127/2021NI 28.10.2021 W sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021
rok.
128. 128/2021NI 29.10.2021 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzonych
negocjacji pn.: „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu
9-osobowego (8+1) do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby
POW „KAMIL" w Strzałkowie" oraz do badania i oceny ofert.
129. 129/2021N1 03.11.2021 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udział u w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzonych
negocjacji pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3929E w miejscowości
Marianka" oraz do badania i oceny ofert.
130. 130/2021NI 05.11.2021 W sprawie rozłożenia na raty należności przysługującej Skarbowi
Państwa.
131. 131/2021NI 10.11.2021 W sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021
rok.
132. 132/2021NI 10.11.2021 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzonych
negocjacji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego
w Strzałkowie przy ul. Kolumba 62 wraz z przebudową, rozbudową i
wyposażeniem z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczowychowawczą" oraz do badania i oceny ofert.
133. 133/2021NI 12.11.2021 W sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Radomszczańskiego
na 2022 rok.
134. 134/2021N1 12.11.2021 W sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Radomszczańskiego na lata 2022 - 2029.
135. 135/2021NI 17.11.2021 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzonych
negocjacji pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych na drogach
powiatowych na terenie powiatu radomszczańskiego w roku 2022 z
podziałem na części" oraz do badania i oceny ofert.
136. 136/2021NI 24.11.2021 W sprawie dokonania zmian wysokości kwot przeznaczonych na
zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych
przez Powiat Radomszczański w 2021 roku.
137. 137/2021NI 01.12.2021 W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego
Urzędu Pracy w Radomsku.
138. 138/2021NI 01.12.2021 W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
139. 139/2021NI 01.12.2021 W sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021
rok.
140. 140/2021N1 06.12.2021 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności
odbiorowych związanych z realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja
dachu ZPO-W w Radomsku".
141. 141/2021NI 08.12.2021 W sprawie udzielenia upoważnienia Panu Marcinowi Rutninowi Plucińskiemu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego
w Radomsku.
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142. 142/2021NI 08.12.2021 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzonych
negocjacji pn.: ,Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego
w Strzałkowie przy ul. Kolumba 62 wraz z przebudową, rozbudową i
wyposażeniem z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczowychowawczą" oraz do badania i oceny ofert.
143. 143/2021NI 09.12.2021 W sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021
rok.
144. 144/2021NI 09.12.2021 W sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
145. 145/2021/VI 15.12.2021 W sprawie dokonania zmian wysokości kwot przeznaczonych na
zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Powiat
Radomszczański w 2021 roku.
146. 146/2021NI 15.12.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 81/2017/V Zarządu Powiatu
Radomszczańskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie ustalenia
wysokości cen i opiat za korzystanie z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej Powiatu Radomszczańskiego.
147. 147/2021NI 15.12.2021 W sprawie zmian w projekcie budżetu Powiatu Radomszczańskiego
na 2022 rok.
148. 148/2021NI 15.12.2021 W sprawie przyjęcia tekstu jednolitego projektu budżetu Powiatu
Radomszczańskiego na 2022 rok.
149. 149/2021NI 15.12.2021 W sprawie zmian w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Radomszczańskiego na lata 2022 - 2029.
150. 150/2021NI 17.12.2021 W sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego
na 2021 rok.
151. 151/2021NI 21.12.2021 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności
odbiorowych związanych z realizacją zadania pn.: ,Likwidacja barier
architektonicznych w obrębie wejścia głównego do budynku Starostwa
Powiatowego w Radomsku".
152. 152/2021NI 30.12.2021 W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Radomsku.
30.12.2021
W
sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego
153. 153/2021NI
na 2021 rok.
154. 154/2021NI 30.12.2021 W sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej
stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy
z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych.

127

.n Radomszczatiski
Powiat Mo żliwo ś ci

XI. INFORMACJE Z REALIZACJI UCHWAL RADY POWIATU
RADOMSZCZAŃSKIEGO ZA 2021R.
Na każdą Sesję Rady Powiatu Radomszczańskiego, oprócz sprawozdania z prac Zarządu, Biuro
Zarządu Powiatu, zobowiązane jest do przygotowania sprawozdania z realizacji uchwał Rady
Powiatu Radomszczańskiego (nie dotyczy sesji zwoływanych w trybie nadzwyczajnym).
W roku 2021 zostało sporządzonych 10 takich sprawozdań.
1. Sprawozdanie Nr 1/2021/VI z wykonania uchwal Rady Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na XXVIII Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24 lutego
2021r. Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od dnia 16 grudnia 2020 roku do dnia
9 lutego 2021 roku i obejmuje 10 Uchwal Rady Powiatu Radomszczańskiego podjętych
na XXVI Sesji w dniu 29 grudnia 2020 roku oraz 5 Uchwal Rady Powiatu
Radomszczańskiego podjętych na )(XVII Sesji w dniu 14 stycznia 2020 roku.
2. Sprawozdanie Nr 2/2021/VI z wykonania uchwal Rady Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na XXIX Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24 marca 2021r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 10 lutego 2021 roku do dnia 11 marca
2021 roku i obejmuje 6 Uchwal Rady Powiatu Radomszczańskiego podjętych
na XXVIII Sesji w dniu 24 lutego 2021 roku.
3. Sprawozdanie Nr 3/2021/VI z wykonania uchwal Rady Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na XXX Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27 kwietnia
2021r. Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 12 marca 2021 roku do dnia 15
kwietnia 2021 roku i obejmuje 6 Uchwal Rady Powiatu Radomszczańskiego podjętych
na XXIX w dniu 24 marca 2021 roku.
4. Sprawozdanie Nr 4/2021NI z wykonania uchwal Rady Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na XXXII Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 9 czerwca 2021r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 16 kwietnia 2021 roku do dnia 28 maja 2021
roku i obejmuje 3 Uchwal Rady Powiatu Radomszczańskiego podjętych na XXX Sesji
w dniu 27 kwietnia 2021 roku oraz 5 Uchwal Rady Powiatu Radomszczańskiego podjętych
na XXXI Sesji w dniu 19 maja 2021 roku.
5. Sprawozdanie Nr 5/2021NI z wykonania uchwal Rady Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na XXXIII Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30 czerwca
2021r. Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 29 maja 2021 roku do dnia 18 czerwca
2021 roku i obejmuje 5 Uchwal Rady Powiatu Radomszczańskiego podjętych na XXXII
Sesji w dniu 9 czerwca 2021 roku.
6. Sprawozdanie Nr 6/2021N1 z wykonania uchwal Rady Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na XXXV Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26 sierpnia
2021r. Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 19 czerwca 2021 roku do dnia
16 sierpnia 2021 roku i obejmuje 21 Uchwal Rady Powiatu Radomszczańskiego podjętych
na XXXIII Sesji w dniu 30 czerwca 2021 roku oraz 3 Uchwały Rady Powiatu
Radomszczańskiego podjęte na XXXIV Sesji w dniu 30 czerwca 2021 roku.
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7. Sprawozdanie Nr 7/2021NI z wykonania uchwal Rady Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na XXXVI Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29 września
2021r. Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 17 sierpnia 2021 roku do dnia
20 września 2021 roku i obejmuje 5 Uchwal Rady Powiatu Radomszczańskiego podjętych
na XXXV Sesji w dniu 26 sierpnia 2021 roku.
8. Sprawozdanie Nr 8/2021NI z wykonania uchwal Rady Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na XXXVII Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27
października 2021r. Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 21 września 2021 roku
do dnia 19 października 2021 roku i obejmuje 8 Uchwal Rady Powiatu
Radomszczańskiego podjętych na XXXVI Sesji w dniu 29 września 2021 roku.

9. Sprawozdanie Nr 9/2021NI z wykonania uchwal Rady Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na XXX VIII Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24 listopada
2021r. Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 20 października 2021 roku do dnia 16
listopada 2021 roku i obejmuje 2 Uchwały Rady Powiatu Radomszczańskiego podjęte
na XXXVII Sesji w dniu 27 października 2021 roku.

10. Sprawozdanie Nr 10/2021NI z wykonania uchwal Rady Powiatu Radomszczańskiego
zostało przyjęte na XL Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29 grudnia 2021r.
Przedmiotowy dokument dotyczy okresu od 17 listopada 2021 roku do dnia 20 grudnia
2021 roku i obejmuje 8 Uchwal Rady Powiatu Radomszczańskiego podjętych na XXXVII
Sesji w dniu 24 listopada 2021 roku oraz 2 Uchwały Rady Powiatu Radomszczańskiego
podjętych na )00(IX Sesji w dniu 9 grudnia 2021 roku.
W roku 2021 miało miejsce 13 Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego, na których podjęto
90 uchwal. Wszystkie uchwały zostały zrealizowane.

1.

14.01.2021

XXVII/208/2021 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat
Radomszczański, nieruchomości zabudowanej
położonej w Strzałkowie przy ulicy Kolumba 62,
oznaczonej według ewidencji gruntów numerem
dziatki 458/1 o powierzchni 0,30 ha

2.

14.01.2021

XXVI11209/202 1

W sprawie zmian w budżecie Powiatu
Radomszczańskiego na 20210 rok.

3.

14.01.2021

XXV11/210/2021

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Radomszczańskiego
na lata 2021 -2029.

4.

14.01.2021

XXVII/211/2021

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020.

5.

14.01.2021

XXVII/212/2021

zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia wysokości
opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów
usuniętych z dróg na terenie Powiatu
Radomszczańskiego w 2021 roku.
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IW sprawie poparcia dla dzialg7iTirgiirących do
'zapewnienia dalszego świadczenia przez Szpital
1 Powiatowy w Radomsku usł ug w zakresie
'ratownictwa medycznego.

6.

'4.0'1.1021 -

7.

24.02.2021

8.

24.01.1021

9.

24.02.1011

XXVIII '2162021 W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Radomszczańskiego
na lata 2021 - 2029.

10.

14.01.1021

XXVI II '2 I 7/2021 W sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności
!Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Radomszczańskicg.o za rok 2020 oraz realizacji planu
kontroli.

' 1 I.
....,,...
limit
12.

24.02.2021

XXV1II/218/2021 W sprawie przyjęcia Sprawozdań z działalności
Komisji Stałych Rady Powiatu Radomszczańskiego.

24.03.2021

XX1X/219/2021

w sprawie określenia rodzajów zadań i podziału
środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat
Radomszczański w 2021 roku.

13.

24.03.2021

XXIX/220/2021

W sprawie zmian w budżecie Powiatu
Radomszczańskiego na 2021 rok.

14.

24.03.2021

XXIX/221/2021

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Radomszczańskiego
na lata 2021 -2029.

15.

24.03.2021

XXIX/222/2021

W sprawie zmiany składu osobowego Komisji Stałych
Rady Powiatu Radomszczańskiego.

16.

24.03.2021

XXIX/223/2021

W sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Wojciecha
Ślusarczyka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu Radomszczańskiego.

17.

24.03.2021

XXIX/224/2021

W sprawie powołania Przewodniczącego Komisji
Budżetowej Rady Powiatu Radomszczańskiego.

,

XXVI 11214/2021 I W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz
Gminy Maslowice darowizny nieruchomości
I stanowiących własność Powiatu Radomszczańskiego.
' XXVII1/71:1/202 I

W sprawie zmian w budżecie Powiatu
Radomszczańskiego na 2021 rok.

' 18.

27.04.2021 ..7'-' ' XX/22-g.5
..021

,W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
'nieruchomości rolnej i zabudowanej stanowiącej
własność Powiatu Radomszczańskiego.

' 19.

27.04.2021

XXX/226/2021

lo.

27.04.2021

XXX/227/2021

W sprawie zmian w budżecie Powiatu
1Radomszczańskiego na rok 2021.
I
!W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
iFinansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata
021-2029.
i—

i

J
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21.

19.05.2021

XXXI/228/2021

W sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji
Wicestarosty Powiatu Radomszczańskiego.

22.

19.05.2021

XXXI/229/2021

W sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu
Radomszczańskiego.

23.

19.05.2021

XXXI/230/2021

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu Radomszczańskiego

24.

19.05.2021

XXXI/231/2021

W sprawie zmian w budżecie Powiatu
Radomszczańskiego na rok 2021.

25.

19.05.2021

XXXI/232/2021

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata
2021-2029.

6.

09.06.2021 ' : r5) UI7F—
33/2021

4 sprawie przyjęcia Powiatowego Programu

----1

Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na
lata 2021-2027.
27.

09.06.2021

XXXII.'23412021

W sprawie uchwalenia Powiatowego Programu
Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.

28.

09.06.2021

XXXII/235/2021

W sprawie zmian w Statucie Powiatowego
Urzędu Pracy w Radomsku.

191.

09.06.2021

XXXII2361202 I

W sprawie zmian Statutu Powiatu
Radomszczańskiego.

,
1
.

09.06.2021

, XXXI1.1237/2021

31.

30.06.2021

XXXIII/238/2021 W sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu
Radomszczańskiego.

32.

30.06.2021

XXXIII/239/2021 W sprawie diet radnych Powiatu Radomszczańskiego

33.

30.06.2021

XXXIII/240/2021 W sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku za 2020 rok.

34.

30.06.2021

XXXIII/241/2021 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku za rok
obrotowy 2020.

35.

30.06.2021

XXXIII/242/2021 W sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej
Szpitala Powiatowego w Radomsku za 2020 rok.

36.

30.06.2021

XXXIII/243/2021 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Szpitala Powiatowego w Radomsku za rok obrotowy
2020.

37.

30.06.2021

XXXIII/244/2021 W sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu
Pracy w Radomsku.

W sprawie zatwierdzenia wystąpienia
pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Radomszczańskiego z kontroli przeprowadzonej
w H Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku.
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38.

30.06.2021

XXXIIU245/2021 W sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi
Powiatu Radomszczańskiego.

39.

30.06.2021

XXX111/246/2021 W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Powiatu Radomszczańskiego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

40.

30.06.2021

XXXIII/247/2021 W sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu
Radomszczańskiego za rok 2020.

41.

30.06.2021

XXXIII/248/2021 W sprawie niedochodzenia należności z tytułu
rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych.

42.

30.06.2021

XXXIII/249/2021 W sprawie zmian w budżecie Powiatu
Radomszczańskiego na 2021 rok.

43.

30.06.2021

XXXIII/250/2021 W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2021
- 2029.

44.

30.06.2021

XXXIII/251/2021 W sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Radomszczańskiego z kontroli przeprowadzonej w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku za 2020
rok w zakresie dystrybucji środków w ramach
niwelowania skutków pandemii SARS-CoV-2.

45.

30.06.2021

XXXIII/252/2021 W sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu
Radomszczańskiego.

46.

30.06.2021

XXXIII/253/2021 W sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji
Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

47.

30.06.2021

)MI11/254/2021 W sprawie zmiany składu osobowego Komisji Stałych
Rady Powiatu Radomszczańskiego.

48.

30.06.2021

XXXIII/255/2021 W sprawie powołania Przewodniczącego Komisji
Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady
Powiatu Radomszczańskiego.

49.

30.06.2021

XXXIII/256/2021 W sprawie powołania Przewodniczącego Rozwoju
Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady
Powiatu Radomszczańskiego.

50.

30.06.2021

XXXIII/257/2021 W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji
Stałych Rady Powiatu Radomszczańskiego na H
półrocze 2021 roku.

51.

30.06.2021

XXXII11258/2021

Ł

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu
Radomszczańskiego na IT półrocze 2021 roku.

/202 11 Fraw
W
olgtqo hie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
,najmu części nieruchomości na okres S lat
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53. I 09.08.2021

XXX1V1260/202 I IW sprawie zmian w budżecie Powiatu
, Radomszczańskiego na 2021 rok.

54.

09.08.2021

55.

26.08.2021

56.

26.08.2021

XXXV/263/2021

W sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi
powiatowej

57.

26.08.2021

XXXV/264/2021

W sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/260/2021
Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 9 sierpnia
2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Radomszczańskiego na 2021 rok

58.

26.08.2021

XXXV/265/2021

W sprawie zmian w budżecie Powiatu
Radomszczańskiego na 2021 rok.

59.

26.08.2021

XXXV/266/2021

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2021
— 2029.

60.

29.09.2021

1011111111111171
-- .
-

liprawie
rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku.

61.

29.09.2021

XXV/1126812021 W sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego remontu
drogi powiatowej nr P3921E na odcinku Przedbórzluronia- I aras- tanszew.

62.

29.09.2021

XXXVI/269/2021 IW sprawie przekazania wniosku według właściwości.

29.09.2021

XXXV11270/2021 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek
niezabudowanych, których właścicielem jest Powiat
iRadomszczański.
1
XXXVI/271/2021 IW sprawie ustalenia wysokości opiat za usuwanie i
Iprzechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na
‚ terenie Powiatu Radomszczańskiego w 2022 roku.

I.63.

i XXXIV/261/2021 IW sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2021
___
XXXV/262/2021 W sprawie uchwalenia Programu Promocji
Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku
Pracy w Powiecie Radomszczańskim na lata 20212023

64.

29.09.2021

05.

29.09.2021

XXXVI/272/2021 W sprawie zmian w budżecie Powiatu
Radomszczańskiego na 2021 rok.

.

29.09.2021

XXXVI/273/2021 W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2021
I —2029

67.

29.09.2021

XXXV11274/2021 , W sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomszczańskiego
za lata 2019-2020.

,

: _
-•-•

.
68.

27.10.2021

I

XXXV11/275/2021 W sprawie zmian w budżecie Powiatu
Radomszczańskiego na 2021 rok.
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69.

XXXV11/276/2021 W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2021
—2029.

27.10.2021

TY'.

„

•

T

sprawie ucriwalema roQramu
'współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2022 rok.

71.

/4.11./021

72.

24.11.2021

, XXXVII1!279/2021 W sprawie zmian w budżecie Powiatu
Radomszczańskiego na 2021 rok.

73.

24.11.2021

.XXXVII1,2801202 I W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
i
Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata
i
2021 2029.

74.

24.11.2021

i XXXVIII:281,2021 W sprawie diet radnych Powiatu
Radomszczańskiego.

75.

24.11.2021

,XXXVIII/282/2021 W sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty
,
Radomszczańskiego.

76.

24.11.2021

•XXXV111,283/2021 W sprawie rozpatrzenia skargi na działanie
Starosty Powiatu Radomszczańskiego

77.

24.11.2021

, XXXVIII i28412021 W sprawie zatwierdzenia wystąpienia
pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu Radomszczańskiego z kontroli
inwestycji w zakresie wyremontowanych
łazienek w Domu Pomocy Społecznej
w Radziechowicach.

78.

09.12.2021

XXX1X/285/2021 W sprawie zmian w budżecie Powiatu
Radomszczańskiego na 2021 rok.

79.

09.12.2021

XXX1X/286/2021 W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata
2021-2029.

80.

29. 12.2021 - ''' '-' XL/287/2021

81.

29.12.202 1

i

XXXVIII/278/202 l W sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomsko ,
zadania własnego Powiatu Radomszczańskiego
w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki
publicznej.

XL/288/2021
,,
,

82.

29.12.2021

X1/289/2021

W sprawie zmian w budżecie Powiatu
Radomszczańskiego na 2021 rok.
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Radomszczańskiego
ina lata 2021-2029.
W sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Radomszczańskiego na rok 2022.
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83.

29.12.2021

84.

29.172021

85.

29.12.2021

XL/290,2021'i - W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
!Finansowej Powiatu Radomszczańskiego
na lata 2022 - 2029.
,
XI./291/2021
IW sprawie zmian w budżecie Powiatu
Radomszczańskiego na 2022 rok.
X1/292/2021

IW sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata
i202 )-2029.

86.

29.12.2021

XL/293/2021

W sprawie ustalenia wykazu oraz określenia planu
finansoweg,o wydatków. które nie wygasają z
i
iupływem roku budżetowego 2021.

i

,

87.

29.12.2021

XL/294/2021

IW sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady
i tryb korzystania z Powiatowej Hali Sportowej w
i Radomsku.

88.

29.12.2021

XL/295/2021

89.

29.12.2021

XL/296/2021

W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji
Stałych Rady Powiatu Radotnszczańskiego na I
półrocze 2022 roku oraz zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
.Radomszczańskiego na 2022 rok.
i
IW sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji
'Rewizyjnej Rady Powiatu Radomszczańskiego
ina 2022 rok.

90.

29.12.2021

XL/297/2021

i W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu
iRadomszczańskiego na I pół rocze 2022 roku.

XII. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
W zakresie funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, na terenie Powiatu Radomszczańskiego,
w 2021 roku, funkcjonowało 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanych
w 7 miejscach:
Punkt nr 1, nieodpłatnej pomocy prawnej, znajdujący się w następującej lokalizacji:
• w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku,
97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22,
Punkt nr 2, nieodpłatnej pomocy prawnej, znajdujący się w następującej lokalizacji:
• w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku,
97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22,
Punkt nr 3, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, znajdujący się w następujących
lokalizacjach:
• w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich,
97-524 Kobiele Wielkie, ul. Szkolna 1,
• w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgomlynach,
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97-525 Wielgomlyny, ul. Rynek 1,
Punkt nr 4, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, znajdujący się w następujących
lokalizacjach:
• w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńslcu,
97-360 Kamieńsk, ul. Wielwiska 50,
• w budynku Urzędu Gminy Ładzice,
97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia 36,
Punkt nr 5, nieodpłatnej pomocy prawnej, znajdujący się w następujących lokalizacjach:
• w budynku Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu,
97-570 Przedbórz, ul. Rynek 15
• w budynku Urzędu Gminy Gidie,
97-540 Gidie, ul. Plawińska 22
W 2021 roku, punkty pracowały w trybach:
— od 01.01.2021r. do 06.06.2021r. — TRYB ZDALNY,
— od 07.06.2021r. do 31.12.2021r. — TRYB STACJONARNY.
W analizowanym okresie przygotowano i podpisano z gminami Powiatu, dziesięć
porozumień, dotyczących udostępniania lokali, w których jest świadczona pomoc prawna
i obywatelska w 2022 roku. Podpisano także porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką
w Częstochowie oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Łodzi, w celu wskazania
przedstawicieli tych organów do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku.
W miesiącu październiku 2021 roku przeprowadzono procedurę otwartego konkursu ofert
dla sektora pozarządowego, która wyłoniła organizację (Fundację Studencką „Młodzi —
Młodym" z Częstochowy), z którą w miesiącu listopadzie 2021 roku, zawarto umowę
o prowadzenie w 2022 roku, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (w pięciu lokalizacjach)
i punktu nieopłatnego poradnictwa obywatelskiego (w pięciu lokalizacjach).

Ilość porad w 2021 roku z podziałem na kwartały oraz podmioty prowadzące.

2021 rok
I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

SUMA

289

248

286

259

1082

Adwokaci

Adwokaci

i radcowie

Organizacja
pozarządowa

I radcowie

Organizacja
pozarzadowa

I radcowie

Adwokaci

Organizacja
pozarządowa

I radcowie

Adwokaci

Organizacja
pozarządowa

I radcowie

Adwokaci

Organizacja
pozarządowa

182

107

167

81

196

90

181

78

725

356
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ZBIORCZA INFORMACJA
o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

za 2021 rok

Liczba w punktach prowadzonych przez
adwokatów lub
radców prawnych

organizacje pozarządowe

Rodzaj danych

Lp.

poradnictwo
obywatelskie

pomoc prawna

pomoc prawna

ZADANIA Z ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB
NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

I.

I.

Liczba osób (kart), którym udzielono pomocy

1.1.

liczba osób (kart), którym udzielono pomocy.

2.

Dziedzina prawa, której dotyczyła nieodpłatna pomoc prawna

2.1.

prawo rodzinne

2.2.

- 2''

171

185

122

30

27

prawo pracy

75

9

17

2.3.

sprawa z zakresu działalności gospodarczej

4

0

3

2.4.

prawo cywilne

336

103

127

2.5.

prawo ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki
zdrowotnej

66

7

15

2.6.

prawo administracyjne z wyjątkiem prawa podatkowego

35

8

20

2.7.

prawo podatkowe

g

3

6

2.8.

prawo karne

79

14

3

2.9.

inne

34

3

13

3.

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

3.1.

LOKAL MIESZKALNY

3.1.1.

Brak lokalu mieszkalnego
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3.1.1.1.

warunki uzyskania lokalu mieszkalnego

o

o

o

3.1.1.2.

odmowa przyznania lokalu mieszkalnego

o

o

(I

3.1.1.3.

inne

o

o

I)

3.1.2.

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

3.1 .2 .1 .

uzyskanie prawa do lokalu mieszkalnego po śmierci
najemcy/członka spółdzielni

o

11 ...
22

uzyskanie prawa do lokalu mieszkalnego po opus/civil)))
przez najemcę/członka spółdzielni

I)

3.1.2.3.

inne

3.1.3.

Utrata lokalu mieszkalnego

3.1.3.1.

o

o

o

t

i

o

o

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

o

o

I

3.1.3.2.

eksmisja

o

)

,

3. 133.

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

o

o

o

3.1.3.4.

inne

o

o

o

3.1.4.

Sytuacje konfliktowe

3.1.4.1.

możliwości eksmisji lokatora lub współlokatora

4

-

,

II

3.1.4.2.

możliwości eksmisji lokatora innego lokalu mieszkalnego

1

II

II

3.1.4.3.

wyegzekwowanie wyroku sądowego

o

1

o

3.1.4.4.

inne konflikty sąsiedzkie

o

o

o

3.1.4.5.

konflikty z zarządcą

0

6

6

3.1.4.6.

inne

6

o

o

3.1.5.

Użytkowanie lokalu mieszkalnego

3.1.5.1.

wysokość opiat

3

O

o

3.1.5.2.

odpowiedzialność osób wspólmieszkających za opiaty

2

o

44

3.1.5.3.

odpowiedzialność za naprawy/remonty

I

i)

o

3.1.5.4.

lokal mieszkalny na czas remontu/rozbiórki

o

II

o

3.1.5.5.

zamiana lokalu mieszkalnego

o

41

II

3.1.5.6.

adaptacja lokalu mieszkalnego

o

II

i

3.1.5.7.

lokal mieszkalny po rozwodzie

o

o

o

3.1.5.8.

Inne

I

o

3.1 .6.

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

3.1.6.1.

możliwości przekazania tytulu prawnego

1

0

o

3 .1...
62

wynajem calości lub części lokalu mieszkalnego
niebędącego wlasnością

o

o

o

u yczenie
3.1..
ż

całości lub części lokalu mieszkalnego
niebędącego własnością

o

o

il

3.1.6.4.

Inne

1

o

o

3.1.7.

Uzyskanie prawa wlasności do lokalu mieszkalnego

3.1.7.1.

procedury związane z uzyskaniem prawa własności

o

o

o
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wstrzymanie/odmowa przekształcenia prawa do lokalu
mieszkalnego

o

3.1.7.3.

Inne

I

3.1.8.

Kupno lokalu mieszkalnego zarówno na rynku pierwotnym lub wtórnym

3.1.8.1.

procedury związane z kupnem lokalu mieszkalnego

3.1.8.2.

2.

o

o

o

o

o

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

o

o

o

3.1.8.3.

zadatek/zaliczka

o

o

o

3.1..4.
8

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

O

o

O

3.1.8.5.

Inne

o

o

o

3.1.9.

Inne

3.1.9.1.

Inne

3.2.

PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA

3.2.1.

Pokrzywdzeni

3.2...
11

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

23

5

o

3.2.1.2.

osoba małoletnia, ubezwłasnowolniona, nieporadna

I

o

o

3.2.1.3.

pełnomocnik pokrzywdzonego

I

'-

i

3.2.1.4.

oskarżyciel posHkowy

i

o

o

3.2.1.5.

środki odwoławcze

o

o

o

3.2.1.6.

naprawienie szkody, zadośćuczynienie, nawiązka
odszkodowanie, kompensata

4

o

3.2.1.7.

inne

4

O

O

3.2.2.

świadkowie

3.2.2.1.

uprawnienia i obowiązki, procedury — w postępowaniu
przygotowawczym, sądowym i wykonawczym, i% I
sprawach o wykroczenia

O

o

3.2.2.2.

osoba małoletnia

o

o

o

o

(

O

przesłuc
hanie
. . . .

w miejscu
wyłączeniem jawności

4

pobytu, na odległość, z

3.2.2.4.

prawo odmowy złożenia zeznań

o

o

o

3.2.2.5.

inne

o

0

0

3.2.3.

Podejrzani, oskarżeni i obwinieni

3.2.3.1.

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

7

I

o

3.2.3.2.

obrońca z urzędu

i

0

O

3. 23.3.

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

o

o

O

3.2.3.4.

postępowania szczególne

I

o

O

3.23.5.

środki odwoławcze

4

O

o

3.2.3.6.

Inne

6

0

o

3.2.-1.

Skazani
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3.2.4.1.

uprawnienia i obowiązki, procedury

3

0

0

3.2.4.2.

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

o

o

o

3.2.4.3.

postępowanie egzekucyjne

I

o

o

3.2.4.4.

odroczenie wykonywania kary pozbawienia wolności

o

2

o

3.2.4.5.

przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

I

o

o

3.2.4.6.

dozór elektroniczny

'

l

i

3.2.4.7.

warunkowe przedterminowe zwolnienie

O

O

O

3.2.4.8.

wykonanie zawieszonej kary pozbaNN lenia wolności

o

o

3.2.4.9.

kara zastępcza (w tym zamiana grzyo ny na areszt)

o

o

o

3.2.4.10.

wyrok łączny

o

o

)

3.2.4.11.

naprawienie szkody, zadośćuczynienie, nawiązka,
odszkodowanie

o

I

o

3.2.4.12.

grzywny

o

o

o

3.2A.13.

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

o

o

o

3.2.4.14.

przygotowanie do opuszczenia zakładu (w tym programy
wolnościowe)

o

o

o

3.2.4.15.

niesłuszne skazanie

o

o

o

3.2.4.16.

zatarcie skazania

i

o

o

3.2.4.17.

inne

i

o

3.2.5.

Inne

3.2.5.1.

inne

4

)

I

o

o

o

niepełnoletnie, o

o

o

, Rot
33.1.

Zawarcie małżeństwa

3.3.1.1.

zawarcie małżeństwa

3.3.1.2.

zawarcie maliefishva
ubezwłasnowolnione

3.3.13.

zawarcie małżeństwa w placówce zamkniętej

O

I

O

3.3.1.4.

zawarcie małżeństwa z obcokrajowcem

II

I)

I

3.3.1.5.

inne

II

o

o

33.2.

Relacje w rodzinie

zaanga
żowanie
. .2. .

w funkcjonowanie rodziny i wspólne
spędzanie czasu

I

II

O

3.3.2.2.

naprawa relacji rodzinnych

4

I

II

33 ..
2.3

sprawowanie opieki nad niesamodzielnym członkiem
rodziny (nie dotyczy maloletnich)

3

0

0

3.3.2.4.

utrata bliskich i relacje po stracie

o

o

o

podział
obowiązków i prowadzenie gospodarstwa
.2..
domowego

o

o

o

33.2.6.

zarządzanie finansami rodziny

o

O

o

3.3.2.7.

partycypowanie w kosztach utrzymania rodziny

o

o

O

o

o

o

3.3.2.8.

inne

3.3.3.

Ustanie małżeństwa

przez

osoby
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3.33.1.

sposoby rozwiązania małżeństwa, rozwód a separacja,
orzekanie o winie

21

33.3.2.

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

s

O

2

3.3.3.3.

inne

3

0

o

3.3.4.

Majątek małżonków

3.3.4.1.

majątek wspólny a majątek osobisty

.
'

i

o

3.3.4.2.

majątkowe umowy małżeńskie

3

I

I
II

,_

3.3.4.3.

podział majątku

3

;

3.3.4.4.

Inne

o

I

-'

3.3.5.

Dzieci
I

o

ii

5

O

'-

3.3.1
5. .

3.3.5.2.

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

3.3.5.3.

sposób opieki i metody wychowawcze

o

o

o

3.3.5.4.

problemy wychowawcze

2

o

o

3.3.5.5.

plan wychowawczy po rozwodzie

3.3...
56

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

3.3.5.7.

kontakty dziadków z wnukami (brak kontaktu„
ograniczenie kontaktu, przywrócenie kontaktu)

,)

i

3.3.5.8.

adopcja, rodzina zastępcza

I

il

o

3.3.5.9.

Inne

3

o

1

3.3.6.

Dochodzenie alimentów

3.3.6.1.

uzyskanie alimentów na dziecko

I

I

S

3.3.6.2.

uzyskanie alimentów na członków rodziny

4

o

I

3.3.6.3.

wysokość alimentów w tym podnoszenie świadczeń

i

i

o

3.3.6.4.

trudności w egzekwowaniu alimentów

i

)

o

3.3.6.5.

Inne

I

II

II

3.3.7.

Zobowiązania alimentacyjne

3.3.7.1.

zasadność

,

I)

i

3.3.7.2.

wysokość w tym obniżenie alimentów

4

4

O

3.3.7.3.

Inne

6

I

o

3.3.8.

Dysfunkcje w rodzinie

3.3.8.1.

uzależnienie członka rodziny

2

O

,
-

3.3.8.2.

przemoc domowa

)

o

-'

3.3.8.3.

inne

-'

o

I

i)

3.3.9.

Konkubinat

3.3.9.1.

uprawnienia konkubentów (w tym legalizacja związku,
dziedziczenie)

o

o

3.3.9.2.

majątek konkubentów

o

o

14

3.3.9.3.

inne

o

o

o
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3.3.10.

Inne

3.3.10.1.

inne

3.4.

DZIEDZICZENIE

3.4.1.

Dziedziczenie ustawowe

3.4.1.1.

uprawnieni do dziedziczenia

,-

8

6

3.4.1.2.

zrzeczenie się spadku

III

4

-

3.4.1.3.

przyjęcie spadku

11

9

3

3.4.1.4.

odpowiedzialność za długi spadkowe

3.4.1.5.

dzial spadku

25

10

2

3.4.1.6.

inne

"

3.4.2.

Dziedziczenie testamentowe

3.4.2.1.

przyjęcie spadku

-'

-'

14

3.4.2.2.

podważanie testamentu

i

i

0

3.4.2.3.

wykonanie zapisów

o

O

I

3.4.2.4.

dział spadku

o

4

o

3.4.2.5.

inne

6

3.4.3.

Zachowek

3.4.3.1.

uprawnieni do zachowku

3

-'

I

3.4.3.2.

kwestionowanie wydziedziczenia

o

o

i)

3.4.3.3.

uzyskanie zachowku

14

14

3.4.3.4.

wysokość zachowku

II

4

3.4.3.5.

przedawnienie

o

I

3.4.3.6.

inne

O

o

i

3.4.4.

Inne

3.4 4 1

inne

(„

o

6

l)

II

II

II

O

O

II

II

I)

3.5.

a

8

.

,

•

żłobki

3.5.1.2.

przedszkola

3.5.1.3.

i nne

3.5.2.

Edukacja

3.5.2.1.

obowiązek szkolny (w tym wybór szkoły)

3.5.2.2.

prawa i obowiązki ucznia

3.5.2.3.

prawa i obowiązki rodziców lub opiekunów

3.5.2.4.

zapewnienie opieki nad uczniami

3.5.2.8.

•

_

1

I

0

OPIEKA I KSZTAŁCENIE 111111111111r

3.5.1.1.

3.5.2.7.

._ __-

o

.

Opieka nad dziećmi

3.5.2.6.

.

o

3.5.1.

3.5.2.5.

3

o
o

o

ii

O

O

II

4

(I

il

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

o

o

o

problemy z nauką w placówce

o

o

o

4,

o

o

o

o

o

o

o

przemoc w szkole

3.5.2.9.

dowóz dzieci do szkól

3.5.2.10.

Inne

o

I

o
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3.5.3.

Studia wyższe

3.5.3.1.

rekrutacja

3.5.3.2.

opiaty

3.5.3.3.

inne

3.5.4.

Edukacja nieformalna

3.5.4.1.

uniwersytety III wieku

3.5.4.2.

zajęcia pozaszkolne

3.5.4.3.

inne

3.5.5.

Inne

3.5.5.1.

inne

3.6.

WŁASNOŚĆ RZECZY RUCHOMYCH I NIERUCHOMOŚCI Z WYŁĄCZENIEM DZIEDZICZENIA

3.6.1.

Nabycie i ureguloN%anie %%lasności

3.6.1.1.

kupno

6

1

2

3.6.1.2.

zasiedzenie

19

I I

8

3.6.1.3.

spory graniczne

4

0

5

3.6.1.4.

naruszenie wł asności i posiadania

2

0

I

3.6.1.5.

służebności

i

O

2

3.6.1.6.

inne

11

I

4

3.6.2.

Dysponowanie własnością

3.6.2.1.

wynajem całości lub części lokalu mieszkalnego będącego
własnością

2

4

3.6 .2. 2 .

użyczenie całości lub części lokalu mieszkalnego
będącego własnością

o

o

o

3.6.2.3.

sprzedaż

4

2

0

3.6.2.4.

możliwości przekazania za życia i na w)padek śmierci

2

2

7

3.6.2.5.

wydziedziczenie przez aktualnego właściciela
(pozbawienie prawa do zachowku)

o

o

o

3.6.2.6.

cofnięcie dyspozycji (w tym odwołanie darowizny,
zmiana testamentu)

i

3

3

3.6.2.7.

współwłasność

5

1

O

3.6.2.8.

inne

14

6

1

3.6.3.

Sprawy konsumenckie

3.6.3.1.

wadliwy towar

5

O

3

3.6.3.2.

nienależyte wykonanie usługi

o

0

2

3.6.3.3.

problemy z wycofaniem się z umowy

o

I

5

3.6.3.4.

problemy z bankiem

o

o

O

3.6.3.5.

inne

o

o

i

3.6.4.

Inne

3.6.4.1.

inne

14

1

8

3.7.1.

Świadczenia z pomocy społecznej

3.7.1.1.

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

3

O

1

3.7.1.2.

odmowa przyznania świadczenia

7

o

o

O

o

O

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

i

o

4
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Io

10

o

o

o

0

o

o

o

o

o

o

o

0

O

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

o

o

,

3.73.2.

odmowa przyznania

o

t

o

3.7.3.3.

inne

o

o

2

3.7.4.

Świadczenia związane ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną oraz zasiłek i dociAt el, pielet!nac jn,

.
3.74.1.

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

z

I

4

3.7.4.2.

odmowa przyznania

4

I

I

3.7.4.3.

inne

o

o

o

3.7.5.

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

3.7.5.1.

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

4

I

O

3.7.5.2.

odmowa przyznania

4

I

0

3.7.53.

inne

i

()

i

3.7.6.

Zasiłki macierzyńskie i rodzicielskie

3. 7..6 1 .

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

i

o

o

3.7.6.2.

odmowa przyznania

0

II

II

3.7.6.3.

inne

o

o

3.7.7.

Fundusz alimentacyjny

3.7.7.1.

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

o

o

i

3.7.7.2.

odmowa przyznania

o

o

o

3.7.7.3.

inne

0

o

n

3

1

o

o

o

1

3.7.1.3.

inne

3.7.2.

Świadczenia z tytulu bezrobocia

3 .7.2.1.

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

I

3.7.2.2.

odmowa przyznania

i

3.7.2.3.

świadczenia pieniężne

o

3.7.2.4.

inne formy pomocy

o

3.7.2.5.

nienależnie pobrane świadczenie (w tym: warunki
uznania świadczenia za nienależnie pobrane, °diw/cilia
terminu płatności lub rozłożenia na raty)

o

3.7.2.6.

inne

3.7.3.

Świadczenia rodzinne i wychowawcze

3.73.1.

3.7.8.

13

Emerytury

3.7.8.2.

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

3.7.8.3.

otwarte fundusze emerytalne

o

o

o

3.7.8.4.

zmiana wysokości świadczenia

II

2

I

3.7.8.5.

odmowa przyznania

,_

i

o

3.7.8.6.

łączenie pracy z emeryturą

o

o

o

3.7.8.7.

inne

4

o

o

3.7.9.

Renta rodzinna

3.7.8.1.
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3.7.9.1.

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

i

o

i

3.7.9.2.

kwestionowanie wysokości świadczenia

I

o

il

3.7.9.3.

odmowa przyznania

3.7.9.4.

inne

o

o

()

3.7.10.

Renta z tytułu niezdolności do pracy i renta socjalna

3 .7.10.1.

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

2

o

I

3.7.10.2.

kwestionowanie orzeczenia

I

O

ii

3.7.10.3.

kwestionowanie wysokości świadczenia

o

o

o

3.7.10.4.

łączenie renty z pracą

o

o

i

3.7.10.5.

odmowa przyznania

O

I

i

3.7.10.6.

Inne

2

0

3.7.11.

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

3.7.11.1.

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

o

3.7.11.2.

odmowa przyznania

o

3.7.11.3.

inne

3.7.12.

Stypendia

3.7.12.1.

warunki.

o

)

o

o

o

zasady przyznawania

o

o

o

3.7.12.2.

odmowy przyznania

o

o

o

3.7.12.3

inne

o

o

o

3.7.13.

Inne

3.7.13.1.

inne

3

0

0

1

o

3.8.1.

amaimosabihi—imar...
Mieszkaniowe

3.8.1.1.

trudności ze spłatą długu (etap przedsądowy)

Ii

3.8.1.2.

sprawa w sądzie

o

I

o

3.8.1.3.

egzekucja komornicza, koszt komornicze

o

)

o

3.8.1.4.

inne

2

o

O

3.8.2.

Alimentacyjne

3.8.2.1.

trudności ze spłatą długu (etap przedsądowy)

o

I

o

3.8.2.2.

egzekucja

2

I

I

3.8.2.3.

sankcje za uchylanie sig od obowiązku alimentacyjnego

o

i

o

3.8.2.4.

inne

I

o

o

3.8.3.

Z tytułu kredytów i pożyczek

3.8.3.1.

trudności ze spłatą długu (etap przedsądowy)

s

i

3

3 .83.2 .

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

3

I

i

3. 8 .3.3 .

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

o

o

II

3.8.3.4.

sprawa w sądzie, nakaz zapłaty i inne tytuły egzekucyjne

2

I

)

3.8.3.5.

egzekucja komornicza

19

3

6
145

Radomszczatiski
Powiat Możliwości

3.8.3.6.

kwestionowanie wysokości długu

5

I

o

3.8.3.7.

inne

2

o

o

3.8.4.

Odpowiedzialność poręczycieli lub odpowiedzialność za zadłużenia innych

3.8.4.1.

zasadność roszczenia

o

o

o

3.8.4.2.

trudności ze spłatą długu (etap przedsądowy)

o

o

o

3.8.4.3.

przejęcie długu

o

o

i

3.8.4.4.

sprawa w sądzie, nakaz zaplat i inne tytuły egzekucyjne

o

0

i

3.8.4.5.

egzekucja komornicza

0

o

o

3.8.4.6.

kwestionowanie wysokości długu

o

II

II

3.8.4.7.

inne

I

o

o

3.8.5.

Wobec ZUS

3.8.5.1.

kwestionowanie zasadności długu

o

O

o

3.8.5.2.

trudności ze spłatą długu (etap przedsądowy)

o

o

0

3.8.5.3.

kwestionowanie wysokości

o

o

o

3.8.5.4.

egzekucja

o

o

o

3.8.5.5.

inne

o

o

o

3.8.6.

Podatkowe

3.8.6.1.

kwestionowanie zasadności długu

o

o

0

3.8.6.2.

trudności ze spłatą długu (etap przedsądowy)

o

o

o

3.8.6.3.

kwestionowanie wysokości

II

II

o

3.8.6.4.

egzekucja

I

o

li

3.8.6.5.

inne

o

o

o

3.8.7.

Nienależnie pobrane świadczenia

3.8.7.1.

kwestionowanie zasadności długu

o

i

o

3.8.7.2.

trudności ze spłatą długu (etap przedsądowy)

o

o

o

3.8.7.3.

kwestionowanie wysokości

o

o

I,

3.8.7.4.

egzekucja

o

o

o

3.8.7.5.

inne

i,

)

o

3.8.8.

Kary finansowe (mandaty, grzywny)

3.8.8.1.

podważanie zasadności

i

o

i)

3.8.8.2.

trudności ze spłatą długu (etap przedsądowy)

o

o

o

3.8.8.3.

sprawa w sądzie

i

o

o

3.8.8.4.

egzekucja

o

o

o

3.8.8.5.

inne

o

o

3.8.9.

Długi spadkowe

3.8.9.1.

podważanie zasadności

2

o

o

3.8.9.2.

trudności ze spłatą długu (etap przedsądowy)

o

o

o

3.8.9.3.

sprawa w sądzie

o

o

o

3.8.9.4.

egzekucja

o

)

i

3.8.9.5.

inne

o

o

i

3...
8 10

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

trudności ze spłatą długów (etap przedsądowy)

o

o

o

3.8.10.2.

przejęcie długu

o

o

o

3.8.10.3.

sprawa w sądzie

i

o

o

3.8.10.4.

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

o

o

o

3.8.10.5.

egzekucja

2

I

i

3.8.10.6.

inne

i

o

i

3.8.11.

Nadmierne zadłużenie

3.8.11.1.

możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej

2

O

O

3.8.11.2.

przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką

o

O

O

3.8.11.3.

postępowanie upadłościowe

i

o

o

3.8.11.4.

oddalenie, zwrot wniosku

0

O

O

3.8.11.5.

inne

o

o

o

3.8.12.

Inne

3.8.12.1.

inne

-'

o

3.9.

ROSZCZENIA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

3.9.1.

Roszczenia z tytułu wyrządzonej szkody

3.9.1.1.

zasady dochodzenia roszczeń

2

3

3.9.1.2.

wysokość

o

o

o

3.9.1.3.

egzekucja należności

i

o

o

3.9.1.4.

spór z firmą ubezpieczeniową

3

0

2

3.9.1.5.

inne

3

0

0

3.9.2.

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

3.9.2.1.

zasady dochodzenia roszczeń

o

o

o

3.9.2.2.

wysokość

O

O

O

3.9.2.3.

egzekucja należności

o

o

o

3.9.2.4.

inne

o

o

o

3.9.3.

Odzyskiwanie pożyczek

3.9.3.1.

sposób dochodzenia roszczeń

o

o

o

3.9.3.2.

odsetki

o

o

o

3.9.3.3.

egzekucja należności

o

o

o

3.9.3.4.

inne

i

o

o

3.9.4.

Podatki

3.9.4.1.

wysokość

2

0

2

3.9.4.2.

ulgi

o

o

i

3.9.4.3.

inne

i

1

2

3.9.5.

Inne

3.9.5.1.

inne

25

3

5

3.10.1.

Sprawa na etapie przed podjęciem pracy

3.10.1.1.

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

..

I0

Io

I

2
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3.10.1.2.

założenie działalności gospodarczej (w tym składki)

i)

O

1)

3.10.1.3.

brak umowy

o

O

II

3.10.1.4.

inne

o

o

II

3.10.2.

Uprawnienia związane z zatrudnieniem

3.10.2.1.

związane z ciążą

o

o

0

3.10.2.2.

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

3

o

»

3.10.2.3.

związane z niepełnosprawnością

3

I)

i

3.10.2.4.

związane z wiekiem

I

3.10.2.5.

branżowe

i)

1)

I

3.10.2.6.

urlopy wypoczynkowe i bezpłatne

4

1)

I

3.10.2.7.

inne

'
-

I

i

3.10.3.

Warunki pracy (sprawa na etapie po podjęciu pracy)

3.10.3.1.

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

-'

)

I

3.10.3.2.

zastrzeżenia do warunków pracy

()

II

()

3.10.3.3.

wypadki przy pracy

11

1)

c)

3.10.3.4.

inne

I

i

r)

3.10.4.

Wynagrodzenia i dodatki

opóźnienia
w wypłacie i% nagrodzenia, brak lub wypłata
. . . .
części wynagrodzenia

4

3.10.4.2.

prawo do dodatków (w tym premie, nadgodziny)

1

)

-'

3.10.4.3.

świadczenia związane z odejściem z pracy

1

I

1)

3.10.4.4.

brak odprowadzania składek na ZUS

o

I)

1)

3.10.4.5.

inne

5

II

D

3.10.5.

Przedłużanie i rozwiązywanie umów (w tym cywilnoprawnych)

3.10.5.1.

kontynuacja umowy, umowy czasowe, umowy na okres
próbny

II

II

3.10.5.2.

sposoby rozwiązania umów, przez pracodawcę lub
pracownika, okresy wypowiedzenia

7

-'

II

3.10.5.3.

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

o

i

4

0

o

11

o

1)

o

o

3

3.10.5.6.

kwestionowanie zasadności wypowiedzenia umowy,
niesłuszne wypowiedzenie
świadectwa pracy, brak świadectwa pracy,
kwestionowanie informacji zawartych w świadectwie
pracy
inne

3.10.6.

Konflikty w pracy

3.10.6.1.

nagany, kary, odpowiedzialność materialna

I

o

i

3..
10.6 2.

mobbing (w tym ze strony przełożonych i
współpracowników)

i

)

i)

3.10.6.3.

dyskryminacja, molestowanie

»

1)

I)

3.10.6.4.

inne

2

1)

i

3.10.7.

Inne

3.10.5.4.
3.10.5.5.
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3.10.-.1.

inne

19

1°

I i

3.11.
411..
.
...____. ZDROWIE
... .
Ubezpieczen je id row otne
3.11.1.
3.11.1.1.

brak ubezpieczenia

o

o

I

3.111.
. .2

dokumenty potwierdzające ubezpieczenie, potwierdzenie
ubezpieczenia

o

il

o

3.11.1.3.

inne

o

o

o

3.11.2.

Opieka medyczna

3.11.2.1.

dostępność do leczenia

3.11.2.2.

dokumentacja medyczna

o

o

o

3.11.2.3.

Wędy lekarskie

i

o

o

3.11.2.4.

dofinansowanie leczenia i sprzętu

il

ii

o

3.11.2.5.

skargi na poziom uslug

o

o

o

3.11.2.6.

inne

o

0

2

3 .11.3.

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

3.113.1.
.

uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności

i

o

i

3.11.3.2.

kwestionowanie orzeczenia, w tym odwołania

1

o

2

3.11.3.3.

uprawnienia wynikające z orzeczenia

o

o

(I

3.11.3.4.

inne

o

o

o

3.11.4.

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

usł ugi
. . . 1.

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

o

i

i

3.11.4.2.

opieka instytucjonalna

o

o

o

3.11.4.3.

ubezwłasnowolnienie

o

1

,_

3.11.4.4.

przymusowe leczenie chorych psychicznie

i

o

o

3.11.4.5.

inne

i

o

i

3.11.5.

Inne

3.11.5.1.

inne

3.12.

iTRZĘDY I S'ADY

3.12.1.

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

3....
12 11

problemy z wyrobieniem i uzyskaniem dokumentów (w
tym opiaty i odpisy)

3.12.1.2.

blędy w dokumentach

I

0

o

3.12..
1.3

potwierdzenie miejsca zamieszkania (w tym
zameldowanie)

i

o

o

3.12.1.4.

inne

,_

i

o

3.12.2.

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

3.12.2.1.

nieznajomość treści przepisów

1

2

o

3.12.2.2.

procedura (w tym terminy, doręczanie, odwoł ania, N% Old
w dokumentację sprawy, wznowienie postępowania,
koszty)

14

O

o

o
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3.12.2.3.

jakość obsługi (w tym skargi na urzędników)

2

0

0

3.12.2.4.

inne

4

1

O

3.12.3.

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

3.12.3.1.

nieznajomość treści przepisów

t

i

o

3.12.3.2.

możliwość zmiany orzeczenia sądu

2

I

O

3.12.3.3.

procedura sądowa (w tym terminy, doręczenia,
reprezentowanie przez członka rodziny, pełnomocnik z
urzędu, koszty)

8

7

3

3.12.3.4.

niezadowolenie z pracy wymiaru sprawiedliwości (w tym
skargi na pełnomocnika, zastrzeżenia do bezstronności
sędziego i innych pracowników sądu)

O

O

il

3.12.3.5.

inne

5

0

O

3.12.4.

Problemy osób niemających obywatelstwa polskiego

3.12.4.1.

uregulowanie pobytu w Polsce

I

ii

3.12.4.2.

uzyskanie obywatelstwa polskiego

3.12.4.3.

uzyskanie uprawnienia do wykonywania pracy

i)

i)

i)

3.12.4.4.

inne

i

()

0

3.12.5.

Inne

3.12.5.1.
lh
4.

inne

I

-'

I

4.1.

4 .2.

Forma udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym
stanie prawnym, o przyslugujących jej uprawnieniach
lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w
związku z toczącym się postepowaniem
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub
sądowoadministracyjnym
wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej
problemu prawnego

608

363

iw)

i

1(

i

43.

sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których
mowa w art. 3 ust. I pkt I i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.), z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu
przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowoadministracyjnym

4.4.

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w
postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata,
radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym

8

16

2

4.5.

poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym
stanie prawnymi możliwościach skorzystania z
polubownych metod rozwiązywania sporów, w
szczególności mediacji

4

69

il

4.6.

sporządzenie umowy o mediację lub wniosku o
przeprowadzenie mediacji

o

0

1

. .
47

przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie o
postępowania mediacyjnego w sprawie karnej

o

i

4.8.

przeprowadzenie mediacji

o

o

i)

17
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4 .9.

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

o

o

o

4.10.

porada obywatelska

o

0

184

4.11.

porada obywatelska ze sporządzeniem wspólnie z osobą
uprawnioną planu działania

o

o

o

4.12.

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

4.12.1.

rodzinne

0

0

4.12.2.

psychologiczne

o

o

4.12.3.

pedagogiczne

o

o

I

4.12.4.

z zakresu pomocy społecznej

o

O

1

o

o

o

o

0

2

o

o

I

rozwiązywania
. .5.

problemów alkoholowych i innych

uzależnień

3

4.12.6.

przeciwdzialania przemocy w rodzinie

4.12.7.

poradnictwo

4.12.8.

z zakresu praw konsumentów

o

o

o

4.12.9.

praw dziecka

o

o

O

4.12.10.

praw pacjenta

o

o

o

4.12.11.

ubezpieczeń społecznych

o

o

O

4.12.12.

prawa podatkowego

o

o

o

4.12.13.

prawa pracy

o

o

o

4.12.14.

dla osób bezrobotnych

O

O

O

4.12.15.

dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego

o

O

O

4.12.16.

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

O

O

O

4.12.17.

inne

I

O

O

5.

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

5.1.

do 15 minut

72

50

2

5.2.

powyżej 15 minut do 30 minut

278

62

47

5.3.

powyżej 30 minut do 45 minut

235

27

74

5.4.

powyżej 45 minut do 60 minut

102

17

54

5.5.

powyżej 1 godz. do 1 godz. 30 min.

29

7

8

5.6.

powyżej 1 godz. 30 min. do 2 godz.

8

4

0

5.7.

powyżej 2 godz. do 3 godz.

0

2

O

5.8.

powyżej 3 godz. do 4 godz.

I

I

o

5.9.

powyżej 4 godz. do 5 godz.

O

1

O

5.10.

powyżej 5 godz. do 6 godz.

o

o

o

5.11.

powyżej 6 godz. do 7 godz.

o

O

O

5.12.

powyżej 7 godz.

o

o

O

6.
6.1.

W

ramach interwencji kryzysowej

W przypadku przeprowadzenia mediacji, o której mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Łączny czas trwania wszystkich spotkań mediacyjnych, o których mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 (z przybliżeniem do
godziny, bez udzielenia pomocy, o której mowa W art. 4a ust. 1 pkt 1-3 i pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)
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6.1.1.

do 30 min.

o

o

o

6.1.2.

powyżej 30 min. do 1 godz.

o

o

o

6.1.3.

powyżej 1 godz. do 2 godz.

o

o

o

6.1.4.

powyżej 2 godz. do 3 godz.

o

o

o

6.1.5.

powyżej 3 godz. do 4 godz.

o

o

o

6.1.6.

powyżej 4 godz. do 5 godz.

o

o

o

6.1.7.

powyżej 5 godz. do 6 godz.

o

o

o

6.1.8.

powyżej 6 godz. do 7 godz.

o

o

o

6.1.9.

powyżej 7 godz. do 8 godz.

o

o

o

6.1.10.

powyżej 8 godz. do 9 godz.

o

o

o

6.1.11.

powyżej 9 godz. do 10 godz.

o

o

o

6.1.12.

powyżej 10 godz. do 11 godz.

o

0

o

6.1.13.

powyżej 11 godz. do 12 godz.

o

o

o

6.1.14.

powyżej 12 godz.

o

o

o

6.2.

Liczba wszystkich spotkań mediacyjnych jw.

6.2.1.

1

o

o

o

6.2.2.

2

o

o

o

6.2.3.

3

0

o

o

6.2.4.

4

o

o

o

6.2.5.

5

o

o

o

6.2.6.

6

o

o

o

6.2.7.

7 lub więcej

o

o

o

6.3.

Czy w wyniku mediacji zawarto ugodę

6.3.1.

tak

o

o

o

6.3.2.

nie

o

o

o

7.

Informacje dotyczące osób uprawnionych

7.1.

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

7.1.1.

1

721

157

181

7.1.2.

2

3

8

3

7.1.3.

3

0

2

1

7.1.4.

4

o

1

0

7.1.5.

5

o

o

o

7.1.6.

6

i

2

0

7.1.7.

7 lub więcej

o

1

o

7.2.

Wiek osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego

7.2.1.

do 18 roku życia

o

o

o

7.2.2.

powyżej 18 do 25 lat

42

2

5

7.2.3.

powyżej 25 do 35 lat

105

22

21

7.2.4.

powyżej 35 do 45 lat

138

26

29

7.2.5.

powyżej 45 do 55 lat

130

32

56

7.2.6.

powyżej 55 do 60 lat

66

26

11
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7.2.7.

powyżej 60 do 65 lat

73

24

22

7.2.8.

powyżej 65 do 75 lat

137

32

36

7.2.9.

powyżej 75 do 85 lat

19

7

5

7.2.10.

powyżej 85 lat

8

o

o

8.

Pleć osoby korzystającej z nieodplatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

8.1.

kobieta

463

11 7

130

8.2.

mężczyzna

252

54

55

9.

Wykształcenie osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy pral%nci lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

9.1.

wyższe II stopnia

85

21

12

9.2.

wyższe 1 stopnia (inżynier, licencjat)

32

3

13

9.3.

policealne

10

1

6

9.4.

średnie zawodowe

196

45

49

9.5.

średnie ogólnokształcące

121

26

19

9.6.

zasadnicze zawodowe

168

54

66

9.7.

gimnazjalne

10

0

0

9.8.

podstawowe

93

20

20

9.9.

pozostałe

I

I

4)

10 .

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

10.1.

bez dochodu

14

18

2

10.2.

do 600 z1

113

16

26

10.3.

powyżej 600 z1 do 1000 zł

192

21

42

10.4.

powyżej 1000 A do 1500 zł

144

35

41

10.5.

powyżej 1500 z! do 2000 z1

123

27

42

10.6.

powyżej 2000 z1

110

51

32

11.

Źródło dochodu w gospodarstwie domowym

11.1.

praca

309

67

112

11.2.

prowadzący działalność gospodarczą

12

1

3

11.3.

na utrzymaniu rodziny

26

24

2

11.4.

emerytura

239

55

72

11.5.

renta z tytułu niezdolności do pracy

50

6

9

11.6.

renta socjalna

II

2

6

11.7.

renta rodzinna

27

5

3

11.8.

świadczenie przedemerytalne

4

1

5

11.9.

alimenty

13

7

9

11.10.

zasiłek dla bezrobotnych/stypendium finansowane z
Funduszu Pracy

s

2

4

11.11.

zasiłki

79

20

33

11.12.

stypendia dla uczących się

o

o

o

11.13.

inne

57

8

5

12 .

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

12.1.

1

155

35

I 32
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12.2.

2

231

51

65

12.3.

3

143

42

38

12.4.

4

126

29

311

12.5.

5

44

4

12

12.6.

6

14

6

4

12.7.

7 lub więcej

5

4

4

13.

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

13.1.

wieś

283

9-

124

13.2.

miasto do 10 000 mieszkańców

44

40

21

13.3.

miasto powyżej 10 000 do 25 000 mieszkańców

13

12

9

13.4.

miasto powyżej 25 000 do 100 000 mieszkańców

360

18

3i)

13.5.

miasto powyżej 100 000 mieszkańców

11

'

1

14.

Dane dotyczące zg6d na wyrażenie opinii o działalności nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

14.1.

Liczba osób, które wyraziły zgodę na wyrażenie opinii
przez wypełnienie karty pomocy — części B

95

4

14.2.

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

340

94

15.

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

15.1.

telefonicznie

99

69

84

15.2.

pocztą elektroniczną

ii

4

-

15.3.

przez komunikator internetowy

ii

0

15.4.

w formie wideorozmowy

o

i)

o

15.5 .

w miejscu zamieszkania osoby, która nie mogla przybyć
osobiście

o

i

0

15.6.

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

o

>

i

15.7.

w miejscu z dostępnym wsparciem tłumacza języka
migowego

ii

ii

o

15.8.

inne

3

0

16.

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

16.1.

zdecydowanie tak (uprzejmy sposób obsł ugi)

81

4

39

16.2.

raczej tak

3

0

0

16.3.

raczej nie

o

o

16.4.

zdecydowanie nie (nieuprzejmy sposób obsł ugi)

o

o

17.

liczba odpowiedzi na pytanie: Czy informacje zostaly przedstawione w sposób zrozumiały?

17.1.

zdecydowanie tak

81

4

39

17.2.

raczej tak

3

0

O

17.3.

raczej nie

o

o

o

17.4.

zdecydowanie nie

i

o

o

18.

Liczba odpowiedzi na pytanie: Czy po uzyskaniu porad lub p() przeprowadzonej mediacji %sic Pan/i, jakie dalsze kroki
można podjąć?

18.1.

zdecydowanie tak

18.2.

raczej tak

-(

4

16

4

11

39

154

Radomszczański
Pow/ar Moi/iwo/ci

18.3.

raczej nie

O

O

18.4.

zdecydowanie nie

O

O

19.

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

19.1.

zdecydowanie tak

76

1

38

19.2.

raczej tak

8

3

1

19.3.

raczej nie

o

0

o

19.4.

zdec y dowanie nic

O

o

o

20.

Liczba odpoNNiedzi na i) tanie: Czy lokal, w którym zorganizowany jest punkt, jest czytelnie oznakowany?

20.1.

zdecydowanie tak

76

2

37

20.2.

raczej tak

8

1

2

20.3.

raczej nie

o

o

o

20.4.

zdecydowanie nie

O

O

0

21.

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

21.1.

zdecydowanie tak

81

4

39

21.2.

raczej tak

2

0

0

21.3.

raczej nie

o

o

o

21.4.

zdecydowanie nie

i

o

o

22.

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

22.1.

inni klienci punktól%

53

4

32

22.2.

internet

20

0

4

22.3.

plakaty

4

O

12

22.4.

ulotki lub broszury

1

o

1

22.5.

prasa

o

o

o

22.6.

radio

O

O

O

22.7.

telewizja

O

O

O

22.8.

w inny sposób

8

0

0

23.

Liczba osób, które w ramach opinii zglosily uwagi własne
i ewentualnie propozycje usprawnień działalności

8

1

24.

Liczba osób, które zgodziły się na udostępnienie numeru
telefonu kontaktowego w celu zasięgnięcia szerszej opinii
o udzielonej pomocy prawnej lub poradzie obywatelskiej

12

o

o

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ

II.
1.

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

1.1.

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

1.1.1.

wykłady

O

1.1.2.

warsztaty

O

1.1.3.

informatory i poradniki w wersji papierowej

5

1.1.4.

internetowe serwisy edukacyjne, informatory i poradniki w wersji
elektronicznej

O

1.1.5.

audycje w mediach

O

1.1.6.

publikacje

7

1.1.7.

kampania społeczna

W

mediach

O
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1.1.8.

inne formy

1.2.

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

1.2.1.

lokale mieszkalne, z wyłączeniem lokali mieszkalnych własnościowych

O

1.2.2.

przestępstwa i wykroczenia

I

1.2.3.

rodzina

1

1.2.4.

dziedziczenie

O

1.2.5.

opieka i kształcenie

0

własno
ść
.. .

rzeczy ruchomych, lokali mieszkalnych i inny cli nieruchomości, i O
wyłączeniem dziedziczenia

1.2.7.

świadczenia i zasiłki

I

1.2.8.

zadłużenia

O

1.2.9.

roszczenia i zobowiązania finansowe

O

1.2.10.

zatrudnienie

I

1.2.11.

zdrowie

I

1.2.12.

urzędy i sądy

()

1.2.13.

inne

0

/.

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

2.1.

tak

1

2.2.

nie

0

XIII. INWESTYCJE
W roku 2021 przystąpiono do realizacji poniższych zadań inwestycyjnych:
1. Likwidacja barier architektonicznych w obrębie wejścia głównego do budynku
Starostwa Powiatowego w Radomsku.
W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano przebudowę schodów wejściowych
wraz z podestem i zadaszeniem w obrębie wejścia głównego. Wykonano również przebudowę
podjazdu/pochylni dla osób niepełnosprawnych.
Prace polegały na:
— wymianie nawierzchni,
— przebudowie podestu,
— wymianie balustrady,
— wymianie głównych drzwi wejściowych do budynku,
— wymianie płytek w holu wejścia głównego.
Wartość całego zadania inwestycyjnego wyniosła 168.130 zł.
Zadanie dofinansowane ze środków PFRON w kwocie 22.363,56 zł.
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2. Termomodernizacje dachów obiektów oświatowych w tym:
a) Termomodernizacja fragmentu dachu budynku CKP oraz łącznika przy ZSDiOŚ
w Radomsku (docieplenie połaci dachu warstwą styropapy, montaż nowych obróbek
blacharskich, orynnowania oraz instalacji odgromowej, a także podwyższenie
ogniomurów oraz kominów)
b) Modernizacja wraz z dociepleniem zadaszenia nad wejściem głównym do budynku ZSE
w Radomsku (wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie obróbek).
c) Termomodemizacja dachu ZPO-W w Radomsku (docieplenie stropodachu,
nadmurowanie ścian kominów i attyk, wykonanie obróbek blacharskich, orynnowania
oraz instalacji odgromowej)
Całkowita wartość wymienionych zadań inwestycyjnych wyniosła 503.292.70 zł.
3. Modernizacja części łazienek w DPS w Radomsko.
Inwestycja polegała na modernizacji 10-ciu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przy
pokojach pensjonariuszy w pawilonach B i C mających na celu dostosowanie ich do potrzeb
osób niepełnosprawnych poprzez poszerzenie otworów drzwiowych do pokoi (między pokojem
a pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym), montaż stolarki drzwiowej, montaż poręczy
dla osób niepełnosprawnych oraz utworzenie pokoju kąpielowego w łączniku pomiędzy
pawilonami A i D. Ponadto w remontowanych pomieszczeniach zmodernizowano instalację
elektryczną, instalację c.o, i wodno-kanalizacyjną oraz wykonano instalację przyzywową.
Wartość całego zadania inwestycyjnego wyniosła 249.789 zł.
Zadanie dofinansowane ze środków PFRON w kwocie 78.769 99 zł.
4. Przebudowa budynku gospodarczego w DPS w Radziechowicach uwzględniająca
usunięcie azbestowego pokrycia dachowego.
Przedmiotem inwestycji była przebudowa istniejącego budynku gospodarczego DPS
polegająca na:
— wyburzeniu części ścian oraz wyburzeniu ściany zachodniej budynku i wzniesienie
jej od nowa,
— rozbiórka pokrycia dachu wraz z jej konstrukcją,
— wykonanie konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego,
— wykonanie nowej wylewki podłogowej,
— wykonanie wieńców żelbetowych wraz z ułożeniem nadproży,
— wymiana okna.
Wartość zadania wyniosła 143.551 zł.
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5. Modernizacja instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej w budynku internatu SOSW
w Radomsku.
Inwestycja polegała na wymianie starej instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej
w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku.
W ramach zadania inwestycyjnego zdemontowano również stary węzeł ciepiny, a w jego
miejsce zamontowano nowy.
Wartość zadania wyniosła 652.468 A.
6. Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego w Strzałkowie przy ul. Kolumba
62 wraz z przebudową, rozbudową oraz wyposażeniem z przeznaczeniem na placówkę
opiekuńczo-wychowawczą.
Powiat Radomszczański zakupił nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem
mieszkalnym z zamiarem przekształcenia jej na placówkę opiekuńczo — wychowawczą.
W 2021 roku dokonano formalności związanych z uzyskanie decyzji oraz pozwoleń na zmianę
sposobu użytkowania oraz opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowej
inwestycji.
Prace budowlane oraz uruchomienie placówki zaplanowano na 2022 rok.

XIV. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Referat ds. Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Radomsku przedstawił
informacje dotyczące zamówień publicznych przeprowadzonych w okresie od 01.01.2021 r.
do 31.12.2021 r w formie tabelarycznej.
_
Lp.

----

- --

Przedmiot zamówienia

Rodzaj
zam6wienia
usługi/dostawy!
roboty
budowlane
bu

Try b udzielenia
zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg
powiatowych na terenie
Powiatu Radomszczafiskiego
w sezonie zimowym
2021/2022 na terenie gminy
Ladzice, gminy Radomsko,
gminy Lgota Wielka na
drodze powiatowej nr 3934E
na terenie gminy Kobicie
Wielkie, na drodze
powiatowej nr 3931E na
terenie gminy Kamieńsk i
drodze powiatowej nr 3509E
ul. Sikorskiego na terenie
miasta Radomsko

Usługi

art. 255 pkt 8
z wolnej ręki

L.

1.

Wartość
umowy

Data
udzielenie
zamówienia

Termin
realizacji
zamówienia

Postępowanie unieważnione (art. 225 pkt 8 ustawy
Pzp)
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2.

Zimowe utrzymanie dróg
powiatowych na terenie
Powiatu Radomszczańskiego
w sezonie zimowym
2021/2022 na terenie gminy
Żytno, gminy Gidie

Usługi

art. 255 pkt 8
z wolnej ręki

.

Modernizacja szatni w
budynku H LO w Radomsku

Roboty
budowlane

Podstawowy
art. 275 pkt I

Usługi

Podstawowy
art. 275 pkt 1

Postępowanie unieważnione (art. 225 pkt 2 ustawy
Pzp)

Usługi

Podstawowy
art. 275 pkt I

Postępowanie unieważnione (art. 225 pkt 2 ustawy
PzP)

Roboty
budowlane

Podstawowy
art. 275 pkt 1

Postępowanie unieważnione (art. 225 pkt 3 ustawy
PzP)

Roboty
budowlane

Podstawowy
art. 275 pkt I

4.

5.

6.

7.

Świadczenie usług
pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym na
rzecz Starostwa
Powiatowego w Radomsku
w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania
przesyłek oraz zwrotu
przesyłek niedoręczonych w
rozumieniu ustawy Prawo
pocztowe z dnia 23 listopada
2012r. (t.j.
Dz.U.2020,poz.1041 ze
zm.)"
Świadczenie usług
pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym na
rzecz Starostwa
Powiatowego w Radomsku
w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania
przesyłek oraz zwrotu
przesyłek niedoręczonych w
rozumieniu ustawy Prawo
pocztowe z dnia 23 listopada
2012r. (t.j.
Dz.U.2020,poz.1041 ze
zm.)"
Modernizacja szatni w
budynku II LO w Radomsku
Modernizacja instalacji
grzewczej i wodnokanalizacyjnej w budynku
internatu Specjalnego
Ośrodka SzkolnoWychowawczego w
Radomsku z podziałem na
części

297 963,20 z1

12.02.2021 r.

od 12.02.2021 r.
do 30.04.2021 r.

Postępowanie unieważnione (art. 225 pkt 3 ustawy
Pa,)

Cz. I
488 064,00
Cz. II
173 799,00

05.07.2021 r.

8.

Modernizacja części łazienek
w Domu Pomocy Społecznej
w Radomsku

Roboty
budowlane

Podstawowy
art. 275 pkt I

222 113,67 zł

13.07.2021 r.

9.

Remont drogi powiatowej nr
3915E w m. Pytowice

Roboty
budowlane

Podstawowy
art. 275 pkt 1

504 961,99 zł

13.07.2021 r.

10.

Świadczenie usług
pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym na
rzecz Starostwa
Powiatowego w Radomsku
w zakresie przyjmowania,

Usługi

Podstawowy
art. 275 pkt I

355 580,50 zł

19.07.2021 r.

70 dni od
podpisania
umowy

84 dni od
podpisania
umowy nie
później niż do
29.10.2021 r.
4 miesiące od
dnia podpisania
umowy
24 miesiące od
dnia podpisania
umowy
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przemieszczania i doręczania
przesyłek oraz zwrotu
przesyłek niedoręczonych w
rozumieniu ustawy Prawo
pocztowe z dnia 23 listopada
2012r. (tj.
Dz.U.2020,poz.1041 ze
zm.)"
Modernizacja ewidencji
gruntów, budynków i lokali
dla obrębu Gomunice-Gmina
Gomunice i
11. obrębu Slostowice — Gmina
Gomunice, powiat
radomszczański,
województwo łódzkie z
podziałem na części
Przebudowa drogi
powiatowej
12.
nr 3950E ul. Ks. Kościowa
w Radomsku
Modernizacja szczegółowej
osnowy wysokościowej —
etap Lanaliza dostępnych
materiałów, inwentaryzacja
13.
osnowy i opracowanie
projektu osnowy dla obszaru
powiatu radomszczańskiego,
woj. łódzkie (1012)".
Dostosowanie do wymagań
przepisów ochrony
prz
eciwpożarowej
budynku
.
Starostwa Powiatowego w
Radomsku z podziałem na
części
Remont drogi powiatowej nr
15.
1921E ul. Szkolna w
miejscowości Lgota Wielka
Budowa i przebudowa
przejść dla pieszych na
drogach powiatowych na
16.
terenie powiatu
radomszczańskiego w roku
2021 z podziałem na części
Dostosowanie do wymagań
przepisów ochrony
prze
ciwpożarowej
budynku
.
Starostwa Powiatowego w
Radomsku z podziałem na
części
Remont rowów, wykonanie
rowów, wykonanie
przepustów oraz ścinanie
18.
poboczy przy drogach
powiatowych na terenie
Powiatu Radomszczańskiego
w2021 roku.
19.

Termomodernizacja dachu
ZPO-W w Radomsku

Usługi

Podstawowy
art. 275 pkt I

Cz. I
77 490,00 zł
Cz. II
62 115,00 zł

22.07.2021 r.

4 miesięcy od
podpisania
umowy

Roboty
budowlane

Podstawowy
art. 275 pkt 1

4 684 973,20
zł

16.08.2021 r.

11 miesięcy od
podpisania
umowy

Usługi

Podstawowy
art. 275 pkt 1

220 170,00 zł

02.09.2021 r.

93 dni od dnia
podpisania
umowy
.

Roboty
budowlane

Podstawowy
art. 275 pkt I

Postępowanie unieważnione (art. 225 pkt 1 ustawy
Pzp)

Roboty
budowlane

Podstawowy
art. 275 pkt I

259 293,47 zł

Roboty
budowlane

Podstawowy
art. 275 pkt I

Postępowanie unieważnione (art. 225 pkt 1 ustawy
Pzp)

Roboty
budowlane

Podstawowy
art. 275 pkt I

Cz. I
Postępowanie unieważnione (art. 225 pkt 2 ustawy
Pzp)
Cz. II
Postępowanie unieważnione (art. 225 pkt I ustawy
Pzp)

Roboty
budowlane

Podstawowy
art. 275 pkt 1

246 490,00 z!

28.09.2021 r..

3 miesiące od
podpisania
umowy

Roboty
budowlane

Podstawowy
art. 275 pkt 1

367 757,70 zł

04.10.2021 r.

2 miesiące od
dnia podpisania
umowy

13.09.2021 r.

3 miesiące od
podpisania
umowy
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Remont drogi powiatowej w
miejscowości Wlynice

Budowa i przebudowa
przejść dla pieszych na
drogach powiatowych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego w roku
2021 z podziałem na części

Dostosowanie do wymagań
przepisów ochrony
przeciwpożarowej budynku
Starostwa Powiatowego w
Radomsku z podziałem na
części
Zimowe utrzymanie dróg
powiatowych na terenie
Powiatu Radomszczańskiego
w sezonie zimowym
2021/2022 z podziałem na
części
Wykonanie i dostawy dla
Powiatu Radomszczańskiego
nowych tablic
rejestracyjnych
samochodowych,
motocyklowych i
motorowerowych oraz
odbiór i złomowanie
wymienionych rodzajów
tablic wycofanych przez
Powiat Radomszczański z
użytku
Zakup wraz z dostawą
fabrycznie nowego
samochodu 9-osobowego
(8+1) do przewozu osób
niepełnosprawnych na
potrzeby POW „KAMIL" w
Strzałkowie
Zakup wraz z dostawą
fabrycznie nowego
samochodu 9-osobowego
(8+1) do przewozu osób
niepełnosprawnych na
potrzeby POW „KAMIL" w
Strzałkowie
Remont drogi powiatowej nr
3914E odcinek KajetanówStara Wieś

Roboty
budowlane

Roboty
budowlane
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Podstawowy
art. 275 pkt 1

264 204,00 zł

13.10.2021 r.

2 miesiące od
dnia podpisania
umowy

Podstawowy
art. 275 pkt I

Cz. I
169 986,00 zł
Cz. II
122 016,00 zł
Cz. III
122 508,00 zł
Cz. IV
115 989,00 zł
Cz. V
107 010,00 zł
Cz. VI
122 508,00 zł
Cz. VII
117 096,00 zł
Cz. VIII
115 128,00 zł

13.10.2021 r.

2 miesiące od
podpisania
umowy

Cz. I
Postępowanie unieważnione (art. 225 pkt 2 ustawy
PzP)
Cz. II
Postępowanie unieważnione (art. 225 pkt I ustawy
Pzp)
Cz. I
291 222,00 zł
6 miesięcy od
Cz. H
09.11.2021 r.
dnia podpisania
291 222,00 zł
umowy
Cz. III
305 208.00 zł

Roboty
budowlane

Podstawowy
art. 275 pkt I

Usługi

Podstawowy
art. 275 pkt 1

Dostawa

Podstawowy
art. 275 pkt 1

555 563,60 zł

Dostawa

Podstawowy
art. 275 pkt I

Postępowanie unieważnione (art. 225 pkt 2 ustawy
PzP)

DostaNA a

Podstawowy
art. 275 pkt I

197 623,00 zł

15.11.2021 r.

Maksymalnie 30
dni od
podpisania
umowy

Roboty
budowlane

Podstawowy
art. 275 pkt I

214 939,55 zł

23.11.2021 r.

20 dni od dnia
podpisania
umowy

09.11.2021 r.

24 miesiące od
03.01.2022r.
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28.

29.

30.

Remont drogi powiatowej nr
3935E odc. od granicy gminy
Radom sko-Dmenin
Remont drogi powiatowej nr
3910E w tniejscowości
Borowa
Remont drogi powiatowej nr
33929E w miejscowości
Marianka

20 dni od
podpisania
umowy
20 dni od
podpisania
umowy
10 dni od
podpisania
umowy

Roboty
budowlane

Podstawowy
art. 275 pkt 1

265 228,34 zł

23.11.2021 r.

Roboty
budowlane

Podstawowy
art. 275 pkt 1

289 359,64 zł

30.11.2021r.

Roboty
budowlane

Podstawowy
art. 275 pkt 1

293 752,29 zł

07.12.2021 r.

Cz. I. Cz. III,
Cz. IV, Cz. V
21.12.2021 r.
Cz. II
05.01.2022 r.

5 miesięcy od
podpisania
umowy

26.01.2022 r.

4 miesiące od
podpisania
umowy

31.

Przebudowa przejść dla
pieszych na drogach
powiatowych na terenie
Powiatu Radomszczańskiego
w roku 2022 z podziałem na
części

Roboty
budowlane

Podstawowy
art. 275 pkt 1

Cz. I
170 800,00 zł
Cz. III
118 800,00 z.1
Cz. IV
108 900,00 zł
Cz. V
108 900,00 z1
Cz. II
94 710,00 zł

32.

Zmiana sposobu
użytkowania budynku
mieszkalnego w Strzałkowie
przy ul. Kolumba 62 wraz z
przebudową, rozbudową i
wyposażeniem z
przeznaczeniem na placówkę
opiekuńczo-wychowawczą

Roboty
budowlane

Podstawowy
art. 275 pkt 1

369 189,81 zł

V

SUMA

12 892 634,96 /1

XV. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI POWIATOWYMI
W skład nieruchomości stanowiących własność Powiatu Radomszczańskiego wchodzi
łącznie 585 dziatek o pow. ogólnej 618,1552 ha, w tym 507 dziatek, które stanowią drogi
powiatowe o łącznej pow. 533,0833 ha.

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Radomszczańskiego będące w zarządzie
jednostek organizacyjnych (szkoły; placówki opiekuńczo wychowawcze i hala
sportowa).
Liceum Ogólnoksztalcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku przy ul. Armii
Krajowej 30.
Nieruchomość płożona w obrębie 26 miasta Radomsko przy ulicy Armii Krajowej 30
oznaczona numerami dziatek 214/1, 214/3 o łącznej powierzchni 1,0715ha. Na nieruchomości
znajduje się budynek szkoty — 1 Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Nieruchomość oddana została w trwały zarząd na czas
nieoznaczony z przeznaczeniem na cele oświatowe objęta księgą wieczystą
nr PT1R/00082619/7.
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II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku
przy ul. Bugaj 3.
Nieruchomość płożona w obrębie 11 miasta Radomsko przy ulicy Bugaj 3, oznaczona
numerami dziatek 301/2 oraz 301/4 o łącznej powierzchni 0,5415 ha. Na nieruchomości
znajduje się budynek szkoty — II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Radomsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Nieruchomość oddana została
w trwały zarząd na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na cele oświatowe objęta księgą
wieczystą nr PT! R/00082749/7.
Zespól Szkól Ponadpodstawowych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku
przy ul. Brzeźnickiej 20.
Nieruchomość położona w obrębie 15 miasta Radomsko przy ulicy Brzeźnickiej 20, oznaczona
numerem dziatki 295/2 o powierzchni 2,1162 ha. Na nieruchomości znajduje się budynek
szkoty — Zespól Szkól Ponadpodstawowych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku wraz
z infrastrukturą towarzyszącą. Nieruchomość oddana została w trwały zarząd na czas
nieoznaczony z przeznaczeniem na cele oświatowe objęta księgą wieczystą
nr PT l R/00040666/5.
Zespól Szkól Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku przy ul. Brzeźnickiej 22.
Nieruchomość płożona w obrębie 15 miasta Radomsko przy ulicy Brzeźnickiej 22, oznaczona
numerami dziatek 294/6 i 294/5 o łącznej powierzchni 2,1196 ha. Na nieruchomości znajduje
się budynek szkoty — Zespól Szkól Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku wraz
z infrastrukturą towarzyszącą. Nieruchomość oddana została w trwały zarząd na czas
nieoznaczony z przeznaczeniem na cele oświatowe objęta księgą wieczystą
nr PT I R/00040667/2.
Zespól Szkól Elektryczno- Elektronicznych im. prof. dr. int. Janusza Groszkowsldego
w Radomsku przy ul. Narutowicza 12.
Nieruchomość płożona w obrębie 11 miasta Radomsko przy ulicy Narutowicza 12, oznaczona
numerami dziatek 300/1 i 300/2 o łącznej powierzchni 0,9891 ha. Na nieruchomości znajduje
się budynek szkoty — Zespól Szkól Elektryczno-Elektronicznych im. prof. dr. inż. Janusza
Groszkowskiego w Radomsku z infrastrukturą towarzyszącą. Nieruchomość oddana została
w trwały zarząd na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na cele oświatowe objęta księgą
wieczystą nr PT1R/00082749/7.
Zespól Szkól Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińslkiego w Radomsku,
przy ul. PrzedborsIdej 39/41.
Nieruchomość położona w obrębie 19 miasta Radomsko przy ul. Przedborskiej 39/41,
oznaczona numerami dziatek 10/12 i 10/7 o łącznej powierzchni 0,3926 ha. Na nieruchomości
znajduje się 5 - kondygnacyjny budynek murowany stanowi szkolę - Zespól Szkól
Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku wraz z infrastrukturą
towarzyszącą. Nieruchomość oddana jest w trwały zarząd na czas nieoznaczony na cele
oświatowe, objęta księgą wieczystą nr PT1R/00009275/8.
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Powiatowa Hala Sportowa w Radomsku przy ul. Szkolnej 2.
Nieruchomość płożona w obrębie 11 miasta Radomsko przy ulicy Szkolnej 2, oznaczona
numerem dziatki 299/2 o powierzchni 0,6202 ha. Na nieruchomości znajduje się budynek
Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Nieruchomość
oddana została w trwały zarząd na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na cele statutowe
jednostki organizacyjnej Powiatu Radomszczańskiego — Powiatowej Hali Sportowej
w Radomsku objęta księgą wieczystą nr PT1R/00091438/0.
Zespól Szkól Ponadpodstawowych w Przedborzu, przy ul. Piotrkowskiej 1.
Nieruchomość płożona w obrębie 5 miasta Przedbórz przy ulicy Piotrkowskiej 1, oznaczona
numerem działki 95/1 o powierzchni 1,4259 ha. Na nieruchomości znajduje się budynek
Zespołu Szkól Ponadpodstawowych w Przedborzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Nieruchomość oddana została w trwały zarząd na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na cele
oświatowe, objęta księgą wieczystą nr PT! R/00054340/5.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ks. Jana Twardowskiego w Radomsku,
przy ul. Piastowskiej 12.
Nieruchomość płożona w obrębie 27 miasta Radomsko przy ulicy Piastowskiej 12, oznaczona
numerami dziatek 225/1 i 225/2 o łącznej powierzchni 1,3349 ha. Na nieruchomości znajduje
się budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego
w Radomsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Nieruchomość oddana została w trwały
zarząd na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na cele oświatowe, objęta księgą wieczystą
nr PT1R/00008886/7.
Zespól Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Radomsku, przy ul. Piastowskiej 21.
Nieruchomość płożona w obrębie 27 miasta Radomsko przy ulicy Piastowskiej 21, oznaczona
numerem działki 36 o powierzchni 0,7335 ha. Na nieruchomości znajduje się budynek bursy
szkolnej - Zespól Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Radomsku wraz z infrastrukturą
towarzyszącą. Nieruchomość oddana została w trwały zarząd na czas nieoznaczony
z przeznaczeniem na cele oświatowe, objęta księgą wieczystą nr PT1R/00038911/1.

II
Nieruchomości stanowiące własność Pow iatu Radomszczańskiego będące w zarządzie
jednostek organizacyjnych (Domy Pomocy Społecznej).
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku, przy ul. Krasickiego 138.
Nieruchomość położona w obrębie 4 miasta Radomsko przy ulicy Krasickiego 138 oznaczona
numerem dziatki 82 o pow. 0,2973 ha. Na nieruchomości znajduje się dwukondygnacyjny
budynek Domu Pomocy Społecznej w Radomsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Nieruchomość oddana jest w trwały zarząd na czas nieoznaczony, objęta księgą wieczystą
Nr PT1R/00011634/0.
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Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach Pierwszych, ul. Wspólna 2 gm. Ładzice.
Nieruchomość położona w gminie Ladzice w obrębie Radziechowice Pierwsze
przy ul. Wspólnej 2 omoczona numerem dziatki 160/1 o pow. 5,44 ha oraz 160/2 o pow. 19,43
ha. Na działce zlokalizowany jest Budynek Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą. Nieruchomość oddana jest w trwały zarząd na czas nieokreślony (decyzja z dnia
9.12.1996r. — księga wieczysta Nr PT I R/00040842/3).
Działka nr 160/2 jest przedmiotem dzierżawy do dnia 31.12.2023r.

Inne nierhchoiności gruntowe, stanowiące własność Powiatu Radomszczańskiego
1. Nieruchomość rolna położona w gminie Ladzice w obrębie Radziechowice Pierwsze
oznaczona numerem dziatki 1668 o pow. 1,9797 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest
księga wieczysta Nr PT I R/00094872/5.
2. Działka ozn. nr 10/11 o pow. 0,0092ha położona w obrębie 19 miasta Radomsko przy
ul. Przedborskiej 39/41obr. 19 Radomsko stanowi własność powiatu. Na działce znajduje
się transformator elektroenergetyczny.
3. Dziatki położone w obr. 15 miasta Radomsko przy ulicy Brzeinickiej 32 oznaczone
numerami dziatek od 261/1 do 261/15 o łącznej powierzchni (dziatki pod garażami).
4. Nieruchomość w Strzałkowie przy ulicy Siemiradzkiego i Radomszczańskiej,
D Nieruchomość położona w obrębie Strzalków w gminie Radomsko, położona
w rejonie ulic ulicy Kochanowskiego — Radomszczańska — Siemiradzkiego —
Słoneczna. W skład nieruchomości wchodzą dziatki oznaczone numerami: 1193,
1194, 1195, 1196, 1197,1198, 1199, 1200, 1201/2, 1204/1, 1204/3, 1204/4, 1204/5,
1204/6, 1205, o łącznej powierzchni 57,5428 ha.
D Dziatki omoczone numerami: 1193, 1194, 1204/3, 1196, 1197, 1199 o łącznej
powierzchni 51,4881 ha, zostały wydzierżawione, na okres 3 lat, w trybie przetargu
pisemnego nieograniczonego. Umowa dzierżawy została zawarta na okres od dnia
23 września 2021r. do dnia 22 września 2024r. Dziatki nr: 1205, 1195, 1198, 1200
stanowią drogi wewnętrzne. Na działce 1201/2 zlokalizowane są zabudowania
gospodarcze i mieszkalne (po byłej szkole rolniczej). Część budynków
gospodarczych jest przedmiotem użyczenia dla Stowarzyszeniem Sympatyków
Pojazdów Militarnych ROTA. W części budynkach gospodarczych składowane
są samochody porzucone.
IV
Inne nieruchomości zabudowane stanowiące własność Powiatu Radomszczańskiego.
1. Nieruchomość stanowiąca siedzibę Starostwa Powiatu Radomszczańskiego, położona
w obrębie 27 miasta Radomska przy ulicy Leszka Czarnego 22 omoczona numerami dziatek
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226/1, 211/1, 212/1, 213/3, 214/3, 216/6 i 506/2 oraz 508/2 i 508/3 o łącznej powierzchni
0,4802 ha , objęta księgą wieczystą Nr PT1R/00051617/7, Nr PT1R/00043181/2 oraz
Nr PT1R/00089598/2. Na działce 226/1 o pow. 0,2965 ha zlokalizowany jest budynek
Starostwa Powiatowego. Zarząd Powiatu Radomszczańskiego na podstawie umowy z dnia
22.11.2019r. użyczył Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanemu w Radomsku
pomieszczenia biurowe, znajdujące się w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku
o łącznej powierzchni 93 m2 . Umowa użyczenia obowiązuje do dnia 31.12.2023r.
2. Nieruchomość po Szpitalu Powiatowym w Radomsku Aleje Jana Pawia II nr 5 i nr 7
Nieruchomość położona w obrębie 18 miasta Radomska przy ul. Jana Pawła II nr 5 i 7
oznaczona numerami dziatek: 49/1 o pow. 0,0174 ha i 49/3 o pow. 0,3977 ha,
dla której urządzona jest księga wieczysta Nr PT 1R/0005338/0. Nieruchomość
przeznaczona do zbycia . Na działce nr 49/1 o pow. 0,0174 ha znajduje się budynek
murowany, niepodpiwniczony, parterowy (budynek w złym stanie technicznym). Na działce
nr 49/3 o pow. 03977 ha znajdują się:
• budynek po zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym, murowany, niepodpiwniczony,
dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym,
• budynek po zakładzie rehabilitacji, murowany, niepodpiwniczony, parterowy,
• budynek gospodarczy, murowany, niepodpiwniczony, parterowy.
Część budynku po zakładzie rehabilitacji, została użyczona Klubowi Sportowemu Tytani
Radomsko. Umowa użyczenia do dnia 16.10.2027r., lecz nie dłużej niż do dnia zawarcia
umowy sprzedaży nieruchomości.
V
Nieruchomości będące przedmiotem dzierżawy przez Powiat Radomszczański.
Nieruchomość położona w Radomsku, przy ul. Tysiąclecia 2 — siedziba Powiatowego Urzędu
Pracy. Przedmiotowa nieruchomość, oznaczona numerami dziatek 278/7 oraz 277/7 o łącznej
pow. 0,1374 ha, zgodnie z Umową z dnia 10.07.2018r. zawartą pomiędzy Województwem
Łódzkim a Powiatem Radomszczańskim, jest dzierżawiona przez Powiat Radomszczański.
Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
VI
Nieruchomości SPZ i szpital
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku,
przy ul. Armii Krajowej 34.
Nieruchomość oznaczona numerem dziatki: 257/10 o pow. 0,1260 ha w obrębie 26.
Na działce zlokalizowany jest budynek przychodni. Dla przedmiotowej nieruchomości
urządzona jest księga wieczysta Nr PT1R/00072428/8. Na podstawie aktu notarialnego
repertorium A nr 4302/2013 z dnia 05.12.2013r. zostało ustanowione prawo użytkowania.
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Szpital Powiatowy w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36.
Nieruchomość położona w obr.33 miasta Radomsko przy ul. Jagiellońskiej 36 oznaczona
numerami dziatek: 182/1 , 182/2, 182/4, 182/5 o łącznej powierzchni 10,2634 ha, dla której
prowadzona są księgi wieczyste Nr PT1R/00082747/3 i Nr PT1R/00055567/9.
Na nieruchomości znajduje się Szpital Powiatowy w Radomsku wraz z infrastrukturą
towarzyszącą. W części obiektu funkcjonują: Da Vita (dawniej Centrum Dializa) oraz
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Koniczynka"
w Radomsku.
VII
Nieruchomości lokalowe
Powiat Radomszczański jest właścicielem 6 lokali mieszkalnych położonych w Radomsku
przy ul. Brzeźnickiej 32 (jeden lokal), przy ul. Reymonta 36 (trzy lokale), przy
ul. Jagiellońskiej 20 ( jeden lokal ) oraz w Dobryszycach przy ul. Szkolnej 4B (jeden lokal).
D Lokal mieszkalny o pow. użyt. 35,80 m2 w bloku przy ul. Brzeinickiej 32 m 1 stanowi
pustostan. Zagospodarowanie do uzgodnienia z Zarządem Powiatu.
D Lokal mieszkalny o pow. użyt. 47,99 m2 w bloku przy ul. Reymonta 36 m 10
zamieszkały przez najemcę, któremu przysługuje prawo wykupienia lokalu.
D Lokal mieszkalny o pow. użyt. 43,48 m2 w bloku przy ul. Reymonta 36 m 3,
przeznaczony dla zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku
na mieszkanie usamodzielnienia.
D Lokal mieszkalny o pow. użyt. 47,93 m2 w bloku przy ul. Reymonta 36 m 28
zamieszkały są przez najemcę przeznaczony do eksmisji.
> Lokal mieszkalny o pow. użyt. 63,81 m2 w bloku przy ul. Jagiellońskiej 20 m 21
w Radomsku aktualnie stanowi pustostan. Zagospodarowanie do uzgodnienia
z Zarządem Powiatu.
D Lokal mieszkalny o pow. użyt. 66,40 m2 w Dobryszycach w budynku wielorodzinnym
przy ul. Szkolnej 4B /4. Zagospodarowanie do uzgodnienia z Zarządem Powiatu.
VIII
Lokale mieszkalne administrowanych przez szkoły.
Lp.

1.

2.

Położenie lokalu
Zespól Placówek
OświatowoWychowawczych
ul. Piastowska 21(dwa
niezależne mieszkania
lokatorskie z osobnym
wejściem)
Zespól Szkól Drzewnych
i Ochrony Środowiska ul.
Brzeknicka 22

Liczba lokali

Pow. użytkowa lokalu w m2

53,67
2
46,09

1

44,00
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3.

4.

I Liceum
Ogólnokształcące
ul. Armii Krajowej 30
Zespól Szkól
Ponadpodstawowych nr
1 ul. Brze±nicka 20

1

50,68

47,00
2
47,00

IX
Zbycie, w drodze darowizny, nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Radomszczańs kiego.
1. Aktem notarialnym Repertorium A nr 1877/2021 z dnia 15.03.2021r., Powiat
Radomszczański przekazał Gminie Przedbórz nieruchomości stanowiące drogi gminne,
oznaczone numerami dziatek: 362 o pow.0,75 baw obrębie Zuzowy i 157/1 o pow. 0,30
ha w obrębie Zeleżnica, droga nr 3921E.
2. Aktem notarialnym Repertorium A nr 2445/2021 z dnia 14.06.2021 r. Powiat
Radomszczański zbyt, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Maslowice nieruchomości
stanowiące drogi, gminne, oznaczone numerami dziatek: 338/3 o pow. 0,61 ha, 900/2
o pow. 0,64 ha, 1260 o pow. 0,72 baw obrębie Kraszewice oraz nr 1057 o pow. 0,3521
ha w obrębie Przerąb. Droga 3918E.
3. Aktem notarialnym Repertorium A nr 1518/2022 z dnia 18.02.2022 r. Powiat
Radomszczański zbył w drodze darowizny na rzecz Gminy Radomsko nieruchomość
gruntową położoną w obrębie Strzalków gm. Radomsko, oznaczoną numerem dziatki
1204/15 o pow. 0,0543 ha z przeznaczeniem na drogi gminne.

X
Zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Radomszczańskiego w drodze
przetargu.
1. Powiat Radomszczański Aktem notarialnym Repertorium A nr 665/2022 z dnia
27.01.2022r. zbyt w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość
położoną w Strzałkowie oznaczoną numerem dziatki nr 1204/8 o pow. 0,1105 ha.
2. Powiat Radomszczański Aktem notarialnym Repertorium A nr 673/2022 z dnia
27.01.2022r. zbył w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość
położoną w Strzałkowie oznaczoną numerem działki nr 1204/9 o pow. 0,1127 ha.
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3. Powiat Radomszczański Aktem notarialnym Repertorium A nr 681/2022 z dnia
27.01.2022r. zbyt w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość
położoną w Strzałkowie oznaczoną numerem dziatki nr 1204/10 o pow. 0,1151 ha.
4. Powiat Radomszczański Aktem notarialnym Repertorium A nr 794/2022 z dnia
31.01.2022r. zbyt w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość
położoną w Strzałkowie oznaczoną numerem dziatki nr 1204/11 o pow. 0,1174 ha.
5. Powiat Radomszczański Aktem notarialnym Repertorium A nr 786/2022 z dnia
31.01.2022r. zbył w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość
położoną w Strzałkowie oznaczoną numerem dziatki nr 1204/12 o pow. 0,1077 ha.
6. Powiat Radomszczański Aktem notarialnym Repertorium A nr 778/2022 z dnia
31.01.2022r. zbyt w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość
położoną w Strzałkowie oznaczoną numerem dziatki nr 1204/13 o pow. 0,1393 ha
oraz 1204/14 o pow. 0,1496 ha.
Łącznie, w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego zbyto 7 nieruchomości o łącznej
powierzchni 0,8523 ha, za łączną kwotę 787 000,00 zł.

XI
Zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Radomszczatiskiego w drodze
bezprzetargowej
Aktem notarialnym Repertorium A nr 4202/2021 z dnia 20.05.2021 r. Powiat Radomszczatiski
zbyt, na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomość lokalową, lokal o pow. użytkowej
69,18 m2 położony w Radomsku przy ul. Reymonta 36 m21.
XII
Nabywanie nieruchomości na rzecz Powiatu Radomszczańskiego
1. Aktem notarialnym Repertorium A nr 443/2021 z dnia 28.01.2021 r. Powiat
Radomszczański nabył nieruchomość zabudowaną, położoną w obrębie Strzalków przy
ul. Kolumba 62 gm. Radomsko, oznaczoną numerem dziatki 458/1 o pow. 0,30 ha.
2. Aktem notarialnym Repertorium A nr 2458/2021 z dnia 14.06.2021r. Powiat
Radomszczański nabył, w drodze darowizny, nieruchomość stanowiącą drogę,
w obrębie Przerąb gm. Maslowice, oznaczoną numerem działki 561 o pow. 0,29 ha.
Droga powiatowa Nr 3926E.
3. Aktem notarialnym Repertorium A nr 2458/2021 z dnia 14.06.2021 r. Powiat
Radomszczański nabył, w drodze darowizny, nieruchomość gruntową stanowiącą
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drogę, oznaczoną numerem działki 561 o pow. 0,29 ha, w obrębie Przerąb
gm. Maslowice. Droga powiatowa Nr 3926E.
4. Aktem notarialnym Repertorium A nr 1877/2021 z dnia 15.03.2021 r., Powiat
Radomszczański nabył nieodpłatnie, w drodze darowizny, nieruchomości stanowiące
drogi powiatowe położone:
w obrębie nr 9 miasta Przedbórz działka nr 64 o pow. 0,2853 ha,
w obrębie Miejskie Pola, działka nr 2941 o pow. 0,57 ha,
w obrębie Taras, działka nr 869 o pow. 0,35 ha,
w obrębie Stara Wieś nr 202 o pow. 2,83 ha.
XIII
Z zakresu nabywania/zbywania nieruchomości Powiatu Radomszczańskiego w drodze
decyzji administracyjnych
1. Powiat Radomszczański nabył nieruchomość gruntową stanowiącą drogę, położoną
w obrębie Krzętów gm. Wielgomlyny, oznaczoną numerem dziatki 1422/3 o pow.
0,0430 ha. Droga powiatowa nr 3907E. (Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia
29.03.2019r. GN-IV.7533.169.2 015.JR i Decyzja Ministra Rozwoju Pracy
i Technologii z dnia 13.01.2021 r. D0.1.7614.452.2019.EK.
2. Powiat Radomszczański nabył nieruchomość gruntową stanowiącą drogę, położoną
w obrębie Pągów gm. Żytno, oznaczoną numerem dziatki 820/1 o pow. 0,0500 ha.
Droga powiatowa nr 3907E (decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 19.02.2021r. GN
IV.7533.461.2019.JR.).

XVI. GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne Starosta wykonuje zadania
organów administracji geodezyjnej i kartograficznej jako zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej. Zadania wydziału koncentrują się na gromadzeniu i prowadzeniu
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wydział zajmuje się: prowadzeniem
ewidencji gruntów i budynków w systemie informatycznym, prowadzi sprzedaż map, wypisów
i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz zajmuje się przyjmowaniem projektów
na narady koordynacyjne, a także zgłoszeń prac geodezyjnych. Powyższe dane są podstawą
planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń,
oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki
nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych.
W wydziale można pozyskać dokumenty niezbędne do uzyskania warunków zabudowy,
lokalizacji inwestycji celu publicznego, budowy obiektów nie wymagających pozwolenia
na budowę. Również tutaj weryfikowane są dokumentacje techniczne dzięki którym powstają
mapy do celów projektowych, mapy prawne, wznowienia granic, podziały i rozgraniczenia
nieruchomości, regulacje tytułów własności, regulacje granic nieruchomości, inwentaryzacje
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powykonawcze obiektów budowlanych, inwentaryzacje rozbiórek obiektów budowlanych.
Przechowujemy, przetwarzamy i udostępniamy informacje o: przebiegu granic nieruchomości
oraz o właścicielach, ilości oraz rodzaju budynków, sieciach uzbrojenia terenu, rodzajach sieci
komunikacyjnej, drogowej, rowerowej, ciągów pieszych, oraz innych obiektach ujętych
na mapach sytuacyjno-wysokościowych, ewidencyjnych, glebowo-rolnych. Wszystkie
powyższe informacje gromadzone są w systemach komputerowych baz geodezyjnych
i wykorzystywane są w procesach inwestycyjnych na terenie całego Powiatu
Radomszczańslciego. Dzięki nim projektanci uzyskują niezbędne materiały do zaprojektowania
obiektów budowlanych i inżynieryjnych. To pracownicy Wydziału Geodezji czuwają
nad poprawnością, spójnością oraz interoperacyjnością baz danych numerycznych, które
w coraz szerszym kręgu znajdują zapotrzebowanie oraz zastosowanie w wielu dziedzinach
gospodarczych, naukowych. W związku ze społeczną potrzebą publikacji danych geodezyjnych
w 2017 roku został uruchomiony internetowy portal geodezyjny w Powiecie
Radomszczańslcim. Portal ten staje się niezbędnym narzędziem pracy w biurach geodezyjnych,
w urzędach miasta i gminy oraz w Starostwie Powiatowym w Wydziale Budownictwa
i Architektury, Referacie do Spraw Nieruchomości, Wydziale Zarządzania Drogami
czy w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. To źródło niezbędnej informacji
przy podejmowaniu ważnych decyzji i przedsięwzięć w tych urzędach oraz wydziałach. Adresy
WMS są również podane dla Głównego Geodety Kraju, aby również publikował te dane
na portalu krajowym. Na geoportalu są przygotowane moduły dla rzeczoznawców
majątkowych, gmin, komorników, geodetów i branżystów. Podmioty te wykorzystują dane
pzgik w celu realizacji nałożonych na nich zadań. Z portalu korzystają również Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska
w Łodzi, Główny Urząd Statystyczny, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
oraz pozostali interesanci, których grono jest coraz szersze. Z tego geoportalu mogą korzystać
zwykli obywatele i inne podmioty. Dzięki portalowi została zaprezentowana ciężka i niezwykle
odpowiedzialna praca jaką wykonują pracownicy Wydziału Geodezji. Udostępniony portal
geodezyjny to nowoczesny i dostępny serwis internetowy do w/w danych pod adresem:
http://geoporta1.radomszczanski.p1/.
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Na portalu mapowym można zapoznać się m.in. z mapą ewidencji gruntów i budynków
Powiatu Radomszczańskiego, jak również z ortofotomapą. Obecnie serwis podzielony jest
na trzy części o różnej funkcjonalności.
Od grudnia 2019 roku pojawiła się również możliwość zamówienia map z Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla osób fizycznych poprzez stronę Geoportalu.
Od 2020 roku na geoportalu powiatowym zostały przygotowane moduły dla rzeczoznawców
majątkowych oraz komorników.
Od lutego 2022 roku na geoporta1u powiatowym został uruchomiony moduł do obsługi
Narad Koordynacyjnych i przyjmowania wniosków w postaci elektronicznej. Obsługa Narad
Koordynacyjnych odbywa się przez geoportal poprzez zakładkę „Internetowe narady
koordynacyjne - ZUD" .
Wykres 1. Wybrane zadania Wydziału Geodezji w liczbach
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Wykres 2. Wybrane zadania Wydziału Geodezji w liczbach
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XVII. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO RZECZNIKA
KONSUMENTÓW
I. WSTĘP I UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO RZECZNIKA
KONSUMENTÓW.

Rzecznik Konsumentów swoje zadania wykonuje na podstawie przepisów ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1275). Rzecznik działa w ramach wyodrębnionego biura (od 27 czerwca 2018 r.)
i jest zatrudniony na pełnym etacie. Rzecznik Konsumentów, w terminie do dnia 31 marca
każdego roku, przedkłada Staroście do zaopiniowania roczne sprawozdanie ze swojej
działalności w roku poprzednim oraz przekazuje je Prezesowi Urzędu w terminie 7 dni
od zaopiniowania przez Starostę.
II. REALIZACJA ZADAŃ RZECZNIKÓW KONSUMENTÓW.
1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
w zakresie ochrony interesów konsumentów.
Podstawowym zadaniem Rzecznika Konsumentów jest bezpłatne poradnictwo
konsumenckie. W 2021 r. Rzecznik udzielił łącznie 1230 porad (porady osobiste, telefoniczne
i pisemne). Dla porównania w roku 2020 liczba udzielonych porad to 1220.
Każda zgłoszona do Biura Rzecznika Konsumentów sprawa analizowana była pod względem
faktycznym i prawnym. Konsumenci byli informowani o obowiązujących w ich sprawach
przepisach. Wskazywano także konkretne działania, które mogą podjąć konsumenci,
aby wyegzekwować przysługujące im uprawnienia. Klienci konsultowali z rzecznikiem treść
pism kierowanych do przedsiębiorców. Również przedsiębiorcy kontaktowali się
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z rzecznikiem w sprawach konsumenckich, w celu uzyskania informacji jakie mają obowiązki
wobec konsumentów i jakie przepisy to regulują.
Największa ilość udzielonych porad dotyczyła umów kupna sprzedaży obuwia, odzieży,
urządzeń gospodarstwa domowego AGD i RTV, sprzętu komputerowego, telefonów
komórkowych, samochodów, artykułów wyposażenia wnętrz domów, odstąpienia od umów
kupna-sprzedaży zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość (głównie przez
Internet).
Konsumenci w większości przypadków nie zgadzali się z opiniami wydawanymi przez
rzeczoznawców powołanych przez sprzedawców. W takiej sytuacji rolą rzecznika było
poinformowanie konsumenta o możliwości uzyskania opinii na temat produktu u innego
rzeczoznawcy np. z listy rzeczoznawców prowadzonej przez Inspekcję Handlową.
Z Rzecznikiem kontaktowały się osoby niezadowolone z opinii serwisów producentów, które
często jako przyczynę usterki sprzętu elektronicznego albo AGD i RTV wskazywały
nieprawidłowe użytkowanie sprzętu ze strony nabywcy.
Zdarzało się, że sprzedawcy narzucali reżim odpowiedzialności gwarancyjnej poprzez
przekazywanie reklamacji do serwisu nie biorąc żadnej odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
W porównaniu do lat ubiegłych wrosła ilość spraw dotycząca nieterminowego wykonania
umów o dzido np. montaż okien i drzwi, montaż paneli fotowoltaicznych. Przedsiębiorcy jako
przyczynę opóźnienia w wykonaniu umowy wskazywali pandemię koronawirusa. Ponadto
wzrosła ilość porad w sprawach usług pocztowych i kurierskich (głównie uszkodzenia
przesyłki w trakcie wykonywania usługi).
W porównaniu do lat ubiegłych zmniejszeniu uległa ilość spraw związana
z zawieraniem umów poza lokalem przedsiębiorstwa - dotyczy sprzedaży energii elektrycznej
oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych.
W sytuacji, gdy pomimo interwencji Rzecznika Konsumentów przedsiębiorca odmawiał
pozytywnego załatwienia reklamacji, rzecznik proponował konsumentowi pomoc przy
sporządzeniu wniosku o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu
cyvvilnoprawnego między konsumentem, a przedsiębiorcą, wniosku o rozstrzygnięcie sporu
przed sądem polubownym lub przy wypełnieniu formularzy pism procesowych
w postępowaniu cywilnym. Część konsumentów skorzystała z pomocy zaoferowanej przez
Rzecznika Konsumentów i dzięku temu w wielu przypadkach sprawy konsumenckie zostały
zakończone ostatecznie pozytywnie.
Rzecznik Konsumentów redagował dla konsumentów:
1. Sporządzono 5 pozwów o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym —
przedmiot sporu:
> reklamacja kurtki
> reklamacja okien
> reklamacja montażu drzwi
> reklamacja robota odkurzającego
> reklamacja części do samochodu
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2. Rzecznik sporządził dla konsumentów:
• 10 wniosków o wszczęcie przez Inspekcję Handlową procedury pozasądowego
rozwiązania sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą,
• 2 wnioski do Rzecznika Finansowego o interwencję w sprawie związanej
z reklamacją wniesioną do podmiotu rynku finansowego,
)=. 3 wnioski o interwencję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawach
reklamacji usług telekomunikacyjnych,
• wnioski do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wszczęcie postępowania
w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu (ADR) dot. usług telekomunikacyjnych
• 1 wniosek do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wszczęcie postępowania
w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu (ADR) - usługa pocztowa
)> 1 wniosek do Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki
o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu
konsumenckiego (dotyczy umów sprzedaży energii elektrycznej).
3. Ponadto Rzecznik Konsumentów redagował:
• zgłoszenia reklamacyjne zakupionych towarów i usług,
odwołania od negatywnie rozpatrzonych reklamacji towarów/usług,
• oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
i na odległość (sprzedaży towarów/usług),
)> wypowiedzenia, rozwiązania umów dotyczących sprzedaży towarów/usług,
)=. wnioski do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji
• sprzeciwy od nakazów zapłaty,
)=. pisma zawierające zarzut przedawnienia roszczeń.
W sporządzonych odwołaniach od negatywnie rozpatrzonych reklamacji Rzecznik
Konsumentów powoływał przepisy prawa, które w opinii rzecznika znajdowały zastosowanie
i stanowiły podstawę do pozytywnego załatwienia reklamacji.
Redagowanie odwołań od negatywnie rozpatrzonych reklamacji towarów/usług skutkowało
tym, że wiele spraw konsumenckich zostało ostatecznie załatwionych pozytywnie
dla konsumentów bez potrzeby interwencji Rzecznika Konsumentów do Przedsiębiorcy.
Głównym celem podejmowanych w tym zakresie działań było rozwijanie świadomości
konsumentów, wyrabianie ich krytycznego zmysłu, tak by mogli w sposób racjonalny
dokonywać wyborów i właściwie reagować na wszelakie naciski handlowe oraz skutecznie
egzekwować swoje roszczenia.
Pomoc Rzecznika Konsumentów przy redagowaniu ww. dokumentów przyczyniła się
do podniesienia świadomości konsumentów o przysługujących im prawach i tym samym
do pozytywnego w większości przypadków załatwienia zgłoszonych reklamacji lub innych
roszczeń.

175

Radomszczański
żliwo ś ci
Powiat Mo

Tabela nr 1. Wykaz udzielonych porad.
Wykaz spraw

Ogółem

L Uslugi,w tym:
illiajak
związane z nieruchomościami
bieżąca konserwacja utrzymanie domu, drobne naprawy, pielęgnacja
czyszczenie odzieży i naprawa obuwia
konserwacja i naprawa pojazdów i innych środków transportu
finansowe
ubezpieczeniowe
pocztowe i kurierskie
telekomunikacyjne
transportowe
turystyka i rekreacja
sektor energetyczny i wodny
związane z opieką i opieką zdrowotną
edukacyjne
inne
IL Umowy sprzedaży, w tym:
artykuły żywnościowe
odzież i obuwie
meble, artykuły wyposażenia wnętrz, utrzymania domu
urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia elektroniczne i sprzęt
komputerowy
samochody i środki transportu osobistego
kosmetyki, środki czyszczące i konserwujące
produkty związane z opieką zdrowotną
art. rekreacyjne, zabawki i art. dla dzieci
inne
informacje ogólne
niekonsumenckie
Łącznie

551
13
79
S
24
49
39
43
61
9
51
40
11
6
139
679
34
165
55
147
49
25
20
14
150
20
7
1230

2. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów
konsumentów.
Do zadań Rzecznika Konsumentów należy występowanie do przedsiębiorców w sprawach
ochrony praw i interesów konsumentów.
W roku 2021 Rzecznik Konsumentów podjął 59 interwencji w sprawach konsumenckich
— 41 spraw zostało załatwionych pozytywnie dla konsumentów,
— w 14 przypadkach przedsiębiorcy nie wyrazili zgody na załatwienie sprawy zgodnie
z żądaniem konsumentów.
— 4 sprawy są kontynuowane w 2022 r.
Największa ilość interwencji dotyczyła nieuznanych reklamacji dotyczących wad towarów:
obuwia, sprzętu AGD i RTV, telefonów komórkowych, wyposażenia wnętrz domów.
Pisemne wystąpienia Rzecznika Konsumentów do przedsiębiorców zawierały wezwania
do udzielenia wyjaśnień w sprawach zgłoszonych przez konsumentów, wezwania
do dobrowolnego spełnienia roszczeń wcześniej kierowanych przez samych konsumentów,
które byty połączone z interpretacją obowiązujących przepisów prawa i postanowień zawartych
umów. W odpowiedzi na pisma lub kontakt telefoniczny Rzecznika Konsumentów,
przedsiębiorcy w większości przypadków przedstawiali swoje stanowisko w sprawie, udzielali
dodatkowych wyjaśnień oraz informacji o sposobie załatwienia reklamacji.
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W niektórych sprawach do pozytywnego załatwienia sprawy konsumenckiej dochodziło
Po rozmowie telefonicznej rzecznika z przedsiębiorcą. Reklamacje byty załatwiane
m.in. poprzez naprawę lub wymianę reklamowanego towaru, zwrot pieniędzy, ponowne
rozpatrzenie reklamacji.
Interwencje Rzecznika Konsumentów oraz pozasądowe rozstrzyganie spraw
konsumenckich mają bezpośredni wpływ na zachowania przedsiębiorców, przyczyniają się
do pozytywnego dla konsumenta załatwienia reklamacji, zapoznają przedsiębiorców
z ich powinnościami wobec konsumentów i uświadamiają konieczność przestrzegania
obowiązującego prawa.
Tabela nr 2. Wykaz podjętych interwencji
Wykaz spraw
1111111.11111.110111M

I. Uslugi,w tym:

- •

związane z nieruchomościami
bieżąca konserwacja utrzymanie domu , drobne naprawy, pielęgnacja
czyszczenie odzieży i naprawa obuwia
konserwacja i naprawa pojazdów i innych środków transportu
fmansowe
ubezpieczeniowe
pocztowe i kurierskie
telekomunikacyjne
transportowe
turystyka i rekreacja
sektor energetyczny i wodny
związane z opieką i opieką zdrowotną
edukacyjne
inne
1111111111111111111111.11rUmowy sprzedaży, w tym: Aiwa
artykuły żywnościowe
odzież i obuwie
meble, artykuły wyposażenia wnętrz, utrzymania domu
urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia elektroniczne i sprzęt komputerowy
samochody i środki transportu osobistego
kosmetyki, środki czyszczące i konserwujące
produkty związane z opieką zdrowotną
art. rekreacyjne, zabawki i art. dla dzieci
inne

informacje ogólne
niekonsumenckie

Ogółem
13
O
O
1
1
2
2
1
O
O
2

O
4
O
O
42
7

17
7
10
3
O
O
1
2

4
O
59

3. Współdziałanie z UOKIK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami
konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów.
Rzecznik Konsumentów współpracował z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Inspekcją Handlową, Rzecznikiem Finansowym, Urzędem Komunikacji Elektronicznej,
Urzędem Regulacji Energetyki, Rzecznikiem Finansowym, Biurem Rzecznika Praw Pacjenta,
Europejskim Centrum Konsumenckim, Powiatowymi i Miejskimi Rzecznikami Konsumentów.
Wzorem lat ubiegłych współpraca ta polegała na wzajemnej wymianie poglądów,
ustalaniu jednolitej interpretacji przepisów prawnych, sygnalizowaniu praktyk rynkowych
naruszających prawa i interesy konsumentów.
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W celu uzyskania opinii mającej na celu podważenie decyzji sprzedawcy o odrzuceniu
reklamacji, Rzecznik Konsumentów kontaktował się z rzeczoznawcami z listy Inspekcji
Handlowej (najczęściej konsultacje dotyczyły towarów: obuwie, odzież, sprzęt elektroniczny,
AGD i RTV).
Kontakt z w/w instytucjami pozwalał na wykorzystanie ich wieloletniego doświadczenia
w załatwieniu spraw konsumenckich, praktycznej wiedzy oraz uzyskania specjalistycznych
opinii. Efekt współpracy to m.in. szybsze i pozytywne dla konsumenta załatwienie sprawy.
Rzecmik Konsumentów sporządził:
D zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w Warszawie, dotyczące podejrzenia naruszenia zakazu stosowąnia niedozwolonych
postanowień wzorca umowy — dotyczy regulaminu przedszkola.
D wystąpienie do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
w Piotrkowie Trybunalskim o przeprowadzenie czynności kontrolnych w punkcie
sprzedaży — w związku ze skargą konsumenta, który poinformował, że kaucja
za opakowanie zwrotne (butelki) jest zwracana w wysokości mniejszej od tej, która
została pobrana.
4. Działania o charakterze edukacyjno - informacyjnym.
Podobnie jak w roku 2020 r. również w roku 2021 r. z uwagi na pandemię koronawirusa
działalność edukacyjna Rzecznika Konsumentów została częściowo ograniczona.
Pogadanki edukacyjne dla młodzieży:
• I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku — pogadanka
odbyta się zdalnie tj. przez internet
• Zespól Szkól Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku — dwie
pogadanki przeprowadzone w ramach „Światowego tygodnia przedsiębiorczości
2021".
Za pośrednictwem lokalnych mediów rzecznik informował m.in. o prawach przysługującym
konsumentom w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz
na odległość, reklamacji towarów w ramach rękojmi i gwarancji, reklamacji usług
telekomunikacyjnych.
Rzecznik Konsumentów za pośrednictwem mediów, strony internetowej i facebooka powiatu
poruszał tematykę spraw konsumenckich.
W siedzibie Starostwa, Rzecznik Konsumentów udostępniał mieszkańcom powiatu materiały
informacyjne wydane staraniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Europejskiego
Centrum Konsumenckiego, Rzecznika Finansowego. W trakcie udzielanych porad
telefonicznych oraz w biurze, Rzecznik
Konsumentów informował Konsumentów
o przysługujących im prawach.

178

Radomszczariski
Powiat Możliwo ści

XVIII. PROMOCJA POWIATU I TURYSTYKA

Promocja Powiatu Radomszczańskiego w roku 2021 obejmowała następujące obszary:
• turystyka,
• aktywne spędzanie czasu wolnego,
• ekologia,
• sport i rekreacja,
• bezpieczeństwo,
• ochrona zdrowia,
• inicjatywy integrujące środowiska z terenu Powiatu Radomszczańskiego,
• współpraca z przedsiębiorcami,
• współpraca z gminami z terenu Powiatu Radomszczańskiego,
w ramach których podjęto następujące przedsięwzięcia:
1. Rozwój fanpage ERA Travel na portalu Facebook. Łączna liczba polubień strony na koniec
2021 roku wyniosła 1718 osób (wzrost liczby fanów o ponad 30 %). Fanpage utworzony
został 1 marca 2019 roku. W ramach działania zrealizowano:
- ferie z Powiatem Radomszczańskim „Podaruj dziecku swój czas"- propozycja
wycieczek po regionie (do indywidualnej realizacji internautów),
— prezentacja fotograficznego albumu Powiatu Radomszczańskiego (w cotygodniowym
cyklu przedstawiano zdjęcia z albumu #radomszczanski nacodzien;
radomszczanskinaweekend)
— propozycja wycieczki geologicznej dotyczącej głazów narzutowych na terenie Powiatu
Radomszczańskiego „Przybysze na gapę z dalekiej północy" (do indywidualnej
realizacji internautów),
— propozycja wycieczki geologicznej „W krainie lodu" dotyczącej okresu
zlodowacenia wyjaśniającej obecną rzeźbę terenu Powiatu Radomszczańskiego"
(do indywidualnej realizacji internautów),
— publikacja fragmentów wydawnictwa Łódzkiego Domu Kultury dotyczącego
ciekawostek z zakresu architektury miasta Radomska,
— przeprowadzenie konkursu „Jaka to roślina" skierowany do aktywnych internautów,
który polegał na odgadnięciu nazwy opublikowanego zdjęcia rośliny występującej
na terenie Powiatu Radomszczańskiego,
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— propozycja wycieczki geologicznej na terenie powiatu „Kiedy nad nami szumiało
morze okres kredy" (do indywidualnej realizacji internautów),
— przeprowadzenie konkursu w ramach rajdu pieszego „Od szkoły do szkoty"
obejmującego przyrodniczą ścieżkę edukacyjną na terenie gminy Ładzice
(do indywidualnej realizacji internautów),
— promocja ogólnopolskiej akcji „Noc Muzeów" - zachęcanie do indywidualnych
odwiedzin muzeów na terenie Powiatu Radomszczańskiego: Muzeum Regionalne
im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, Muzeum Drukarstwa Rodziny
Kamińskich, Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej,
— propozycja wycieczki Rezerwat Dębowiec Obszar Natury 2000 (do indywidualnej
realizacji internautów),
— przedstawienie propozycji spędzania wolnego czasu w Powiecie Radomszczańskim
nad wodą - wskazanie miejsc plażowania przy zbiornikach wodnych w Przedborzu
i Zakrzówku Szlacheckim, a także nad rzeką Wartą i Pilicą,
- przedstawienie propozycji spędzania wolnego czasu w Powiecie Radomszczańskim —
kawiarnie, lodziarnie,
— propozycja wycieczek szlakiem wzniesień i gór Powiatu Radomszczańskiego; okolice
miasta Przedbórz szlakiem, niebieskim, zielonym, żółtym,
— propozycja spędzenia weekendu w Powiecie Radomszczańskim, pola namiotowe
(Przedbórz, Zakrzówek Szlachecki, Gowarzów) i atrakcje w regionie,
— promocja sakralnej architektury drewnianej (do indywidualnej realizacji internautów)
— rajd rowerowy „Szmaragdy i diamenty" (pozostałości po Hucie Szkła Jasień) - autorski
projekt wycieczki na trasie Starostwo Powiatowe — rezerwat Jasień — Dmenin —
Bocianie Gniazdo(do indywidualnej realizacji internautów),
— propozycja wycieczki fragmentem szlaku partyzanckiego w okolicach góry Chełm°
(do indywidualnej realizacji internautów),
— propozycja spędzenia wolnego czasu - Muzeum Ludowe w Przedborzu, zimowe wejście
na Fajną Rybę (do indywidualnej realizacji internautów).
2. Realizacja filmów promocyjnych dotyczących możliwości w zakresie aktywności
turystycznej i walorów krajobrazowych Powiatu Radomszczańskiego oraz ich publikacja
na fanpage ERA Travel:
— „Zimowe atrakcje na Fajnej Rybie",
— „Zimowe atrakcje na górze Chelmo",
— „Zima w powiecie radomszczańskim",
— „Zimowe atrakcje na górze Kamieńskiej",
— „Magia drukarstwa w Muzeum Drukarstwa Rodziny Kamińskich" (zespól. ERA Travel).
3. Organizacja wydarzeń związanych z turystyką kwalifikowaną (piesza, rowerowa, wodna,
konna):
— Cotygodniowe audycje radiowe w redakcji „Gazety Radomszczańskiej" promujące
walory turystyczne oraz turystykę weekendową oraz turystykę jednego dnia w Powiecie
Radomszczańskim,
— realizacja ogólnopolskiej akcji „Operacja czysta rzeka" (Warta) połączonej
ze spływem kajakowym rzeką Wartą dla uczestników akcji,
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— realizacja ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Brzegów Warty od źródeł do ujścia"
połączonej ze spływem kajakowym rzeką Wartą dla uczestników akcji,
— rodzinna gra Terenowa „Tajemniczy las" zrealizowana na terenie edukacyjnej ścieżki
leśnej Niesulów,
— organizacja rodzinnego spływu kajakowego rzeką Wartą na. trasie Łęt.— Zakrz6Weic
Szlachecki,
A
.
— wspólorganizacja IV Festiwalu Podróżniczego Wataha w Goniuhicach,
— rodzinny rajd pieszy „W poszukiwaniu pieczonego ziemniaka" na trasie M. G#64--44hi,
•Fajna Ryba, góra Kozłowa, góra Krzemycza, Rezerwat MArąwy-Dobromierskie, B
Góra, tzw trakt cygański (niebieski szlak), stanica harcerska
-je
. •
. Biały :.•,.
- wspólorganizacja rajdu pieszego (wraz z administracją . Priedi;orsliiego;,- rai3tit 7.4
Krajobrazowego) dla uczniów przedborskich szkól podstawowych; „WilakieM
Królewskich Łowów",
— rajd pieszy Szlakiem Partyzanckim (Radomsko, Ojrzeń, Ewina, Kobiele Wielkie,
Maslowice, Przedbórz) (do indywidualnej realizacji internautów)
— rajd pieszy „Zdobywcy korony wzniesień radomszczańskich" (Fajna Ryba, Góra
Kozłowa, wzniesienie Bezimienne Wzgórze, Góra Krzemycza, Bukowa Góra,
wzniesienie Majowa Góra, góra Chelmo, Góra Kamieńska; trasa obejmowała również
wzniesienia Przedborskiego Parku Krajobrazowego znajdujące się poza obszarem
Powiatu Radomszczańskiego) (do indywidualnej realizacji intemautów).
4. Realizacja akcji „Zbieramy nie wyrzucamy" wspólnie z Fundacją na rzecz Odzysku
Opakowań Aluminiowych RECAL oraz Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa
Łódzkiego — dwie edycje 18.03.2021 i 07.06.2021r.
5. Organizacja wydarzeń promujących sport i osiągnięcia lokalnych klubów sportowych,
uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
6. Współpraca i promocja działalności lokalnych klubów sportowych.
7. Wspieranie wydarzeń sportowych o ugruntowanej marce (7. Ultra Kamieńsk, Powiatowy
Rajd Rowerowy — trzy edycje) lub eventów („Bieg po dobrą energię-Malutkie
RUN&BIKE").
8. Realizacja współzawodnictwa sportowego szkól z terenu Powiatu Radomszczańskiego
w trzech kategoriach wiekowych: Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz
Licealnej w różnych dyscyplinach sportowych.
9. Organizacja „Powiatowego Dnia Walki z Rakiem Piersi". Wydarzenie zrealizowano
w przychodni Pro-Familia, przy udziale wolontariuszek z Radomszczańskiego
Stowarzyszenia Amazonek oraz wolontariuszek Fundacji OmeaLife — rak piersi nie
ogranicza.
10. „Bezpieczny Powiat" — akcja edukacyjna realizowana wraz z Komendą Powiatową Policji
w Radomsku wśród mieszkańców Przedborza, Kamieńska oraz Radomska polegająca
na przekazywaniu kamizelek odblaskowych z logo powiatu radomszczańskiego.
11. Realizacja wraz z Komendą Powiatową Policji w Radomsku akcji „Przedszkolaku, świeć
odblaskiem". Podczas spotkań z przedszkolakami z terenu Powiatu Radomszczańskiego
najmłodsi mieszkańcy powiatu otrzymali odblaskowy gadżet w kształcie misia z logo
Powiatu Radomszczańskiego.
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12.Z okazji Dnia Mamy zorganizowano zajęcia z jogi pn. „Mamusiowe Asany" oraz Rodzinne
warsztaty „Podaruj mamie Leśne marzenia".
13.Realizacja konkursu dla dzieci „Mikołajki tuż, tuż" skierowanego do przedszkoli oraz szkól
podstawowych, w których znajdował się oddział przedszkolny.
14. Aktywna promocja zasad i ograniczeń mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu
się COVID-19.
15.Wspólorganizacja: 2. edycji „Różowego Pikniku", „Festiwalu Pięknego Czytania", pleneru
fotograficznego „śladami Braci Różewiczów".
16.- arganizacja
stoiska
Powiatu
Radomszczańskiego
podczas
„Jarmarku
Bożonarodzeniowego" w, Radomsku, w którym udział wzięty Kola Gospodyń Wiejskich
z nrsgo regi&m.
•
17. Biez,ący kontakt z gminami i przedsiębiorcami z terenu Powiatu Radomszczańskiego
w zakresie podejmowanych przez powiat i podmioty zewnętrzne inicjatyw oraz
przedsięwzięć.
18. Bieżąca współpraca z lokalnymi dziennikarzami, Zespołem Nadpilicznych Parków
Krajobrazowych, Regionalną Organizacją Turystyczną oraz Urzędem Marszałkowskim.
19. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Patronatów Honorowych Starosty
Powiatu Radomszczańskiego (od 27.09.2021r. do 31.12.2021r.) przedstawia poniższa
tabela:

Lp.

Nazwa
przedsięwzięcia

Termin
Opis przedsięwzięcia
przedsięwzięcia
...
Wydarzenie ma na celu
promowanie kultury fizycznej,
propagowanie zdrowego stylu życia
oraz alternatywnych form
spędzania czasu wolnego
Mistrzostwa Powiatu
Radomszczański Klub
mieszkańców Radomska oraz
22.10.2021Radomszczańskiego
Squasha „RAKS"
Powiatu Radomszczatiskiego.
24.11.2021
w Squasha 2021
Dodatkowym celem jest integracja
lokalnego środowiska squasha.
Wydarzenie powtarzane cyklicznie
od 2018 roku. Przewidywana liczba
uczestników około 30 osób.
Przedsięwzięcie skierowane jest do
młodzieży zrzeszonej, jak i
XXXVI Ogólnopolski
niezrzeszonej w ZHP. Zostały
OPAL
Harcerski Festiwal
przygotowane konkursy podzielone 02-04.12.2021
Artystyczny
na trzy kategorie: Zuchy, Harcerze i
harcerze starsi oraz Wędrowcy i
instruktorzy (16+)
Organizator

I
2
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Radomszczański
Powiat Mo żliwofci

Hufiec ZHP
Radomsko

i

i

Zapaśniczy Klub
Sportowy
„Radomsko"

Ogólnopolski
liarcerski Turniej
Piłki Nożnej
„HARCcup"

Przedsięwzięcie skierowane jest do
członków Związku Harcerstwa
Polskiego z całego kraju. Głównym
elementem Turnieju jest
rywalizacja w sześciu kategoriach.
Poza powyższą, podstawową
aktywnością zostały zaplanowane
także konkursy poboczne: turniej
Fifa, turniej Street Soccer, turniej
pilkarzyków, turniej celności.

19-21.11.2021

Mistrzostwa
Województwa
Łódzkiego Dzieci i
Młodzików w
zapasach, styl
klasyczny.

Turniej zapaśniczy kierowany jest
do dzieci i młodzieży trenujących
zapasy w stylu klasycznym z
klubów sportowych. Celem
wydarzenia jest wytypowanie
najlepszego zawodnika w
województwie łódzkim oraz
popularyzacja sportu na terenie
Powiatu Radomszczańskiego.

05.12.2021

„III Powiatowy
Konkurs Wiedzy o
HIV/AIDS"

Podniesienie poziomu wiedzy o
HIV/AIDS, kształtowanie
zachowań sprzyjających uniknięciu
zagrożenia wirusem HIV,
uświadomienie uczniom, te
zagrożenie HIV może dotyczyć
każdego człowieka, zachęcenie do
wykonywania testów w kierunku
HIV, kształtowanie postawy
akceptacji i tolerancji wobec osób
żyjących z HIV i chorych na AIDS.

01.12.2021

ii

5

H Liceum
Ogólnokształcące w
Radomsku

I

Zespól Szkól
Ponadpodstawowych
w Przedborzu

:

7

I Liceum
Ogólnokształcące w
Radomsku

„Konkurs
fotograficzny dla
Uczestnicy nadsyłają po 2 zdjęcia
uczniów klas
będące interpretacją tematu tj.
6-8 szkoty
„Małomiasteczkowy klimat".
04.01.2022podstawowej i klas 1rozstrzygnięcie
Konkurs skierowany jest dla
3 szkól
uczniów klas 6-8 szkól
konkursu.
ponadpodstawowych
14.01.2022podstawowych oraz klas 1-3 szkól
z Powiatu
wręczenie nagród
ponadpodstawowych z Powiatu
Radomszczańskiego
Radomszczańskiego oraz Powiatów
oraz powiatów
sąsiadujących z gminą Przedbórz
sąsiadujących z gminą
Przedbórz".
Przedsięwzięcie edukacyjne
skierowane jest do uczniów szkól
ponadpodstawowych powiatu
06-16.12.2021
XVI Dni Kina
radomszczańskiego, a jego celem
jest popularyzacja polskiego kina
wśród młodzieży.
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