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I. Wprowadzenie 

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 

Dz.U. z 2019 poz. 511 z późn. zm.) o samorządzie powiatowym (dalej u.s.p.) zarząd powiatu co roku do 

dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie 

działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów 

i  strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Działając na podstawie art. 30a ust. 3 u.s.p. 

raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie. 

  

II. Podstawowe dane dotyczące powiatu  

Nazwa  Powiat Pabianicki 

Siedziba władz Pabianice 

Okres, którego dotyczy 

raport  
1 stycznia – 31 grudnia 2019 r.  

Liczba mieszkańców 

wg stanu na dzień 

31 grudnia 2019 r. 

(tj. według ostatnich 

dostępnych danych 

GUS)  

Ogółem 119 291 

 Mężczyźni 56091 

 Kobiety 63200 

Miasta 82963  

 Mężczyźni 38332 

 Kobiety 44631 

Wieś 36328 

 Mężczyźni 17759 

 Kobiety 18569 

 

Powierzchnia  492 km2 

Podział 

administracyjny 

W skład Powiatu wchodzi 7 jednostek administracyjnych: Gmina Pabianice, Gmina Dłutów, 

Gmina Dobroń, Gmina Lutomiersk, Gmina Ksawerów, Miasto Konstantynów Łódzki oraz 

Miasto Pabianice, które jest siedzibą Powiatu Pabianickiego 

Podstawowe dane 

finansowe na koniec 

2019 r.  

Wyszczególnienie 

Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

Plan  

po zmianach 
Wykonanie 

Wskaźnik 

realizacji 

planu 

w złotych w % 

1 2 3 4 5 

Dochody 100949883,22 112825341,63 117335510,31 104,00 

Wydatki 104753641,06 119538064,91 114483316,9 95,77 

Przychody 6548957,84 9429923,28 14684972,96 155,73 

Rozchody 2745200,00 2717200,00 2717200,00 100,00 

 

  



Strona 4 z 133 
 

III. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2019 r. 

Lp. 
Uchwała (numer/data 

podjęcia/przedmiot 
Informacja o wykonaniu  

1.  

IV/28/19 
24 stycznia 2019 r. 
w sprawie przyjęcia 
Programu Polityki 

Zdrowotnej 
„Dofinansowanie do 
leczenia niepłodności 
metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego dla 

mieszkańców Powiatu 
Pabianickiego w latach 

2019 – 2023” 

Rada Powiatu przyjęła Program Polityki Zdrowotnej 
„Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą 
zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu 
Pabianickiego w latach 2019-2023” Szczegóły dotyczące 
realizacji uchwały w części V i VI pkt 7 Raportu 

2.  

IV/29/19  
24 stycznia 2019 r. 
w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 

Pabianickiego na lata 2019 
– 2025 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok 

3.  

IV/30/19 
24 stycznia 2019 r. 

w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Pabianickiego na 

2019 rok 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok 

4.  

IV/31/19 
24 stycznia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie z Gminą 

Miejską Pabianice 
porozumienia w sprawie 

powierzenia Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. 

Jana Lorentowicza w 
Pabianicach zadań 

Powiatowej Biblioteki 
Publicznej dla Powiatu 

Pabianickiego 

Porozumienie z dnia 10.04.2019 r., opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego. Główny cel:  
powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana 
Lorentowicza w Pabianicach zadań Powiatowej Biblioteki 
Publicznej dla Powiatu Pabianickiego. 

5.  

IV/32/19 
24 stycznia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na aplikowanie o 

dofinansowanie projektu 
realizowanego w ramach 

Programu ERASMUS+. 

Szkoły Powiatu Pabianickiego: Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół 
Nr 2 i Zespół Szkół Nr 3, II Liceum Ogólnokształcące złożyły 
wnioski w ramach programu ERASMUS+ na dofinansowanie 
wyjazdów zagranicznych dla młodzieży i nauczycieli w celu 
odbycia  praktyk/staży. Informacja o realizacji poszczególnych 
projektów w dalszej części raportu. 

6.  
IV/33/19 

24 stycznia 2019 r. 
w sprawie przyjęcia 

Działanie własne Rady 
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sprawozdania Starosty 
Pabianickiego z 

działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku 

za 2018 rok 

7.  

IV/34/19 
24 stycznia 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia 
skargi 

Działanie własne Rady 

8.  

IV/35/19 
24 stycznia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na złożenie wniosku pn. 

„Budowa siłowni 
plenerowej przy II Liceum 

Ogólnokształcącym w 
Pabianicach, ul. Pułaskiego 

29” 

Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie 
pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego 
województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, 
przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju 
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. 
Całkowita wartość zadania: 50 000,00 zł 
Wnioskowana kwota dofinansowania : 40 000,00 zł 
W ramach zadania planowano budowę siłowni plenerowej 
przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach w tym zakup 
urządzeń: orbitrek, rower, wyciąg górny, wioślarz, stół do 
szachów, ławka. 
Powiat Pabianicki nie uzyskał dotacji z uwagi na 
niewystarczającą ilość środków finansowych - 
Uchwała Nr VII/111/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie 
udzielenia z budżetu Województwa łódzkiego pomocy 
finansowej jednostkom samorządu terytorialnego 
województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, 
przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju 
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. 

9.  

V/36/19 
28 lutego 2019 r. 
w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 

Pabianickiego na lata 2019 
– 2025 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok 

10.  

V/37/19 
28 lutego 2019 r. 

w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Pabianickiego na 

2019 rok 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok 

11.  

V/38/19 
28 lutego 2019 r. 

w sprawie przekazania 
środków finansowych dla 

Komendy Powiatowej 
Policji w Pabianicach. 

Na podstawie uchwały przekazano KPP w Pabianicach kwotę 
dotacji w wysokości 55 tys. na przeprowadzenie remontu 
pomieszczeń KPP P-ce. Wykorzystano 55 000,00 zł. 

12.  

V/39/19 
28 lutego 2019 r. 

w sprawie przyjęcia 
„Raportu z realizacji w 

latach 2016 – 2017 

Działanie własne Rady 
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Programu Ochrony 
Środowiska Powiatu 

Pabianickiego na lata 2016 
– 2019 z perspektywą do 

2024 roku” 

13.  

V/40/19 
28 lutego 2019 r. 

w sprawie powierzenia 
prowadzenia zadania 
publicznego z zakresu 

zarządu drogami 
powiatowymi 

Na podstawie niniejszej uchwały powierzyliśmy Gminie 
Lutomiersk budowę chodnika w ramach zadania „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Wrząca w zakresie 
budowy chodnika, Gmina Lutomiersk”. Gmina na swój koszt 
wybudowała chodnik o szerokości 2,0 na długości 300 
metrów. 

14.  

V/41/19 
28 lutego 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność 
Powiatu Pabianickiego 

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części 
nieruchomości położonej w Ksawerowie. Szczegóły dotyczące 
realizacji uchwały w części VI pkt 12 Raportu. 

15.  

V/42/19 
28 lutego 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na aplikowanie o 

dofinansowanie zadania 
„Otwarta Strefa 

Aktywności (OSA) przy I 
Liceum Ogólnokształcącym 

w Pabianicach, ul. 
Moniuszki 132” 

Wniosek złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach 
Programu Ministra Sportu i Turystyki rozwoju małej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 
2019.  
W ramach zadania wykonano siłownię plenerową składającą 
się z: Siłowni plenerowej 6 stanowisk, strefa relaksu 4 ławki 
montowane na stałe do podłoża, montaż stołu do tenisa 
stołowego oraz gry w kółko i krzyżyk, zamontowano dwa 
kosze na śmieci i stojak na rowery, nasadzenie 40 krzewów, 
utwardzenie terenu. 
Umowa z Ministrem Sportu i Turystyki Nr 
2019/0106/1037/SubA/DIS/OSA z dnia 06.09.2019 r. Budowa 
Otwartej Strefy Aktywności wariant podstawowy - 1 obiekt, 
Otwarta Strefa Aktywności (OSA) przy I Liceum 
Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132. 
Dofinansowanie  – 25 000,00 zł 
Koszt zadania - 59 751,63 zł 

16.  

V/43/19 
28 lutego 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia 

w sprawie realizacji 
zadania z zakresu 

administracji rządowej 
polegającego na udzielaniu 

nieodpłatnej pomocy 
prawnej 

Na mocy niniejszej uchwały samorząd gminy Ksawerów 
nieodpłatnie użycza lokalu gminnego ośrodka kultury do 
świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 

17.  

V/44/19 
28 lutego 2019 r. 

w sprawie zmieniająca 
Uchwałę II/11/18 Rady 
Powiatu Pabianickiego z 

Zaktualizowano rozkład pracy aptek 
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dnia 29 listopada 2018 r. w 
sprawie ustalenia godzin 

pracy aptek 
ogólnodostępnych na 

terenie powiatu 
pabianickiego na rok 2019 

18.  

V/45/19 
28 lutego 2019 r. 

w sprawie przyjęcia 
sprawozdań z działalności 

komisji stałych Rady 
Powiatu Pabianickiego 

Działanie własne Rady 

19.  

VI/46/19 
28 marca 2019 r. 

w sprawie „Powiatowego 
programu promocji 

zatrudnienia i aktywizacji 
lokalnego rynku pracy 

2019” 

Informacje dot. realizacji Powiatowego programu promocji 
zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2019r. 
zawarte są w części VI pkt 17 Raportu 

20.  

VI/47/19 
28 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności 

Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Pabianicach w roku 2018 
wraz z wykazem potrzeb w 

zakresie pomocy 
społecznej na rok 2019 

Działanie własne Rady 

21.  

VI/48/19 
28 marca 2019 r. 

w sprawie określenia 
zadań i wysokości środków 

na ich realizację w 2019 
roku, otrzymanych z 

Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

Zrealizowano dofinansowania dla 1653 wniosków na łączną 
kwotę: 869.786,- zł. 
Na dofinansowanie zadań z zakresu likwidacji barier 
architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się 
wpłynęły łącznie 172 wnioski osób dorosłych i dzieci na łączną 
kwotę: 946.996,- zł. Zrealizowano 66 umów na łączną kwotę: 
272.967,- zł. 
 Na zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki 
wpłynęło łącznie 35 wniosków na kwotę: 238.384,80 zł.  
Środki finansowe przeznaczone na to zadanie to kwota: 
76.380,00  zł. Ogółem zrealizowano 20 umów na łączną kwotę 
74.219,93 zł. 
W ramach realizacji zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i 
turystyki osób niepełnosprawnych w 2019 r. zawarto 20 
umów na kwotę 76.167,69 zł, w tym:  
- 4 umowy na dofinansowanie zadań o charakterze 
rekreacyjno-sportowym (piknik integracyjny, pobyty 
rehabilitacyjno-wypoczynkowe w Termach Uniejowskich), 
- 8 umów na dofinansowanie zadań o charakterze 
turystycznym (wycieczki rekreacyjno-integracyjno-
krajoznawcze jednodniowe i kilkudniowe), 
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- 8 umów na dofinansowanie zadań o charakterze kulturalno-
rekreacyjnym (Powiatowe Spotkanie Noworoczne Osób 
Niepełnosprawnych,  koncert pastorałkowy, spotkanie 
integracyjne Andrzejkowe Wróżby, wyjścia do teatrów, kina i 
restauracji, wycieczka na lotnisko wojskowe w Łasku, 
wycieczka do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie). 
Różnica między kwotą przyznanych dofinansowań a 
wypłaconych dofinansowań wynika z faktu, że niektóre 
zadania zostały zrealizowane na mniejszą kwotę niż ta 
określona w umowie o dofinansowanie w związku z tym 
dofinansowanie zostało pomniejszone proporcjonalnie do 
faktycznie poniesionych kosztów i nie przekroczyło 60 % 
łącznej wartości zadania. 
Dofinansowaniem objęto 749 osób niepełnosprawnych (liczbę 
osób należy rozumieć jako sumę jednostkowych, wypłaconych 
dofinansowań, ponieważ niektóre osoby brały udział w kilku 
realizowanych zadaniach). 
 
Na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Konstantynowie Łódzkim  i w Pabianicach  przeznaczono ze 
środków PFRON kwotę 1 447 680 zł  

22.  

VI/49/19 
28 marca 2019 r. 

w sprawie upoważnienia 
Zarządu Powiatu 

Pabianickiego do zawarcia 
umowy  z jednostką 

prowadzącą Warsztat 
Terapii Zajęciowej w 

Pabianicach i przekazania 
dotacji na działalność 

Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w roku 2019 

Na działalność warsztatu przeznaczono kwotę: 790.933,-zł, w 
tym środki PFRON : 711.840,- zł, a środki własne: 79.093,- zł. 
Warsztat Terapii Zajęciowej, przy Miejskim Centrum Pomocy 
Społecznej w Pabianicach,  ul. Jana Pawła II nr 68. 
W roku 2019 w warsztacie terapii zajęciowej uczestniczyło 40 
osób niepełnosprawnych  w tym: 21 mężczyzn i 19 kobiet. 
Formy i metody realizacji działalności rehabilitacyjnej: 
1.Rehabilitacja zawodowa 
Na terenie warsztatu funkcjonowało 7 pracowni, w których 
prowadzona była rehabilitacja zawodowa, tj.: 

 pracownia krawiecko-hafciarska, 

 pracownia plastyczna, 

 pracownia artystyczna,  

 pracownia makramy,  

 pracownia gospodarstwa domowego,  

 pracownia komputerowa, 

  pracownia stolarska i majsterkowania.  
Ponadto prowadzone były następujące zajęcia: 

 rehabilitacja ruchowa, 

 muzykoterapia 

 zajęcia psychologiczno-reedukacyjne 

 trening ekonomiczny,  

 motywacja uczestników ( w zakresi 
 motywacja uczestników ( w zakresie czystości , wagi ciała, 

zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej).  

23.  

VI/50/19 
28 marca 2019 r. 

w sprawie upoważnienia 
Zarządu Powiatu 

Pabianickiego do zawarcia 

Na działalność warsztatu przeznaczono kwotę: 790.933,-zł, w 
tym środki PFRON : 711. 840,- zł, a środki własne: 79.093,- zł. 
 
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Czuję 
sercem” w Konstantynowie Łódzkim, ul. 8-go Marca 1.  
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umowy z jednostką 
prowadzącą Warsztat 
Terapii Zajęciowej w 

Konstantynowie Łódzkim i 
przekazania dotacji na 
działalność Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w roku 
2019 

W roku 2019 w warsztatach terapii zajęciowej  uczestniczyło 40 
osób niepełnosprawnych, w tym: 25 mężczyzn i 15 kobiet, przy 
czym 21 osób spoza powiatu pabianickiego. 
Formy i metody realizacji działalności rehabilitacyjnej: 
1.Rehabilitacja zawodowa 

24.  

VI/51/19 
28 marca 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia 
projektu pn. „Razem damy 
radę” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego 

na lata 2014 – 2020 

Projekt „Razem damy radę”   realizowany jest przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie 
społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne. Umowa o dofinansowanie 
Projektu nr RPLD.09.02.01-10-A014/18-00 została zawarta 
pomiędzy Powiatem Pabianickim a  Województwem Łódzki, w 
imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, dnia 
23.05.2019. Przewidywany okres realizacji projektu od 
momentu podpisania umowy do 30.04.2022r. Łączna wartość 
projektu wynosi 2242928,73 zł, z czego dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego wynosi  1906464,19 zł, natomiast wkład własny 
ze środków powiatu pabianickiego wynosi 336.464,54 zł. 

25.  

VI/52/19 
28 marca 2019 r. 

w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 

Pabianickiego na lata 2019 
– 2025 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok 

26.  

VI/53/19 
28 marca 2019 r. 

w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Pabianickiego na 

2019 rok 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok 

27.  

VII/54/19 
4 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 

Pabianickiego na lata 2019 
– 2025 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok 

28.  

VII/55/19 
4 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Pabianickiego na 

2019 rok 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok 

29.  
VII/56/19 

4 kwietnia 2019 r. 
w sprawie złożenia 

Na podstawie niniejszej uchwały został złożony wniosek o 
dofinansowanie w ramach programu. Zadanie znalazło się na 
ostatecznej liście rankingowej opublikowanej przez Łódzki 
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wniosku o dofinansowanie 
zadania pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 4912E 
w Ldzaniu, Gmina Dobroń” 

z Funduszu Dróg 
Samorządowych oraz 

realizacji zadania w ramach 
tego funduszu 

Urząd Wojewódzki w Łodzi. Ze względu na fakt, iż zostaliśmy o 
otrzymaniu dofinansowania poinformowani pismem w dniu 
16 września 2019 r. wybór wykonawcy prac oraz ich realizacja 
w 2019 roku okazały się niemożliwe. 

30.  

VIII/57/19 
25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 

Pabianickiego na lata 2019 
– 2025 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok 

31.  

VIII/58/19 
25 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Pabianickiego na 

2019 rok 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok 

32.  

VIII/59/19 
25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie przyjęcia 

„Lokalnego programu 
wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów 
szkół publicznych, dla 

których organem 
prowadzącym jest Powiat 

Pabianicki” 

Dostosowanie treści uchwały do obowiązujących przepisów 

33.  

VIII/60/19 
25 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 
NR V/41/19 Rady Powiatu 

Pabianickiego z dnia 28 
lutego 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność 
Powiatu Pabianickiego 

Zmiana w § 1 uchwały nr V/41/19 z dnia 28.02.2019 r. 

34.  

VIII/61/19 
25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Zarządu 
Powiatu Pabianickiego z 

realizacji programu 
współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za rok 
2018 

Rada Powiatu Pabianickiego przyjęła sprawozdanie Zarządu 
Powiatu Pabianickiego z realizacji programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi za rok 2018. Szczegóły realizacji 
kolejnego programu ustalonego na rok 2019 w części VI pkt 23 

35.  
VIII/62/19 

25 kwietnia 2019 r. 
Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej gmina, powiat      i samorząd województwa 
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w sprawie przyjęcia oceny 
zasobów pomocy 

społecznej w Powiecie 
Pabianickim 

przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o 
analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Organ 
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia 
co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie 
powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa 
właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę zasobów 
pomocy społecznej. Ocena ta wraz z rekomendacjami jest 
podstawą do planowania budżetu na rok następny. Zasoby 
pomocy społecznej w Powiecie Pabianickim, określone w 
przedłożonej ocenie, obejmują w szczególności infrastrukturę, 
kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na 
zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je 
finansujący i realizujący. Ocena obejmuje osoby i rodziny 
korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz 
ich rozkład ilościowy. 

36.  

VIII/63/19 
25 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zasad wnoszenia 
inicjatyw obywatelskich 

oraz tworzenia komitetów 
inicjatyw 

uchwałodawczych 

Uchwała zawiera regulacje dotyczące zasad wnoszenia 
inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw 
uchwałodawczych, zasad promocji inicjatyw 
uchwałodawczych. Określa także formalne wymogi, jakim 
muszą odpowiadać składane projekty.  
Uchwała została zastąpiona uchwałą XIII/87/19 27 sierpnia 
2019 r w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich 
oraz tworzenia komitetów  inicjatyw uchwałodawczych. 

37.  

IX/64/19 
23 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 

Pabianickiego na lata 2019 
– 2025 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok 

38.  

IX/65/19 
23 maja 2019 r. 

w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Pabianickiego na 

2019 rok 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok 

39.  

IX/66/19 

23 maja 2019 r 

w sprawie udzielenia 

dotacji celowej dla Miasta 

Pabianice na 

dofinansowanie zadania 

inwestycyjnego pod nazwą 

„Likwidacja barier 

transportowych – zakup 

autobusu do przewozu 

osób niepełnosprawnych, 

w tym jedno miejsce dla 

osoby niepełnosprawnej 

poruszającej się na wózku 

Udzielenie dotacji celowej dla Miasta Pabianice do kwoty 
56 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadana 
inwestycyjnego pod nazwą „Likwidacja barier transportowych 
– zakup  autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w 
tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej poruszającej 
się na wózku inwalidzkim” dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68. 
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inwalidzkim” dla Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w 

Pabianicach, ul. Jana Pawła 

II 68. 

40.  

XI/67/19 
6 czerwca 2019 r. 

w sprawie udzielenia 
wotum zaufania Zarządowi 

Powiatu Pabianickiego 

Działanie własne Rady 

41.  

XI/68/19 
6 czerwca 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu 
Powiatu Pabianickiego za 

2018 rok 

Działanie własne Rady 

42.  

XI/69/19 
6 czerwca 2019 r. 

w sprawie absolutorium 
dla Zarządu Powiatu 

Pabianickiego za 2018 rok 

Działanie własne Rady 

43.  

XI/70/19 
6 czerwca 2019 r. 
w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 

Pabianickiego na lata 2019 
– 2025 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok 

44.  

XI/71/19 
6 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Pabianickiego na 

2019 rok 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok 

45.  

XI/72/19 
6 czerwca 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na aplikowanie o 

dofinansowanie projektu 
konkursowego 

współfinansowanego ze 
środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020 

Wyrażenie  zgody na aplikowanie przez Powiat Pabianicki o 
dofinansowanie projektu w ramach konkursu RPLD.09.02.01-
IP.01-10-001/19 na tworzenie i rozwój Centrów Usług 
Środowiskowych w ramach  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa IX „ Włączenie społeczne” , Działanie IX.2 „Usługi 
na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznych”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i 
zawodowe” 

46.  

XI/73/19 
6 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 
Nr LIV/389/18 Rady 

Obowiązuje we wszystkich szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Pabianicki – ustalenie łącznej puli 
środków przeznaczonych na wypłatę dodatków 
motywacyjnych oraz zmiana zapisów Regulaminu 
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Powiatu Pabianickiego z 
dnia 30 sierpnia 2018 roku 

w sprawie ustalenia 
Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli 
szkół i placówek 

oświatowych 
prowadzonych przez 

Powiat Pabianicki, 
zmienionej uchwałą Nr 
II/12/18 Rady Powiatu 
Pabianickiego z dnia 29 

listopada 2018 r. 

wynagradzania nauczycieli w zakresie wysokości środków na 
nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla 
nauczycieli 

47.  

XII/74/19 
27 czerwca 2019 r. 
w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 

Pabianickiego na lata 2019 
– 2025. 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok 

48.  

XII/75/19 
27 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Pabianickiego na 

2019 rok. 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok 

49.  

XII/76/19 
27 czerwca 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność 
Powiatu Pabianickiego. 

Sprzedaż części nieruchomości położonej w Ksawerowie. 
Szczegóły dotyczące realizacji uchwały w części VI pkt 12 
Raportu. 

50.  

XII/77/19 

27 czerwca 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody 

na aplikowanie o 

dofinansowanie zadania:  

Utworzenie punktu 

dydaktycznego pn. 

„Zielony zakątek” przy 

Zespole Szkół Specjalnych 

Nr 5 w Pabianicach, ul. 

Pułaskiego 32. 

Wniosek złożony przez Powiat Pabianicki do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z 
dziedziny Edukacja Ekologiczna w ramach konkursu „Nasze 
ekologiczne pracownie”. W ramach zadania zostanie 
utworzona ścieżka edukacyjna poprowadzona wzdłuż 
wschodniej i północnej granicy nieruchomości (działki 
ewidencyjne 424/1 i 424/2) w tym: część leśna, rekreacyjna 
przeznaczona na prowadzenie zajęć lekcyjnych oraz część 
zagospodarowana pod ogródki uprawne. 
Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 
744/EE/D/2019 w formie dotacji z dnia 17.12.2019 r. 
Całkowita wartość zadania: 50 000,00 zł 
Dofinansowanie z WFOSiGW: 45 000,00 zł 
Wkład własny: 5 000,00 zł 

51.  

XII/78/19 

27 czerwca 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi 

Działanie własne Rady 
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52.  

XII/79/19 

27 czerwca 2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego 

w 2019 roku 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego Powiat Pabianicki zawarł umowę 
dotyczącą zaciągnięcia w 2019 roku kredytu długoterminowy 
na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
kredytów do wysokości 3 000 000,00 zł. W wyniku realizacji 
umowy Powiat Pabianickie w 2019 roku zaciągnął kredyt na 
kwotę 2 500 000,00 zł. 

53.  

XIII/80/19 

27  sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Pabianickiego na lata 2019 

– 2025 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok 

54.  

XIII/81/19 

27 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Pabianickiego na 

2019 rok 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok 

55.  

XIII/82/19 

27 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia 

zadań i wysokości środków 

na ich realizację w 2019 

roku, otrzymanych z 

Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Patrz opis do uchwały nr VI/48/19 z dnia 28 marca 2019 r. 

56.  

XIII/83/19 

27 sierpnia 2019 r 

w sprawie złożenia 

wniosku o dofinansowanie 

zadania pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 4912E 

w Ldzaniu, Gmina Dobroń” 

z Funduszu Dróg 

Samorządowych oraz 

realizacji zadania w ramach 

tego funduszu 

W związku z naborem wniosków o dofinansowanie zadań w 
ramach programu, które będą realizowane i dofinansowane w 
2020 roku  oraz mając na względzie fakt, iż do dnia podjęcia 
uchwały nie została opublikowana przez Wojewodę Łódzkiego 
lista zadań dofinansowanych w 2019 r. została podjęta decyzja 
o przygotowaniu omawianej uchwały. Na jej podstawie został 
złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu. 
Nasze zadanie znalazło się na ostatecznej liście rankingowej 
opublikowanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi i 
zostanie w 2020 roku zrealizowane. W chwili obecnej trwają 
prace związane zawarciem umowy o dofinansowanie z 
Wojewodą Łódzkim. 

57.  

XIII/84/19 

27 sierpnia 2019 r 

w sprawie przyjęcie 

uchwały zmieniającej 

Uchwałę Nr XIX/136/16 

Na wniosek gminy Dłutów utworzono dwa nowe przystanki 
komunikacyjne na jej terenie. Były to przystanki w 
miejscowościach Ślądkowice i Tążewy. Bezzwłocznie po 
wejściu w życie omawianej uchwały obowiązki zarządzającego 
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Rady Powiatu 

Pabianickiego z dnia 3 

marca 2016 r. w sprawie 

określenia przystanków 

komunikacyjnych, których 

właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat 

Pabianicki oraz warunków i 

zasad korzystania z nich 

tymi przystankami zostały przekazane na podstawie umowy 
gminie. 

58.  

XII/85/19 

27 sierpnia 2019 r 

w sprawie zmiany uchwały 

Nr LIV/389/18 Rady 

Powiatu Pabianickiego z 

dnia 30 sierpnia 2018 roku 

w sprawie ustalenia 

Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli 

szkół i placówek 

oświatowych 

prowadzonych przez 

Powiat Pabianicki, 

zmienionej uchwałą Nr 

II/12/18 Rady Powiatu 

Pabianickiego z dnia 29 

listopada 2018 roku oraz 

uchwałą Nr XI/73/19 Rady 

Powiatu Pabianickiego z 

dnia 6 czerwca 2019 roku 

Obowiązuje we wszystkich szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Pabianicki – dostosowanie 
wysokości dodatku za wychowawstwo klasy do 
obowiązujących przepisów oraz zmiana wysokości dodatku 
funkcyjnego dla nauczycieli pełniących funkcję nauczyciela 
konsultanta 

59.  

XIII/86/19 

27 sierpnia 2019 r 

w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności 

kontrolnej Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu 

Pabianickiego 

Działanie własne Rady 

60.  

XIII/87/19 
27 sierpnia 2019 r 

w sprawie zasad wnoszenia 
inicjatyw obywatelskich 

oraz tworzenia komitetów  
inicjatyw 

uchwałodawczych. 

Uchwała zawiera regulacje dotyczące zasad wnoszenia 
inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw 
uchwałodawczych, zasad promocji inicjatyw 
uchwałodawczych. Określa także formalne wymogi, jakim 
muszą odpowiadać składane projekty.  
Od dnia wejścia w życie, do 31 grudnia 2019 r. mieszkańcy 
powiatu pabianickiego nie wnieśli pod obrady Rady Powiatu 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

61.  
XIII/88/19 

27 sierpnia 2019 r 
Działanie własne Rady 
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w sprawie przekazania 

petycji 

62.  

XIV/89/19 

26 września 2019 r. 

w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Pabianickiego na lata 2019 

– 2025. 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok 

63.  

XIV/90/19 

26 września 2019 r. 

w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Pabianickiego na 

2019 rok 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok 

64.  

XIV/91/19 

26 września 2019 r 

w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie 

Konstantynów Łódzki przy 

realizacji zadania 

publicznego pod nazwą 

„Niesienie pomocy 

środowisku i ludziom w 

stanie nagłego zagrożenia – 

zakup trzech zestawów 

aparatów oddechowych 

powietrznych wraz z butlą i 

maską dla Gminy 

Konstantynów Łódzki”. 

Zadanie zrealizowane przez Gminę Miejską Konstantynów 
Łódzki zgodnie z umową Nr 4/2019/OŚ z dnia 23 października 
2019r. W ramach zadania zakupiono 3 zestawy aparatów 
powietrznych AERIS II Phase z maską OptiPro i butlą każdy.  
Całkowity koszt zadania – 14 723,10 zł 
Udział środków powiatowych – 11 778,48 zł 

65.  

XIV/92/19 

26 września 2019 r 

w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie 

Lutomiersk przy realizacji 

zadania publicznego pod 

nazwą „Niesienie pomocy 

środowisku i ludziom w 

stanie nagłego zagrożenia – 

zakup sprzętu w celu 

podniesienia gotowości 

bojowej jednostki OSP z 

terenu Gminy Lutomiersk 

oraz poprawa skuteczności 

prowadzonych działań 

ratowniczych”. 

Zadanie zrealizowane przez Gminę Lutomiersk z zgodnie z 
umową Nr 2/2019/OŚ z dnia 22 października 2019r. W ramach 
zadania zakupiono: pompę elektryczną zanurzeniową 
Rosenbauer Nautilius szt. 1, radiostację nasobną cyfrową 
analogową Hytera PD785G z mikrogłośnikiem szt.1 oraz 
detektor wielogazowy Micro Clip XL szt. 1.  
Całkowity koszt zadania – 12 841,00 zł. 
Udział środków powiatowych – 10 272,80 zł 
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66.  

XIV/93/19 

26 września 2019 r 

w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie 

Lutomiersk przy realizacji 

zadania publicznego pod 

nazwą „Niesienie pomocy 

środowisku i ludziom w 

stanie nagłego zagrożenia – 

zakup sprzętu w celu 

poprawy stanu 

bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego oraz 

ochrony ratowników przed 

zagrożeniami wynikającymi 

z prowadzenia akcji 

ratowniczo – gaśniczych 

dla Gminy Lutomiersk”. 

Zadanie zrealizowane przez Gminę Lutomiersk zgodnie z 
umową Nr 3/2019/OŚ z dnia 22 października 2019r. W ramach 
zadania zakupiono: aparat powietrzny z butlą kompozytową 
FENZY AERIS szt. 2, prądownicę Turbo Jet 2011 S-U 1 szt. oraz 
sygnalizator bezruchu MSA MOTION SCOUT 2 szt.  
Całkowity koszt zadania – 11 326,37 zł 
Udział środków powiatowych – 9 061,10 zł 

67.  

XIV/94/19 

26 września 2019 r 

w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie 

Lutomiersk przy realizacji 

zadania publicznego pod 

nazwą „Niesienie pomocy 

środowisku i ludziom w 

stanie nagłego zagrożenia – 

zakup sprzętu w celu 

poprawy stanu 

bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego 

przeciwpożarowego w 

Gminie Lutomiersk”. 

Zadanie zrealizowane przez Gminę Lutomiersk zgodnie z 
umową Nr 1/2019/OŚ z dnia 22 października 2019r. W ramach 
zadania zakupiono: motopompę szlamową HONDA WT 40X 
szt. 1, prądownicę wodną Turbo Tipsa Blue Devil szt. 1 oraz 
kombinezon męski gumowy - spodniobuty szt. 2.  
Całkowity koszt zadania – 10 959,30 zł. 
Udział środków powiatowych – 8 767,44 zł 

68.  

XIV/95/19 

26 września 2019 r 

w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie 

Pabianice przy realizacji 

zadania publicznego pod 

nazwą „Niesienie pomocy 

środowisku i ludziom w 

stanie nagłego zagrożenia – 

zakup sprzętu do działań 

ratowniczo – gaśniczych 

dla Gminy Pabianice”. 

Zadanie zrealizowane przez Gminę Pabianice zgodnie z 
umową Nr 5/2019/OŚ z dnia 21 października 2019r. W ramach 
zadania zakupiono: agregat oddymiający GF 164 SE szt. 1 oraz 
piłę do drewna STIHL MS 391 szt. 1. 
Całkowity koszt zadania: 10 000,00 zł. 
Udział środków powiatowych – 8 000,00 zł 
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69.  

XV/96/19 
24 października 2019 r. 

w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 

Pabianickiego na lata 2019 
– 2025. 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok 

70.  

XV/97/19 
24 października 2019 r 

w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Pabianickiego 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok 

71.  

XV/98/19 
24 października 2019 r 
w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie 
Dobroń przy realizacji 

zadania publicznego pod 
nazwą „ Niesienie pomocy 

środowisku i ludziom w 
stanie nagłego zagrożenia – 

zakup sprzętu do działań 
ratowniczo – gaśniczych 

dla Gminy Dobroń (zakup 
sprzętu uzbrojenia i 
techniki specjalnej)”. 

Zadanie zrealizowane przez Gminę Dobroń zgodnie z umową 
Nr 7/2019/OŚ z dnia 8 listopada 2019r. W ramach zadania 
zakupiono: kaseton na węże 3x W 75 zamknięty BZ szt. 1 oraz 
opryskiwacz HECHT 459 szt. 1.  
Całkowity koszt zadania – 1 250,00 zł. 
Udział środków powiatowych – 1 000,00 zł 

72.  

XV/99/19 
24 października 2019 r. 
w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie 
Lutomiersk przy realizacji 
zadania publicznego pod 

nazwą „ Niesienie pomocy 
środowisku i ludziom w 

stanie nagłego zagrożenia – 
zakup sprzętu w celu 

podniesienia gotowości 
bojowej jednostki OSP 
Lutomiersk oraz zakup 
odzieży ochronnej dla 

strażaków biorących udział 
w działaniach ratowniczo – 

gaśniczych (zakup 
wyposażenia osobistego 

strażaka, sprzętu 
uzbrojeniai techniki 

specjalnej)”. 

Zadanie zrealizowane przez Gminę Lutomiersk zgodnie z 
umową Nr 6/2019/OŚ z dnia 12 listopada 2019r. W ramach 
zadania zakupiono: rękawice techniczne FHR 012 szt. 6, szelki 
bezpieczeństwa P O2 szt. 4, narzędzie CHULIGAN szt. 1, klucz 
do łączników uniwersalny K6 szt. 2, linkę bezpieczeństwa OLR-
A szt. 2, linkę do węży ssawnych LWS10 sz. 1, wąż ssawny 
W110/2500 szt. 3, mostek przejazdowy gumowy szt. 4 oraz 
bosak lekki aluminiowy składany szt. 1  
Całkowity koszt zadania – 4 693,79 zł. 
Udział środków powiatowych – 3 708,09 zł 

73.  

XV/100/19 
24 października 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia 
dotychczasowego 

Uchwała o charakterze deklaratoryjnym – wypełnienie  
obowiązku stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie liceum 
ogólnokształcące wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
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trzyletniego I Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
Jędrzeja Śniadeckiego w 

Pabianicach w czteroletnie 
I Liceum Ogólnokształcące 
im. Jędrzeja Śniadeckiego 

w Pabianicach. 

74.  

XV/101/19 
24 października 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia 
dotychczasowego 

trzyletniego II Liceum 
Ogólnokształcącego im. 

Królowej Jadwigi w 
Pabianicach w czteroletnie 
II Liceum Ogólnokształcące 

im. Królowej Jadwigi w 
Pabianicach 

Uchwała o charakterze deklaratoryjnym – wypełnienie  
obowiązku stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie liceum 
ogólnokształcące wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

75.  

XV/102/19 
24 października 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia 
dotychczasowego 

trzyletniego IV Liceum 
Ogólnokształcącego w 
Pabianicach w Zespole 

Szkół Nr 1 w Pabianicach w 
czteroletnie IV Liceum 

Ogólnokształcące w 
Pabianicach w Zespole 

Szkół Nr 1 w Pabianicach. 

Uchwała o charakterze deklaratoryjnym – wypełnienie  
obowiązku stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie liceum 
ogólnokształcące wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

76.  

XV/103/19 
24 października 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia 
dotychczasowego 

trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego dla 

dorosłych w Pabianicach w 
Zespole Szkół Nr 1 w 

Pabianicach w czteroletnie   
Liceum Ogólnokształcące 

dla dorosłych w 
Pabianicach w Zespole 

Szkół Nr 1 w Pabianicach 

Uchwała o charakterze deklaratoryjnym – wypełnienie  
obowiązku stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie liceum 
ogólnokształcące wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

77.  

XV/104/19 
24 października 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia 
dotychczasowego 

Uchwała o charakterze deklaratoryjnym – wypełnienie 
obowiązku stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
czteroletniego technikum w pięcioletnie technikum 
wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
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czteroletniego    Technikum 
w Zespole Szkół Nr 1 w 

Pabianicach w pięcioletnie 
Technikum w Zespole Szkół 

Nr 1 w Pabianicach. 

78.  

XV/105/19 
24 października 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia 
zakończenia działalności 

dotychczasowego   
Gimnazjum Powiatowego 

w Pabianicach 
wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Nr 1 w 

Pabianicach. 

Uchwała o charakterze deklaratoryjnym – wypełnienie 
obowiązku stwierdzenia zakończenia działalności 
dotychczasowego gimnazjum wynikającego z ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe 

79.  

XV/106/19 
24 października 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia 
dotychczasowego 

trzyletniego Liceum   
Ogólnokształcącego dla 

młodzieży w Pabianicach w 
Zespole Szkół Nr 2 w 

Pabianicach w czteroletnie 
Liceum Ogólnokształcące 

dla młodzieży w 
Pabianicach w Zespole 

Szkół Nr 2 w Pabianicach 

Uchwała o charakterze deklaratoryjnym – wypełnienie  
obowiązku stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie liceum 
ogólnokształcące wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

80.  

XV/107/19 
24 października 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia 
dotychczasowego 

trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego dla 

dorosłych w Pabianicach w 
Zespole Szkół Nr 2 w 

Pabianicach w czteroletnie 
Liceum Ogólnokształcące 

dla dorosłych w 
Pabianicach w Zespole 

Szkół Nr 2 w Pabianicach 

Uchwała o charakterze deklaratoryjnym – wypełnienie  
obowiązku stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie liceum 
ogólnokształcące wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

81.  

XV/108/19 
24 października 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia 
dotychczasowego 

czteroletniego Technikum 
Zawodowego w Zespole 

Szkół Nr 2 w Pabianicach w 

Uchwała o charakterze deklaratoryjnym – wypełnienie 
obowiązku stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
czteroletniego technikum w pięcioletnie technikum 
wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
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pięcioletnie Technikum 
Zawodowe w Zespole Szkół 

Nr 2 w Pabianicach 

82.  

XV/109/19 
24 października 2019 r. 

w sprawie zmiany nazwy 
dotychczasowej Policealnej 

Szkoły dla dorosłych w 
Pabianicach wchodzącej w 

skład Zespołu Szkół Nr 2 
im. prof. Janusza 

Groszkowskiego w 
Pabianicach 

Dostosowanie nazwy szkoły do obowiązujących przepisów 

83.  

XV/110/19 
24 października 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia 
dotychczasowego 

trzyletniego III Liceum 
Ogólnokształcącego w 
Pabianicach w Zespole 

Szkół Nr 3 w Pabianicach w 
czteroletnie III Liceum 

Ogólnokształcące w 
Pabianicach w Zespole 

Szkół Nr 3 w Pabianicach 

Uchwała o charakterze deklaratoryjnym – wypełnienie  
obowiązku stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie liceum 
ogólnokształcące wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

84.  

XV/111/19 
24 października 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia 
dotychczasowego 

trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego dla 

dorosłych w Pabianicach w 
Zespole Szkół Nr 3 w 

Pabianicach w czteroletnie 
Liceum Ogólnokształcące 

dla dorosłych w 
Pabianicach w Zespole 

Szkół Nr 3 w Pabianicach. 

Uchwała o charakterze deklaratoryjnym – wypełnienie  
obowiązku stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie liceum 
ogólnokształcące wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

85.  

XV/112/19 
24 października 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia 
dotychczasowego 

czteroletniego   Technikum 
w Zespole Szkół Nr 3 w 

Pabianicach w pięcioletnie 
Technikum w Zespole Szkół 

Nr 3 w Pabianicach. 
 

Uchwała o charakterze deklaratoryjnym – wypełnienie 
obowiązku stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
czteroletniego technikum w pięcioletnie technikum 
wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
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86.  

XV/113/19 
24 października 2019 r. 

w sprawie zmiany nazwy 
dotychczasowej Szkoły 

Policealnej dla dorosłych w 
Pabianicach wchodzącej w 

skład Zespołu Szkół Nr 3 
im. Legionistów Miasta 
Pabianic w Pabianicach. 

Dostosowanie nazwy szkoły do obowiązujących przepisów 

87.  

XV/114/19 
24 października 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia 
zakończenia działalności 

dotychczasowego  
Gimnazjum Specjalnego Nr 

4 w Konstantynowie 
Łódzkim wchodzącego w 

skład Zespołu Szkół 
Specjalnych Nr 4 w 

Konstantynowie Łódzkim 

Uchwała o charakterze deklaratoryjnym – wypełnienie 
obowiązku stwierdzenia zakończenia działalności 
dotychczasowego gimnazjum wynikającego z ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe 

88.  

XV/115/19 
24 października 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia 
zakończenia działalności 

dotychczasowego 
Gimnazjum Specjalnego Nr 

5 w Pabianicach 
wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Specjalnych  
Nr 5 w Pabianicach 

Uchwała o charakterze deklaratoryjnym – wypełnienie 
obowiązku stwierdzenia zakończenia działalności 
dotychczasowego gimnazjum wynikającego z ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe 

89.  

XV/116/19 
24 października 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na aplikowanie o 

dofinansowanie projektu 
pn. „Budowa boiska 

wielofunkcyjnego przy 
Zespole Szkół Nr 3 w 

Pabianicach, ul. Gdańska 
5”. 

Powiat Pabianicki złożył wniosek o dofinansowanie dla ww. 
zadania w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla 
usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie 
VII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nabór nr 
RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19. W ramach zadania zostanie 
wybudowane boisko o wymiarach 15x28 m do piłki ręcznej, 
piłki mini nożnej oraz do gry w siatkówkę (położona zostanie 
nawierzchnia poliuretanowa, zamontowane zostaną 2 
piłkochwyty o wysokości 6m) ogrodzenie boiska o wysokości 
4m, odwodnienie nawierzchni boiska, które podłączone 
zostanie do kanalizacji deszczowej na terenie działki oraz 
wyposażenie pracowni do nauki języków obcych: 
• Komputerowa jednostka centralna all-in-one z 
wzmacniaczem audio – 1 szt. 
• OPS i3-7100, 4GB RAM, 1TB HDD, DVD, Win10Pro, 
klawiatura + mysz- 1 szt. 
• Navigator Pro – program do sterowania pracownią z 
komputera – 1szt. 
• RECORDER – oprogramowanie magnetofonu cyfrowego– 
1szt. 
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• Monitor 22'''' Full HD LED – 1szt. 
• Stanowisko uczniowskie + okablowanie -24 szt. 
• Słuchawki z mikrofonem – 24 szt. 
• Zestaw dla niedosłyszących(pętla induktofoniczna + 
mikrofon) – 1 szt. 
• Głośniki do zabudowy w biurku (para) – 1 szt. 
• Stolik ucznia 2-osobowy – 12 szt. 
• Biurko nauczyciela – 1 szt. 
 W ramach zadania przewidywane jest zarządzanie projektem i 
promocja. 
 
Całkowita wartość projektu: 424 166,90 zł 
Kwota dofinansowania: 328 674,44 zł 
Wkład własny: 95 492,46 zł  
Wniosek jest nadal oceniany pod względem formalnym. 

90.  

XV/117/19 
24 października 2019 r. 
w sprawie rozpatrzenia 

petycji 
 

Działanie własne Rady 

91.  

XV/118/19 
24 października 2019 r 

w sprawie nadania tytułu 
„Zasłużony dla Powiatu 

Pabianickiego”. 

Działanie własne Rady 

92.  

XVI/119/19 
7 listopada 2019 r. 
w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 

Pabianickiego na lata 2019 
– 2025 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok 

93.  

XVI/120/19 
7 listopada 2019 r. 

w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Pabianickiego na 

2019 r. 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok 

94.  

XVI/121/19 
7 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały 
Nr IV/31/19 Rady Powiatu 

Pabianickiego z dnia 24 
stycznia 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na 
zawarcie z Gminą Miejską 
Pabianic porozumienia w 

sprawie powierzenia 
Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Jana 

Lorentowicza w 
Pabianicach zadań 

Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty dotacji. 
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Powiatowej Biblioteki 
Publicznej dla Powiatu 

Pabianickiego. 

95.  

XVIII/122/19 
26 listopada 2019 r. 
w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 

Pabianickiego  
na lata 2019 - 2025. 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok 

96.  

XVIII/123/19 
26 listopada 2019 r. 

w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Pabianickiego na 

2019 r. 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok 

97.  

XVIII/124/19 
26 listopada 2019 r. 

w sprawie aplikowanie o 
dofinansowanie zadania: 

„Przebudowa Domu 
Pomocy Społecznej w 

Pabianicach ul. Łaska 86 w 
kierunku poprawy 

funkcjonalności obiektu ze 
szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb 
osób niepełnosprawnych – 

strefa wejściowa i III 
piętro”. 

Wniosek złożony do Regionalnego Centrum Polityki 
Społecznej. Przedmiotem wniosku jest dofinansowanie 
przebudowy III piętra DPS w Pabianicach ul. Łaska 86 mającej 
na celu poprawę funkcjonalności oraz podniesienie standardu 
obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace będą 
dotyczyły przebudowy 9 pokoi  
i korytarza trzeciego piętra budynku wraz ze strefą wejściową. 
Całkowita wartość zadania: 539 362,75 zł 
Wkład własny: 270 000,00 zł 
Dofinansowanie PFRON: 269 362,75 zł 
Wniosek został odrzucony ze względów formalno-prawnych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 
6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu 
województwa, które mogą być dofinansowane ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych  § 6 ust. 2. (Dofinansowanie nie może być 
udzielone podmiotom, które uzyskały je w ciągu 3 lat przed 
złożeniem wniosku ostatnia umowa 16/PFRON/2017). 

98.  

XVIII/125/19 
26 listopada 2019 r. 

w sprawie aplikowanie o 
dofinansowanie zadania: 

"Modernizacja boiska 
szkolnego 

przystosowanego do 
potrzeb uczniów 

niepełnosprawnych w 
Zespole Szkół Specjalnych 

Nr 5 w Pabianicach, ul. 
Pułaskiego 32". 

Wniosek złożony do Regionalnego Centrum Polityki 
Społecznej. W ramach zadania zostaną zlikwidowane bariery 
architektoniczne w obrębie boiska szkolnego (roboty związane  
z urządzeniem zaplecza i placu budowy, roboty ziemne, 
rozbiórkowe, budowlano-montażowe oraz uzbrojenie terenu, 
ogrodzenie boiska i prace przy nawierzchnia wokół boiska) w 
Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej Nr 5 w 
Pabianicach ul. Pułaskiego 32 . 
Całkowita wartość zadania: 200 000,00 zł 
Wkład własny do wniosku:  87 084,58 zł 
Dofinansowanie PFRON: 87 083,00 zł 
Oczekiwanie na ocenę wniosku. 

99.  

XVIII/126/19 
26 listopada 2019 r. 

w sprawie udzielenie 
pomocy finansowej Gminie 

Dłutów przy realizacji 
zadania publicznego pod 

Zadanie zrealizowane przez Gminę Dłutów zgodnie z umową  
Nr 8/2019/OŚ z dnia 2 grudnia 2019r. W ramach zadania 
zakupiono: podkrzesywarkę Stihl HT 133 4-Mix 1 szt., wąż do 
motopompy HI-FLOW W-52-20 ŁA sz. 2 oraz wąż do 
motopompy HI-FLOW W-72-20 ŁA sz. 2.  
Całkowity koszt zadania – 3 817,00 zł. 
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nazwą „Niesienie pomocy 
środowisku i ludziom w 

stanie nagłego zagrożenia -
zakup sprzętu do działań 

ratowniczo -gaśniczych dla 
Gminy Dłutów (zakup 
sprzętu uzbrojenia i 

techniki specjalnej)”. 

Udział środków powiatowych – 3 000,00 zł 

100.  

XVIII/127/19 
26 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiana uchwały 
dotyczącej określenia 

zadań i wysokości środków 
na ich realizację w 2019 

roku, otrzymanych z 
Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

Patrz opis do uchwały nr VI/48/19 z dnia 28 marca 2019 r. 

101.  

XVIII/128/19 
26 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiana uchwały 
Nr VI/49/19 Rady Powiatu 

Pabianickiego z dnia 28 
marca 2019 roku w 

sprawie upoważnienia 
Zarządu Powiatu 

Pabianickiego do zawarcia 
umowy z jednostką 

prowadzącą Warsztat 
Terapii Zajęciowej w 

Pabianicach i przekazania 
dotacji na działalność 

Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w roku 2019. 

Patrz opis do uchwały nr VI/49/19 z dnia 28 marca 2019 r. 

102.  

XVIII/129/19 
26 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiana uchwały 
Nr VI/50/19 Rady Powiatu 

Pabianickiego z dnia 28 
marca 2019 roku w 

sprawie upoważnienia 
Zarządu Powiatu 

Pabianickiego do zawarcia 
umowy z jednostką 

prowadzącą Warsztat 
Terapii Zajęciowej w 

Konstantynowie Łódzkim i 
przekazania dotacji na 
działalność Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w roku 
2019. 

Patrz opis do uchwały nr VI/50/19 z dnia 28 marca 2019 r. 
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103.  

XVIII/130/19 
26 listopada 2019 r. 

w sprawie ustalenie godzin 
pracy aptek 

ogólnodostępnych na 
terenie powiatu 

pabianickiego na rok 2020. 

Po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrza i prezydenta oraz 
samorządu aptekarskiego ustalono rozkład godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych dostosowany do potrzeb ludności i 
zapewniający dostępność świadczeń również w porze nocnej, 
w niedzielę, święta i dni wolne od pracy. 

104.  

XVIII/131/19 
26 listopada 2019 r. 

w sprawie zbycie 
nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu 
Pabianickiego w drodze 

darowizny. 

Sprzedaż części nieruchomości położonej w Ksawerowie. 
Szczegóły dotyczące realizacji uchwały w części VI pkt 12 
Raportu. 

105.  

XVIII/132/19 
26 listopada 2019 r. 

Program Współpracy 
Powiatu Pabianickiego z 

Organizacjami 
Pozarządowymi i 

podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2020. 

Program na 2020 rok w trakcie realizacji. Szczegóły realizacji 
programu ustalonego na rok 2019 w części VI pkt 23 Raportu 

106.  

XIX/133/19 
19 grudnia 2019 r. 

w sprawie w sprawie 
zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 
Powiatu Pabianickiego na 

lata 2019 – 2025 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok 

107.  

XIX/134/19 
19 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Pabianickiego na 

2019 rok 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok 

108.  

XIX/135/19 
19 grudnia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 

Pabianickiego na lata 2020 
– 2025 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2020 rok 

109.  

XIX/136/19 
19 grudnia 2019 r. 
w sprawie budżetu 

Powiatu Pabianickiego na 
2020 rok 

Informacja o wykonaniu uchwały w Sprawozdaniu Rocznym z 
Wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2020 rok 
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110.  

XIX/137/19 
19 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za 

usunięcie i 
przechowywanie pojazdów 

usuniętych z drogi 
obowiązujących w 2020 

roku 

Uchwała ustala wysokość opłaty za usuwanie i 
przechowywanie pojazdów które obowiązują od 2020 roku. 

111.  

XIX/138/19 
19 grudnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie z Gminą 

Miejską Pabianice 
porozumienia w sprawie 
powierzenia na 2020 rok 

Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Jana 

Lorentowicza w 
Pabianicach zadań 

Powiatowej Biblioteki 
Publicznej dla Powiatu 

Pabianickiego 

Uchwała realizowana w 2020 r. 

112.  

XIX/139/19 
19 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 
Nr LXXV/345/06 Rady 

Powiatu Pabianickiego z 
dnia 27 lipca 2006 r. w 

sprawie stawek opłat za 
najmowanie pasa 
drogowego dróg 

powiatowych na cele 
niezwiązane z potrzebami 
zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu 
drogowego 

Dokonana zmiana miała na celu dodanie do wachlarza 
stosowanych do tej pory stawek za zajęcie pasa drogowego 
stawki za zajęcie pasa drogowego pod obiekty i urządzenia 
infrastruktury komunikacyjnej. 

113.  

XIX/140/19 
19 grudnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia 

ze Skarbem Państwa – 
Generalną Dyrekcją Dróg 

Krajowych i Autostrad 
Oddział w Łodzi 

Porozumienie określające zasady użyczenia części działki nr 
ewid. 278/7, obręb P-8 położonej w Pabianicach przy budynku 
Starostwa Powiatowego, ul. Partyzancka 56.zostało podpisane 
w 2020 r. 

114.  

XIX/141/19 
19 grudnia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia 
„Ramowego Planu Pracy 

Rady Powiatu 
Pabianickiego” na 2020 rok 

Działanie własne Rady 



Strona 28 z 133 
 

115.  

XIX/142/19 
19 grudnia 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia 
rocznych planów pracy 

Komisji Stałych Rady 
Powiatu Pabianickiego 

oraz planu kontroli i pracy 
Komisji Rewizyjnej na 2020 

rok 

Działanie własne Rady 

 

 

IV. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte przed 1 stycznia 

2019 r. ale obejmujące swym zakresem 2019 r.  

Lp. 
Uchwała (numer/data 

podjęcia/przedmiot 
Informacja o wykonaniu  

1.  

Uchwała nr LXVI/431/10 z 
dnia 2 września 2010 r. w 
sprawie szczegółowego 
sposobu konsultowania z 
powiatową radą 
działalności pożytku 
publicznego lub 
organizacjami 
pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie projektów 
aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych 
organizacji. 

Na podstawie uchwały w roku 2019 skonsultowano 5 projekty 
uchwał Rady Powiatu Pabianickiego: 

 Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich 
przeprowadził konsultacje trzech projektów: 

 - projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego zmieniającej 
Uchwałę Nr II/11/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 
listopada 2018 roku  w sprawie ustalenia godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych  na terenie powiatu pabianickiego na rok 
2019; 

 - projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie 
ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu pabianickiego na rok 2020;  

 - projektu Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z 
Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020; 
Wydział Oświaty i Wychowania przeprowadził konsultacje 
projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego zmieniającej 
uchwałę  Nr II/12/18 Rady Powiatu Pabianickiego  z dnia 29 
listopada 2018 r. oraz uchwałą Nr XI/73/19 Rady Powiatu 
Pabianickiego z dnia 6 czerwca 2019 roku. Nr LIV/389/18 Rady 
Powiatu Pabianickiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie 
ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i 
placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki. 

2.  

Uchwała nr IX/69/11 z dnia 
26 maja 2011 r. w sprawie 
określenia warunków i 
trybu finansowania 
rozwoju sportu przez 
Powiat Pabianicki 

Na podstawie uchwały przekazano w 2019 roku dotacje 27 
klubom sportowym.  

3.  

Uchwała Nr XXVII/186/12 z 
dnia 31 maja 2012 r. w 
sprawie szczegółowych 

Od stycznia 2012 roku – dotyczy umorzenia w całości lub w 
części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 
rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za 
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warunków umorzenia w 
całości lub w części, łącznie 
z odsetkami, odroczenia 
terminu płatności, 
rozłożenia na raty lub 
odstępowania od ustalenia 
opłaty za pobyt dziecka w 
pieczy zastępczej (Dz. Urz. 
Woj. Łódzkiego poz. 2182) 

pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 
2182). W 2019 roku zostało wydanych  87 decyzji zwalniających 
rodziców biologicznych z wnoszenia odpłatności za pobyt ich 
dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 

4.  

Uchwała Nr XLIV/303/13 z 
dnia 23 maja 2013 r. w 
sprawie szczegółowych 
zasad i trybu przyznawania 
oraz rodzaju i wysokości 
nagród i wyróżnień za 
osiągnięcie wysokich 
wyników sportowych we 
współzawodnictwie 
międzynarodowym lub 
krajowym. 

Na podstawie uchwały przyznano nagrody pieniężne dla 
zawodników, trenerów oraz nagrody specjalne i wyróżnienia. 

5.  

Uchwała Nr XIX/136/16 z 
dnia 3 marca 2016 r. w 
sprawie określenia 
przystanków 
komunikacyjnych, których 
właścicielem lub 
zarządzającym jest Powiat 
Pabianicki oraz warunków i 
zasad korzystania z nich 

Na terenie każdej z gmin Powiatu Pabianickiego w pasie 
drogowym dróg powiatowych znajdują się przystanki 
komunikacyjne. Powiat pełni rolę zarządzającego 
przystankami. Te obowiązki sukcesywnie na podstawie 
stosownych umów przekazywane są poszczególnym gminom. 
Umowy takie zawarte są z Gminą Miejską Pabianice, Gminą 
Dłutów, Gminą Pabianice i Gminą Lutomiersk. 
 
Przystanki położone przy drogach powiatowych na terenie 
pozostałych gmin: gminy Konstantynów Łódzki, gminy Dobroń 
i gminy Ksawerów nie zostały przekazane. 
Ilość przystanków nie przekazanych umowami, położonych 
przy drogach powiatowych z podziałem na poszczególne 
gminy: 
gmina Konstantynów Łódzki: 10 
gmina Dobroń: 8 
gmina Ksawerów: 14 

6.  

Uchwała nr XXVII/196/16 z 
dnia 29 września 2016 r. w 
sprawie przyjęcia statutu 
Związku Powiatów 
Województwa Łódzkiego 

Uchwała umożliwiła ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego statutu Związku Powiatów 
Województwa Łódzkiego, którego członkiem jest Powiat 
Pabianicki. W dniu 19 grudnia 2017 r. została podpisana przez 
ZPWŁ umowa o dofinansowanie projektu w ramach 
regionalnego programu operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach projektu Związku 
Powiatów pn. "Budowa systemu informacji przestrzennej 
wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu 
województwa łódzkiego" Powiat Pabianicki przeprowadzi 
modernizację Ewidencji Gruntów i Budynków dla gminy 
Dłutów. W roku 2019 opracowano warunki techniczne 
dotyczące dostawy bazy EGiB niezbędne do ogłoszenia 
zamówienia publicznego przez ZPWŁ. 
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7.  

Uchwała nr XXX/225/16 z 
dnia 21 grudnia 2016 r w 
sprawie przyjęcia 
„Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu 
Pabianickiego na lata 2016 
– 2019 z perspektywą do  
2024 roku” 

Szczegóły realizacji programu ustalonego na rok 2019 zawarte 

są w części V dotyczącej „Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Pabianickiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 

2024 roku” oraz w części VI pkt 14 Raportu. 

8.  

Uchwała nr XXX/226/16 z 
dnia 21 grudnia 2016 r. w 
sprawie uchwalenia "Planu 
zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu 
zbiorowego dla Powiatu 
Pabianickiego." 

Szczegóły realizacji planu w roku 2019 w części VI pkt 7 Raportu 
oraz części V dotyczącej "Planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 
Pabianickiego." 

9.  

Uchwała nr XXXII/236/17 z 
dnia 2 lutego 2017 r. w 
sprawie przyjęcia 
Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2017-2020 

Szczegóły realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-
2020 w części V dotyczącej Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 oraz w części VI pkt 4 
Raportu. 

10.  

Uchwała nr XXXII/237/17 z 
dnia 2 lutego 2017 r. 
przyjęcie Powiatowego 
Programu Profilaktycznego 
na lata 2017-2020 

Szczegóły realizacji Powiatowego Programu Profilaktycznego 
na lata 2017-2020 w części V dotyczącej Powiatowego 
Programu Profilaktycznego na lata 2017-2020 oraz w części VI 
pkt 4 Raportu. 

11.  

Uchwała nr XXXVI/271/17 z 
dnia 01.06.2017 r. w 
sprawie zasad 
gospodarowania 
nieruchomościami 
stanowiącymi własność 
Powiatu Pabianickiego 

Uchwała określa zasady gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Powiatu Pabianickiego w zakresie 
nabywani, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmowania a także oddawania 
nieruchomości w trwały zarząd. Uchwała stanowi podstawę do 
działań polegających na gospodarowaniu nieruchomościami 
Powiatu Pabianickiego. Szczegóły dotyczące realizacji uchwały 
zawarte są w części VI pkt 12 Raportu 
Uchwałą nr LI/369/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dn. 29 
maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/271/17 Rady 
Powiatu Pabianickiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność 
Powiatu Pabianickiego dokonano zmiany § 19 ust. 1 pkt 4 

12.  

Uchwała nr XLVI/326/18 z 
dnia 30 stycznia 2018 r. w 
sprawie wyrażenia zgody 
na aplikowanie o 
dofinansowanie projektu 
realizowanego w ramach 
Programu ERASMUS+ 
 

„Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych” 
Wniosek złożony przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3  
w Pabianicach do programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna w 
sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe . 
Umowa nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049718 podpisana 
w dniu 04.09.2018 r. zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu 
Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie.  
W ramach projektu grupa 84 uczniów technikum logistycznego, 
technikum hotelarskiego, technikum usług fryzjerskich i 
fototechnikum. ZS Nr 3 w Pabianicach w roku szkolnym odbyli 
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zagraniczne staże zawodowe partnera greckiego Kika Mobility 
Training Center Ltd. Opiekę nad nimi sprawowało 6 opiekunów 
– nauczycieli ZS nr 3 w Pabianicach. 
W ramach projektu zrealizowano 2 wyjazdy dla 2 grup: 
- I grupa: mobilność zawodowa w przedsiębiorstwach greckich: 
dla 42 uczniów (hotelarzy i logistyków), 3 nauczycieli ZS Nr 3 w 
Pabianicach 
- II grupa: mobilność zawodowa w przedsiębiorstwach 
greckich: dla 42 uczniów (hotelarzy, fototechników i techników 
usług fryzjerskich), 3 nauczycieli ZS Nr 3 w Pabianicach. 
Całkowita wartość projektu: 641 370,75 zł 
Termin realizacji: 01.08.2018 – 31.07.2019 r. 
 
„Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na 
europejskim rynku pracy” 
Wniosek złożony przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2  
w Pabianicach do programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna w 
sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe . 
Umowa nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048716 podpisana 
w dniu 30.08.2018 r. zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu 
Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie.  
W ramach projektu w stażach wzięło udział 53 uczniów w 
zawodach: technik technologii żywności i cyfrowych procesów 
graficznych, analityk, OZE, elektronik i informatyk. 4 grupy 
zawodowe odbyły 4 tygodniowy staż w Hiszpanii  (26 osób), 
natomiast grupa informatyków (23 osoby) i 4 techników 
technologii żywności we Włoszech. Głównym celem projektu 
było wsparcie uczestników w zdobywaniu i wykorzystywaniu 
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku 
zawodowym, ułatwiając im dalszy rozwój osobisty  
i umożliwiając poznanie środowiska zawodowego, organizacji i 
kultury pracy za granicą. 
Całkowita wartość projektu: 607 977,08 zł 
Termin realizacji: 04.09.2018 – 03.09.2019 r. 
 
„Dobry zawód – dobra praca” 
Wniosek złożony przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w 
Pabianicach do programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna w 
sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe . 
Umowa nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049611 podpisana 
w dniu 05.10.2018 r. zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu 
Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie.  
Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego w szkole ukierunkowane na potrzeby 
europejskiego rynku pracy, poprzez organizację 3-
tygodniowych praktyk/staży dla 48 uczniów kierunków 
mechatronicznych, mechanicznych, samochodowych i 
budowlanych. 
Całkowita wartość projektu: 472 530,88 zł 
Termin realizacji: 01.09.2018 – 31.08.2019 r. 

13.  
Uchwała nr XLVIII/340/18 z 
dnia 29 marca 2018 w 

Projekt „Lepsze jutro”   realizowany jest przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w ramach 
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sprawie zatwierdzenie 
projektu pn. „Lepsze Jutro” 
współfinansowanego ze 
środków EFS w ramach 
RPO Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-
2020 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie 
społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Umowa o 
dofinansowanie Projektu nr RPLD.09.01.01-10-E004/17-00 
została zawarta pomiędzy Powiatem Pabianickim a  
Województwem Łódzki, w imieniu którego działa Wojewódzki 
Urząd Pracy w Łodzi, dnia 20.04.2018. Przewidywany okres 
realizacji projektu od momentu podpisania umowy do 
30.04.2020r. Łączna wartość projektu wynosi 703 534,46 zł, z 
czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi  598 004,29 zł, 
natomiast wkład własny ze środków powiatu pabianickiego 
wynosi 105.530,17 zł. 

14.  

Uchwała nr XLVIII/342/18 
29 marca 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Powiatowego 
Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej na lata 2018 – 
2020 

Program Rozwoju Pieczy zastępczej na lata 2018 – 2020. 
Program został przygotowany w celu realizacji zadań 
nałożonych na powiat ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Program 
dotyczy rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między 
innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych. 
Zawarte w niniejszym programie propozycje pomocowe 
wspierają rodzinę w prawidłowym wypełnianiu funkcji i ról 
społecznych. Obejmują pomocą rodziny zagrożone różnego 
rodzaju patologiami, rodziny dysfunkcyjne oraz dzieci i 
młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym.  
Szczegóły realizacji Programu w części V dotyczącej 
Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 
2018 – 2020 oraz w części VI pkt 4 Raportu. 

15.  

Uchwała nr XLVIII/345/18 z 
dnia 29 marca 2018 r. w 
sprawie wyrażenia zgody 
na aplikowanie o 
dofinansowanie projektu 
pn. „Jutro należy do 
zawodowców” 

Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Osi 
priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania 
XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla 
Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach. 
Realizacja projektu wpłynie na poprawę zdolności do 
zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia 
zawodowego, dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia 
zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z 
otoczeniem społeczno – gospodarczym. 
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie – we współpracy z 
pracodawcami – jakości kształcenia zawodowego w Zespole 
Szkół nr 1 w Pabianicach, ukierunkowane na poprawę zdolności 
do zatrudnienia 152 uczniów szkoły oraz na dostosowanie 
kierunków kształcenia zawodowego do regionalnego rynku 
pracy, poprzez adaptację i doposażenie pracowni/warsztatów 
szkolnych, wzrost kompetencji 12 n-li kształcenia zawodowego 
oraz realizację dla uczniów: staży/praktyk zawodowych, 
dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie: fryzjerstwa, 
fizyki budowli i wytrzymałości materiałów, suchej zabudowy, 
elektromechaniki pojazdowej, sterowników programowalnych, 
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grafiki inżynierskiej, systemów pneumatyki i hydrauliki, 
drukarek 3D, programowania CNC. 
Całkowita wartość projektu: 1 645 395,22 zł 
Wnioskowana dotacja: 1 480 855,69 zł 
Termin realizacji: 01.09.2018-31.08.2020 r. 

16.  

Uchwała nr XLVIII/346/18 z 
dnia 29 marca 2018 r. w 
sprawie wyrażenia zgody 
na aplikowanie o 
dofinansowanie projektu 
pn. „Staże zawodowe 
drogą do kariery” 

Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Osi 
priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania 
XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla 
Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach. 
Realizacja projektu wpłynie na poprawę zdolności do 
zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia 
zawodowego, dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia 
zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z 
otoczeniem społeczno – gospodarczym. 
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie – we współpracy z 
pracodawcami – jakości kształcenia zawodowego w Zespole 
Szkół nr 3 w Pabianicach, ukierunkowane na poprawę zdolności 
do zatrudnienia 112 uczniów szkoły poprzez podniesienie 
kompetencji 17 n-li kształcenia zawodowego, adaptację i 
doposażenie pracowni/warsztatów,  realizację staży 
zawodowych , doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz 
przez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych 
zwiększających wiedzę i umiejętności praktyczne/kwalifikacje 
uczniów kształcących się w zawodach : T. ekonomista, T. 
hotelarstwa, T. logistyk, fototechnik, T. fotografii i 
multimediów, T. usług fryzjerskich. 
Całkowita wartość projektu: 1 014 850,18  zł 
Wnioskowana dotacja: 913 365,16zł 
Termin realizacji: 01.09.2018-31.08.2020 r. 

17.  

Uchwała nr XLVIII/347/18 z 
dnia 29 marca 2018 r. w 
sprawie wyrażenia zgody 
na aplikowanie o 
dofinansowanie projektu 
pn. „Nowoczesne 
technologie gwarancją 
sukcesu w kształceniu 
uczniów Zespołu Szkół Nr 2 
w Pabianicach” 

Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego  
w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, 
Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Zespołu Szkół Nr 2 w 
Pabianicach. 
Realizacja projektu wpłynie na poprawę zdolności do 
zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia 
zawodowego, dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia 
zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z 
otoczeniem społeczno – gospodarczym. 
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie – we współpracy z 
pracodawcami – jakości kształcenia zawodowego w Zespole 
Szkół nr 2 w Pabianicach, ukierunkowane na poprawę 
zdolności do zatrudnienia 188 uczniów szkoły oraz na 
dostosowanie  do regionalnego rynku pracy, poprzez 
doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych, wzrost 
kompetencji/kwalifikacji 11 n-li kształcenia zawodowego oraz 
realizację dla uczniów: doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
staży/praktyk , dodatkowych zajęć 
specjalistycznych/praktycznych w zakresie: instalacji OZE, 
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ciepłej wody użytkowej, CO, programowania aplikacji 
mobilnych, administrowania sieciami, kursu Cisco, druku 3D, 
uprawnień Sep do 1 kV, elektroniki, automatyki, mechatroniki, 
chemicznych badań jakości, oceny jakościowej żywności. 
Całkowita wartość projektu: 1 266 682,80 zł 
Wnioskowana dotacja: 1 140 014,52 zł 
Termin realizacji: 01.09.2018-31.08.2020 r. 

18.  

Uchwała nr L/354/18 z dnia 

26 kwietnia 2018 r. w 

sprawie wyrażenia zgody 

na aplikowanie o 

dofinansowanie zadania:  

Utworzenie ekopracowni 

„Bądź z naturą za pan brat” 

w Zespole Szkół 

Specjalnych Nr 4 im. Marii 

Grzegorzewskiej w 

Konstantynowie Łódzkim, 

ul. Zgierska 10 

Utworzenie punktu dydaktycznego „Bądź z naturą za pan brat” 
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w 
Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10 Wniosek złożony o 
dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny edukacja 
ekologiczna pn. „Ekopracownia pod chmurką”. 
Umowa nr 650/EE/D/2018   podpisana w dniu 27.12.2018 r. 
pomiędzy Powiatem Pabianickim a Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 
dofinansowanie zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego 
pn. „Bądź z naturą za pan brat” w Zespole Szkół Specjalnych Nr 
4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. 
Zgierska 10 
Całkowita wartość zadania: 50 000,00 zł 
Wnioskowana dotacja: 45 000,00 zł 
Wkład własny: 5 000,00 ZŁ 
Termin realizacji: 01.09.2018 – 30.09.2019 r. 

19.  

Uchwała nr LV/392/18  
z dnia 13 września 2018 
roku w sprawie 
przystąpienia do Programu 
Wieloletniego pod nazwą 
„Program rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016 – 
2019” oraz zabezpieczenia 
środków na realizację 
zadania, które zostanie 
zgłoszone w jego ramach 

Na podstawie niniejszej uchwały został złożony wniosek o 
dofinansowanie, podpisana umowa o dofinansowanie oraz 
została zrealizowana przebudowa ulicy Wschodniej w 
Ksawerowie w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap ul. Jana Pawła 
II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, 
Gmina Ksawerów 
Zakres rzeczowy i pozostałe szczegóły zostaną przedstawione 
w punkcie omawiającym zrealizowane zadania inwestycyjne. 

20.  

Uchwała nr LVI/396/18 z 
dnia 27 września 2018 r. 
zatwierdzenia projektu pn. 
„Aktywizacja osób po 29. 
roku życia pozostających 
bez pracy w powiecie 
pabianickim (V)” 

Projekt jest w realizacji od 1 stycznia 2019 r., do 31.12.2020 r.  
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 
powyżej 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie 
pabianickim. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób 
które znajdują się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy 
tj. osób po 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, 
kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich 
kwalifikacjach (z wykształceniem co najwyżej 
ponadgimnazjalnym). W 2019 roku do projektu przystąpiło 295 
uczestników. Największa grupa uczestników wzięła udział w 
stażach – 158 osób. 39 osób otrzymało bezzwrotne wsparcie 
finansowe na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach 
prac interwencyjnych oraz wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy zatrudnionych zostało 82 uczestników. 17 
osób uzyskało kwalifikacje zawodowe w wyniku uczestnictwa w 
szkoleniach o różnorodnej tematyce, dobieranej do 



Strona 35 z 133 
 

indywidualnych potrzeb osób bezrobotnych. 

21.  

Uchwała nr II/10/18 z dnia 
29 listopada 2018 r. w 
sprawie Programu 
Współpracy Powiatu 
Pabianickiego z 
Organizacjami 
Pozarządowymi 
podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2019; 

Szczegóły realizacji programu ustalonego na rok 2019 w części 
V i części VI pkt 23 Raportu 

22.  

Uchwała nr III/19/18 z dnia 
20 grudnia2018 r. w 
sprawie ustalenia 
wysokości opłat za 
usunięcie i 
przechowywanie pojazdów 
usuniętych z drogi 
obowiązujących w 2019 
roku 

Uchwała regulowała wysokość opłat za usuwanie i 
przechowywanie pojazdów, które obowiązywały w 2019 roku. 
Na podstawie uchwały były pobierane należne Starostwu 
opłaty za pojazdy przechowywane i usunięte z dróg Powiatu 
Pabianickiego na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu 
drogowym. Szczegóły dotyczące realizacji uchwały w części VI 
pkt 7 Raportu 

 

 

V. Wykonanie strategii/programu rozwoju/uchwały o kierunkach działania 

Zarządu Powiatu (tj. dokumentów programowych wyznaczających 

ogólne kierunki rozwoju Powiatu Pabianickiego)   

 

Nazwa dokumentu  Strategia Rozwoju Powiatu Pabianickiego na lata 2014 - 2020 

Tryb i data 
przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych 
zmian 
dokumentów)  

Uchwała nr LVIII/407/14 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 czerwca 2014 
r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Pabianickiego na lata 
2014-2020 
Uchwała nr XXXVI/272/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 1 czerwca 
2017 r. w sprawie zmiany załącznika 1 do Strategii Rozwoju Powiatu 
Pabianickiego na lata 2014-2020 

Podstawowe 
założenia 

Strategia Rozwoju Powiatu Pabianickiego na lata 2014-2020 jest 
opracowaniem, które wyznacza długofalowe cele i priorytety rozwoju 
Powiatu oraz proponowane kierunki działań. 
Wizja regionu: W 2020 roku Powiat Pabianicki rozpoznawalny na mapie 
województwa łódzkiego jako obszar atrakcyjny inwestycyjnie i sprzyjający 
rozwojowi osadnictwa 
Misja Powiatu Pabianickiego: Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju we współpracy z samorządami lokalnymi. 
Celami strategicznymi Powiatu Pabianickiego są: 



Strona 36 z 133 
 

 Przedsiębiorczość i inwestycje (osiągnięte poprzez: wspieranie 
przedsiębiorców, jednolitą politykę inwestycyjną, wspieranie i 
rozwój działalności rolniczej); 

 Szkolnictwo ponadgimnazjalne ze szczególnym uwzględnieniem 
szkolnictwa zawodowego (osiągnięte poprzez: poszerzenie oferty 
edukacyjnej dopasowanej do potrzeb rynku pracy i popularyzacja 
szkolnictwa zawodowego, współpraca z uczelniami wyższymi, 
promocja szkolnictwa ponadgimnazjalnego) ; 

 Atrakcyjność osadnicza Powiatu (osiągnięte poprzez: informację na 
temat dostępnej bazy pod zabudowę jednorodzinną, rozwój kultury, 
sportu i rekreacji, polityka prorodzinna oraz wspieranie i 
modernizacja jednostek porządku publicznego)  ; 

 Promocja Powiatu (osiągnięte poprzez: wypracowanie jednolitego i 
rozpoznawalnego wizerunku powiatu, promocja przedsiębiorczego i 
inwestycyjnego charakteru powiatu, promocja oferty osadniczej 
oraz współpraca z JST); 

 Infrastruktura techniczna (osiągnięte poprzez: modernizację i rozwój 
infrastruktury drogowej, budowę i modernizację budynków 
użyteczności publicznej, infrastrukturę ochrony środowiska i 
odnawialnych źródeł oraz informatyzacja). 

Realizacja założeń 
przyjętych 
w dokumencie wg 
stanu na dzień 31 
grudnia 2019 r.  

W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego do  Strategii Rozwoju 
Powiatu Pabianickiego na lata 21014-2020: 
- Os priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna zaplanowano dwa 

zadania:  

 Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w 
Pabianicach (3 730 708,38 zł). Zadanie zrealizowano w 2018 r. 

 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach ( 
1 845 000,00 zł). Zadanie zrealizowano w 2019 r. 

- Os priorytetowa III – Transport zaplanowano zadania: 

 Remont drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina 
Dobroń (rekonstrukcja). Zadanie zrealizowano w 2014 r. 

 Remont chodnika na drodze powiatowej nr 3304E –ul. Orla – ul. 
Grota Roweckiego w Pabianicach. Zadanie zrealizowano w 2014 r. 

 Remont drogi powiatowej nr 3302E ul Klonowa w Konstantynowie 
Łódzkim. Zadanie zrealizowano w 2014 r. 

 Remont drogi powiatowej nr 3304E ul. Nawrockiego w Pabianicach. 
Zadanie zrealizowano w 2014 r. 

 Remont drogi powiatowej nr 5166E od drogi wojewódzkiej nr 710 do 
granic Powiatu, Gmina Lutomiersk. Zadanie zrealizowano w 2014 r. 

 Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 4911 E przy ul. Leśnej 
w Dobroniu. Zadanie zrealizowano w 2014 r. 

 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości 
Piątkowisko, Gmina Pabianice. Zadanie zrealizowano w 2014 r. 

 Poprawa bezpieczeństwa przy drogach powiatowych nr 4912E – ul. 
Sienkiewicza w Dobroniu, 3303E – ul. Szkolna w Ksawerowie i 4911E 
w Żytowicach, Gmina Pabianice. Zadanie zrealizowano w 2014 r. 

 Remont drogi powiatowej nr 3313E Dłutów – Mierzączka, Gmina 
Dłutów. Zadanie zrealizowano w 2014 r.  

 Budowa chodnika przy ul. 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska 
Pabianice (dokumentacja). Zadanie zrealizowano w 2015 r. 
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 Przebudowa drogi powiatowej nr. 3304 E – ul. Grota Roweckiego w 
Pabianicach na odcinku od ul. Nawrockiego do ul. Bugaj, Gmina 
Miejska Pabianice. Zadanie zrealizowano w 2014 r. 

 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4911E – ul. Wspólna w 
Pabianicach. Zadanie zrealizowano w 2014 r. 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina 
Dobroń. Zadanie zrealizowano w 2018 r. 

Najważniejsze 
działania 
podejmowane w 
roku 2019 r. 

Najważniejsze działania podejmowane w roku 2019 to działania z zakresu 
inwestycji realizowanych budynkach należących do powiatu. Szczegóły w 
części VI pkt 20 Raportu. 

 

 

Nazwa 

dokumentu  

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pabianickiego na lata 2016 – 2019 z 

perspektywą do  2024 roku 

Tryb i data 

przyjęcia 

(ze wskazaniem 

ewentualnych 

zmian 

dokumentów)  

Uchwała Nr XXX/225/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2016 r 

Podstawowe 

założenia 

Celem strategicznym POŚPP jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego 

powiatu (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) 

oraz skorelowanie rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów 

środowiskowych. 

Zgodnie z Wytycznymi MŚ, cele środowiskowe zostały zweryfikowane w 

każdym z dziesięciu obszarów przyszłej interwencji: 

I Ochrona klimatu i jakości powietrza  
Cel: Poprawa jakości powietrza do osiągnięcia poziomów wymaganych 
przepisami prawa, spełnianie standardów emisyjnych z instalacji oraz promocja 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  
II Zagrożenia hałasem  
Cel: Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców powiatu ponadnormatywnym 
hałasem, zwłaszcza emitowanym przez środki transportu drogowego  
III Pola elektromagnetyczne  
Cel: Stała kontrola potencjalnych źródeł pól elektromagnetycznych  
IV Gospodarowanie wodami  
Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i 
podziemnych powiatu oraz zapewnienie skutecznej ochrony przed powodzią i 
suszą  
V Gospodarka wodno-ściekowa  
Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i 
podziemnych powiatu  
VI Zasoby geologiczne  
Cel: Optymalizacja wykorzystania zasobów kopalin oraz ograniczenie presji na 
środowisko w trakcie prowadzenia geologicznych prac poszukiwawczych i 
rozpoznawczych oraz w trakcie eksploatacji złóż kopalin  
VII Gleby  
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Cel: Ochrona gleb na terenach rolnych i leśnych, ograniczenie negatywnego 
oddziaływania procesów gospodarczych na środowisko glebowe oraz 
zwiększenie skali rekultywacji terenów zdegradowanych  
VIII Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów  
Cel: Ograniczenie ilości odpadów kierowanych do składowania, zwiększenie 
poziomu recyklingu odpadów i przygotowania do ponownego użycia, 
zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie  
IX Zasoby przyrodnicze  
Cel: Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej 
województwa, a także rozwój trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej 
gospodarki leśnej oraz wdrożenie systemu prewencyjnego, mającego na celu 
zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego możliwość wystąpienia 
szkody  
X Zagrożenia poważnymi awariami  
Cel: Ograniczanie skutków poważnych awarii przemysłowych dla ludzi i 
środowiska  
Do zadań własnych Zarządu należy opracowanie projektu POŚPP oraz po 
przyjęciu przez Radę Powiatu jego wdrożenie. Sprawdzanie realności i 
prawidłowości działania w oparciu o system monitoringu. Monitorowanie 
realizacji programu umożliwi ocenę prawidłowości i efektywności działań w 
zakresie :  
- stopnia wykonania przyjętych zadań,  
- stopnia realizacji założonych celów  
- analizy przyczyn powstałych rozbieżności  
Wyniki oceny stanowić będą podstawę aktualizacji programu. 

Realizacja 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

wg stanu na 

dzień 31 grudnia 

2019 r.  

Co dwa lata sporządzany jest raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska 

dla Powiatu Pabianickiego” który jest przedstawieniem stanu wykonania zadań 

wyznaczonych w harmonogramie planowanych przedsięwzięć. W 2018 r. 

wykonano raport za lata 2016-2017. Następny raport za lata 2018-2019 

opracowany zostanie w 2020r 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane w 

roku 2019 r. 

Raport za lata 2018-2019 opracowany zostanie w 2020r 

 

 

Nazwa 

dokumentu  

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Pabianickiego na lata 2017-

2019 

Tryb i data 

przyjęcia 

(ze wskazaniem 

ewentualnych 

zmian 

dokumentów)  

Uchwała Nr 94/2017 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 19 czerwca 2017 r. 
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu 
Pabianickiego na lata 2017-2019 
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Podstawowe 

założenia 

Plan wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości sporządzany jest w 
celu: 
1. poprawy wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości, 
2. określa zapotrzebowania na nowe nieruchomości oraz pozyskania nowych 

gruntów do zasobu w celu realizacji celów publicznych, 
3. poprawnego gospodarowania środkami budżetu powiatu wydatkowanymi 

na utrzymanie zasobu oraz planowanymi wpływami związanymi z 
udostępnianiem nieruchomości. 

Realizacja 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

wg stanu na 

dzień 31 grudnia 

2019 r.  

Podjęte czynności związane z gospodarowaniem nieruchomościami tj. m. in. 
zawarcie umów najmu, ustanowienie służebności, zbycie nieruchomości, 
przeznaczenie nieruchomości na siedzibę Starostwa Powiatowego korzystnie 
wpłynęły na poprawę wykorzystania zasobu nieruchomości powiatowych. 
Ponadto Powiat Pabianicki w 2019 r. osiągnął wpływy w związku 
z udostępnianiem nieruchomości z zasobu; 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane w 

roku 2019 r. 

1. Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz 
Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.; 

2. Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz 
Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.; 

3. Przejęcie z mocy prawa przez Powiat Pabianicki nieruchomości zajętych pod 
drogi powiatowe o łącznej pow. 0,0532 ha. (dot. Gminy Lutomiersk); 

4. Przejęcie z mocy prawa przez Powiat Pabianicki nieruchomości położonej w 
Pabianicach, celem wykonywania zadań powiatu tj. utrzymania obiektu 
administracji – siedziby Starostwa Powiatowego w Pabianicach; 

5. Odwołanie darowizny i przeniesienie własności nieruchomości w wykonaniu 
odwołania darowizny; 

6. Zbycie nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej; 
7. Zbycie nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej; 
8. Aneks do umowy użyczenia z ZSCKR w Widzewie w związku ze sprzedażą 

nieruchomości położonej w gminie Ksawerów; 
9. Zawarcie umowy użyczenia z PINB w Pabianicach na okres 3 lat od dnia 

06.05.2019 r. do dnia 30.04.2022 r. dot. użyczenia nieruchomości położonej 
w Pabianicach; 

Więcej szczegółów w części VI pkt 12 Raportu. 
 

 

Nazwa 

dokumentu  

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu zbiorowego dla 

powiatu Pabianickiego 

Tryb i data 

przyjęcia 

(ze wskazaniem 

ewentualnych 

zmian 

dokumentów)  

Uchwała Nr XXX/226/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2016 r 

Podstawowe 

założenia 

Podstawowy cel opracowania planu transportowego to poprawa jakości 

systemu transportowego i jego rozwój zgodny z 

zasadami zrównoważonego rozwoju. 
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Tak sformułowany cel nadrzędny planu transportowego powinien być osiągany 

poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 

Cel 1. Poprawa dostępności transportowej i jakości transportu - instrument 

poprawy warunków życia i usuwania barier rozwojowych 

Cel 2. Poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego – 

instrument zwiększania wydajności systemu z jednoczesnym ograniczaniem 

kosztów 

Cel 3. Integracja systemu transportowego – w układzie gałęziowym i 

terytorialnym 

Cel 4. Wspieranie konkurencyjności gospodarki obszaru - instrument rozwoju 

gospodarczego 

Cel 5. Poprawa bezpieczeństwa - radykalna redukcja liczby wypadków i 

ograniczenie ich skutków (zabici, ranni) oraz poprawa bezpieczeństwa 

osobistego użytkowników transportu 

Cel 6. Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne i 

warunki życia. 

Realizacja 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

wg stanu na 

dzień 31 grudnia 

2019 r.  

Powiat Pabianicki jest organizatorem na linii komunikacyjnej w powiatowych 

przewozach pasażerskich. Do zadań organizatora należy: planowanie rozwoju 

transportu, organizowanie publicznego transportu zbiorowego, zarządzanie 

publicznym transportem zbiorowym. Zapewnienie połączń na poziomie 

powiatowym dotyczy połączeń siedziby powiatu z siedzibami gmin z terenu 

powiatu. Połączenia pomiędzy: Pabianicami i Ksawerowem, Pabianicami i 

Dłutowem, Pabianicami i Dobroniem „obsługiwane’’, są przez Marszałka 

Województwa – miejscowości te są ujęte na linii komunikacyjnej w 

wojewódzkich przewozach pasażerskich. Połączenia Pabianice – Lutomiersk, 

Pabianice - Konstantynów, Pabianice – Rydzyny podlegają pod Powiat 

Pabianicki. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane w 

roku 2019 r. 

Na terenie Powiatu Pabianickiego regularne przewozy osób w krajowym 
transporcie drogowym usługi świadczy trzech przewoźników. Obsługują oni trzy 
linie regularne:  
- Pabianice – Lutomiersk przez Petrykozy, Kudrowice, Wolę Żytowską, |Żytowice, 
Janowice, Wygodę Mikołajewską, Zalew. 
- Konstantynów Łódzki – Pabianice przez Porszewice. 
- Rydzyny – Pabianice przez Rydzyny Sklep, Róże, Pabianice SDH trzy Korony. 
Na linii Pabianice – Lutomiersk przez Petrykozy, Kudrowice, Wolę Żytowską, 
|Żytowice, Janowice, Wygodę Mikołajewską, Zalew w 2019 r. dokonano zmiany 
rozkładu jazdy. 

 

 

Nazwa 

dokumentu  

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 

Tryb i data 

przyjęcia 

(ze wskazaniem 

ewentualnych 

Uchwała nr XXXII/236/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 2 lutego 2017 r. 
przyjęcie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 
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zmian 

dokumentów)  

Podstawowe 

założenia 

Założeniem programu jest dążenie do rozwoju spójnego i wielopoziomowego 
sytemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie opartego na wysoko 
wyspecjalizowanej kadrze, dobrze rozwiniętej sieci instytucjonalnej, której 
cechą będzie umiejętność i chęć współpracy. Podstawę Programu stanowi 
interdyscyplinarność i kompleksowość w podejściu do zjawiska przemocy. 
Pomoc rodzinie powinna być udzielana przez specjalistów reprezentujących 
różne instytucje i organizacje, a przemoc, jako zjawisko złożone i 
wieloaspektowe, powinno być rozpatrywane z perspektywy prawnej, 
psychologicznej, moralnej i społecznej. 
Przez realizację celów Programu zakłada się że: 
- wzrośnie świadomości społeczeństwa wobec zjawiska przemocy w rodzinie, 
- promowanie wartości rodzinnych i metod wychowawczych bez użycia 
przemocy zmniejszy skalę zjawiska przemocy w powiecie, 
- rozwinie się sieć instytucji udzielających pomocy ofiarom przemocy, 
- kadra ośrodków pomocy społecznej zdobędzie wiedzę i umiejętności do 
niesienia skuteczniejszej pomocy osobom potrzebującym, 
-  wzmocni się współpraca między poszczególnymi instytucjami działającymi na 

rzecz osób dotkniętych przemocą domową 

Realizacja 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

wg stanu na 

dzień 31 grudnia 

2019 r.  

Po przez podjęte działania wzrosła świadomość społeczeństwa wobec zjawiska 
przemocy w rodzinie. 
Po przez uczestnictwo w Zespołach Interdyscyplinarnych wzmocniła się 
współpraca między poszczególnymi instytucjami działającymi na rzecz osób 
dotkniętych przemocą domową. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane w 

roku 2019 r. 

W dniu 16 listopada 2019 r. w ramach kampanii której głównym organizatorem 
jest Women’s Wold Summit Foundation została zorganizowana akcja 
"OTWARTYCH DRZWI".  Celem kampanii jest wspieranie kobiet, dzieci i 
organizacji pozarządowych. Celem działań w ramach kampanii jest poruszenie 
problemów związanych z negatywnymi i dramatycznymi doświadczeniami dzieci 
i młodzieży na całym świecie, budowanie właściwych postaw wobec przemocy, 
tworzenie międzynarodowej sieci i współpracy i wymiana dobrych praktyk z 
zakresu profilaktyki i interwencji. Znakiem szczególnym kampanii była 
W dniu 16 listopada 2019 r. w ramach kampanii której głównym organizatorem 
jest Women’s Wold Summit Foundation została zorganizowana akcja 
"OTWARTYCH DRZWI".  Celem kampanii jest wspieranie kobiet, dzieci i 
organizacji pozarządowych. Celem działań w ramach kampanii jest poruszenie 
problemów związanych z negatywnymi i dramatycznymi doświadczeniami dzieci 
i młodzieży na całym świecie, budowanie właściwych postaw wobec przemocy, 
tworzenie międzynarodowej sieci i współpracy i wymiana dobrych praktyk z 
zakresu profilaktyki i interwencji. Znakiem szczególnym kampanii była 
pomarańczowa wstążka. W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Pabianicach, ul. Traugutta 6 a,. Pracownicy Centrum tj. radca prawny, psycholog, 
pracownik socjalny udzielali indywidualnych porad dla osób doznających 
przemocy. W czasie dyżuru psychologa i pracownika socjalnego była możliwość 
zapoznania się z lalkami- esymulatorami: model dziecka urodzonego przez matki 
nadużywające alkoholu lub narkotyków, model przedstawiający syndrom 
dziecka potrząsanego. W tym dniu była także możliwość skorzystania  
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z symulatora umożliwiającego widzenie świata oczyma osoby znajdującej się pod 
wypływem alkoholu i narkotyków, które niejednokrotnie towarzyszą zjawisku 
stosowania przemocy domowej. Dla chętnych były materiały psycho-edukacyjne 
w formie broszur, ulotek, informatorów. 
W lutym 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach 
wystąpiło do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o zapotrzebowanie na 
środki finansowe na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla 
sprawców przemocy w rodzinie. Zapotrzebowanie zostało złożone na realizację 
programu dla 8 sprawców stosujących przemoc domową, na łączną kwotę 
6.768,00 zł Łódzki Urząd Wojewódzki przyznał wnioskowaną kwotę przy czym na 
jednego uczestnika programu przypadała kwota nie wyższa niż 846,- zł. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach ogłosiło nabór specjalistów 
do prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców 
przemocy. Na zaproszenie z dnia 26.06.2019 r. (ogłoszone m.in. na stronie 
internetowej PCPR, tablicach ogłoszeń PCPR i Starostwa Powiatowego w 
Pabianicach, w lokalnej prasie oraz wysłane do wszystkich gmin z terenu Powiatu 
Pabianickiego, a także do PCPR z województwa łódzkiego) w wyznaczonym 
terminie nie wpłynęły żadne oferty. Ze względu na trudności ze znalezieniem 
specjalistów spełniających wymagania dotyczące wykształcenia, doświadczenia 
oraz ukończonych kursów określone w MPiPS  z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie 
standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki 
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych 
ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób 
prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, środki finansowe 
przyznane na prowadzenie programu nie zostały wykorzystane. 
W 2019 roku pracownicy PCPR założyli dwie niebieskie karty, w związku ze 
zgłoszeniem osób, wobec których stosowano przemoc domową.  

 

 

Nazwa 

dokumentu  
Powiatowy Program Profilaktyczny na lata 2017-2020 

Tryb i data 

przyjęcia 

(ze wskazaniem 

ewentualnych 

zmian 

dokumentów)  

Uchwała nr XXXII/237/17 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia 
Powiatowego Programu Profilaktycznego na lata 2017-2020 

Podstawowe 

założenia 

1. Pierwszym, niezmiernie istotnym elementem przeciwdziałania przemocy 
domowej jest dostrzeżenie problemu, potraktowanie go jako groźnego źródła 
cierpienia, zagrożenia i dysfunkcji człowieka, rodziny, społeczeństwa.  

2. Niezbędnym warunkiem skutecznego udzielenia pomocy ofiarom jest 
zatrzymanie przemocy, bez tego po0moc jest nieskuteczna.  

3. Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca, nikt nie ma prawa stosować 
przemocy wobec drugiego człowieka. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla 
stosowania przemocy.  

4. Przeciwdziałanie przemocy nie może opierać się na działalności tylko jednej 
instytucji, ponieważ żaden podmiot nie posiada wszystkich dostępnych 
narzędzi i możliwości rozwiązania problemów.  
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5. Współpraca i przepływ informacji pomiędzy różnymi instytucjami  
i organizacjami zajmującymi się pomaganiem ofiarom przemocy domowej 
jest niezbędnym warunkiem skutecznego działania na rzecz osób uwikłanych 
w zjawisko przemocy domowej.  

6. Wszystkie służby pomagające ofiarom przemocy domowej powinny 
posługiwać się podobną procedurą postępowania i dokumentacją przypadku.  

Realizacja 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

wg stanu na 

dzień 31 grudnia 

2019 r.  

Promowanie i wdrożenie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do 
dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową w Powiecie Pabianickim 
przez podejmowanie działań profilaktycznych w rodzinach zastępczych 
funkcjonujących na terenie powiatu pabianickiego. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane w 

roku 2019 r. 

W roku 2019 w  ramach realizacji programu pracownicy PCPR pracujący z 

rodzinami zastępczymi, ale również mający kontakt z rodzicami biologicznymi 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, udzielali porad i wskazówek, a także 

promowali wdrożenie prawidłowych metod wychowawczych rodzicom, którzy 

takiego wsparcia wymagali. 

 

 

Nazwa 

dokumentu  
Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020 

Tryb i data 

przyjęcia 

(ze wskazaniem 

ewentualnych 

zmian 

dokumentów)  

Uchwała nr XLVIII/342/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 marca 2018 
roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy zastępczej 
na lata 2018 - 2020 

Podstawowe 

założenia 

Program dotyczy rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi 
coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych. Zawarte w niniejszym 
programie propozycje pomocowe wspierają rodzinę w prawidłowym 
wypełnianiu funkcji i ról społecznych. Obejmują pomocą rodziny zagrożone 
różnego rodzaju patologiami, rodziny dysfunkcyjne oraz dzieci i młodzież 
zagrożoną niedostosowaniem społecznym 

Realizacja 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

wg stanu na 

dzień 31 grudnia 

2019 r.  

Program realizowany od 2018 r. 
Założenia: 
- Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, 

rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych. 

- Promowanie w środowisku lokalnym zastępczych form opieki rodzinnej. 
- Tworzenie i rozwój zawodowych i niezawodowych z dzieckiem rodzin 

zastępczych. 
- Przyznawanie świadczeń pieniężnych na miesięczne utrzymanie dziecka w 

rodzinie zastępczej, zgodnie z ustawą. 
- Zapewnienie wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych. 
- Wspieranie rodziców zastępczych w wypełnianiu funkcji wychowawczej 
- Inicjowanie grup wsparcia dla rodzin zastępczych 
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- Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej 

- Organizowanie szkoleń na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej 

- Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy 
dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane w 

roku 2019 r. 

Szczegóły dotyczące realizacji Programu w 2019 r. w części VI pkt 4 Raportu 

 

 

Nazwa 

dokumentu  

Program Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019  

Tryb i data 

przyjęcia 

(ze wskazaniem 

ewentualnych 

zmian 

dokumentów)  

Uchwała nr II/10/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 listopada 2018 r. 

 

Podstawowe 

założenia 

Program określa cel główny i cele szczegółowe, zasady współpracy z 
organizacjami pozarządowymi, zakres przedmiotowy programu, formy 
współpracy, priorytetowe zadania publiczne realizowane we współpracy                               
z organizacjami pozarządowymi, okres i sposób realizacji programu, wysokość 
środków planowanych na realizację programu, sposób oceny realizacji 
programu, informację o sposobie tworzenia programu i przebiegu konsultacji 
oraz tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania 
wniosków w otwartych konkursach ofert. 

Realizacja 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

wg stanu na 

dzień 31 grudnia 

2019 r.  

1. Wzajemne informowanie się o kierunkach realizowanych działań: 
Na stronie internetowej www.powiat.pabianice.pl i w Biuletynie Informacji 
Publicznej na bieżąco umieszczano informacje o aktualnościach z życia 
Powiatu oraz podejmowanych decyzjach (uchwały, zarządzenia, 
ogłoszenia). Niektóre informacje dotyczyły działań realizowanych przez 
organizacje pozarządowe.  

2. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach 
dotyczących działalności organizacji. 

3. Funkcjonowanie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym. 
4. Wspomaganie szkoleniowe, informacyjne, techniczne oraz inne formy 

współpracy, w tym współorganizacja ponad 50 imprez i przedsięwzięć: 
Szczegóły dotyczące realizacji Programu w 2019 r. w części VI pkt 23 Raportu 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane w 

roku 2019 r. 

Współpraca finansowa – zlecanie zadań publicznych z zakresu sportu oraz 

ochrony i promocji zdrowia wraz z udzieleniem dotacji.  

Współorganizowanie przedsięwzięć oraz włączanie organizacji pozarządowych 

w organizację imprez Starostwa: Dni Powiatu Pabianickiego i Ferie z Powiatem.  

 

 

http://www.powiat.pabianice.pl/
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Nazwa 

dokumentu  

Programu Polityki Zdrowotnej "Dofinansowanie do leczenia niepłodności 

metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego 

w latach 2019-2023" 

Tryb i data 

przyjęcia 

(ze wskazaniem 

ewentualnych 

zmian 

dokumentów)  

Uchwała Nr IV/28/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 24 stycznia 2019 r.  

Podstawowe 

założenia 

Program określa założenie główne i założenia szczegółowe. 

Głównym założeniem Programu jest zapewnienie parom zamieszkującym na 

terenie Powiatu Pabianickiego dotkniętym niepłodnością równego dostępu 

do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2019-2023. 

Założeniami szczegółowymi są: 

1. obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji mieszkańców Powiatu 

Pabianickiego w latach 2019-2023, 

2. wzrost o 3% skuteczności leczenia par z populacji mieszkańców Powiatu 

Pabianickiego w latach 2019-2023, u których stwierdzono niepłodność i 

wyczerpały się inne dostępne metody jej leczenia, 

3. zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu leczenia niepłodności 

metodą zapłodnienia pozaustrojowego na najwyższym możliwym 

poziomie dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023, 

4. osiągnięcie korzystnych trendów demograficznych – zmniejszenie co 

najmniej o 10 wskaźnika surowego przyrostu demograficznego populacji 

mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023. 

Realizacja 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

wg stanu na 

dzień 31 grudnia 

2019 r.  

Realizacja programu polega na dofinansowaniu procedur biotechnologicznych 

niepłodnych par, mieszkańców powiatu pabianickiego. 

Powiat Pabianicki w dniu 30.05.2019 roku podpisał umowę z realizatorem 

programu, którym została firma „Gameta-Szpital” Sp. z o.o. i wspólnicy Sp. k., na 

lata 2019-2020. 

Do realizacji programu przystąpiło łącznie 25 par starających się o 

„Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia 

pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023” 

z terenu powiatu pabianickiego, które złożyły wniosek oraz spełniły wszystkie 

wymagane kryteria zawarte w umowie z realizatorem. Wszystkim wnioskującym 

25 parom zostało przyznane dofinansowanie do w/w programu.      

Najważniejsze 

działania 

podejmowane 

w roku 2019 r. 

- Przyznanie dofinansowania 25 wnioskującym parom. 

- Wykonanie projektu graficznego i wydruku ulotek oraz plakatów 

promujących ww. program, które zostały rozpropagowane do podmioty 

lecznicze na terenie powiatu pabianickiego w roku 2019. 
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Nazwa 

dokumentu  

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2016 – 2019 

Tryb i data 

przyjęcia 

(ze wskazaniem 

ewentualnych 

zmian 

dokumentów)  

Uchwała NR XVII/120/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2015 
roku 

Podstawowe 

założenia 

Główne założenia programu to: 
1. Realizacja przyjętych w programie zadań, które przyniosą korzyści 

mieszkańcom powiatu pabianickiego poprzez ograniczenie przestępczości, 
zjawisk patologicznych i innych zagrożeń a także obniżenie związanych z tym 
szkód społecznych. 

2. Zintegrowanie na zasadach partnerstwa i włączenie w poprawę 
bezpieczeństwa publicznego jednostek państwowych, samorządowych oraz 
powiatowych służb, inspekcji, straży, organizacji pozarządowych, środowisk 
lokalnych i innych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i 
porządek publiczny na terenie powiatu pabianickiego. 

3. Realizacja umożliwi mieszkańcom powiatu aktywniejsze uczestnictwo w 
życiu społecznym, w tym reagowanie na zło i działania w kierunku poprawy 
bezpieczeństwa nas wszystkich oraz na propagowanie wśród mieszkańców 
określonych zachowań w sytuacjach wystąpienia zagrożeń. 

4. Ze względu na duży zakres zadań wskazanych do realizacji oraz ich 
długofalowość, program ten należy traktować jako zadanie ciągłe, rozłożone 
na lata 2016-2019. Jednocześnie jest to program otwarty i dynamiczny, w 
związku z czym może być aktualizowany i przystosowany do zaistniałych 
potrzeb. 

5. Finansowanie programu następuje z dostępnych środków budżetu powiatu, 
gmin, służb, inspekcji, straży, organizacji pozarządowych oraz innych 
funduszy celowych. 

Realizacja 

założeń 

przyjętych 

w dokumencie 

wg stanu na 

dzień 31 grudnia 

2019 r.  

Zagadnienia: 

 bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania, 

 przemoc w rodzinie, 

 bezpieczeństwo dzieci i młodzieży (uzależnienia dzieci i młodzieży – 
alkohol, narkotyki, dopalacze, środki odurzające) 

 bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 

 bezpieczeństwo pożarowe, 

 cyber zagrożenia, 

 bezpieczeństwo sanitarne i weterynaryjne. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane w 

roku 2019 r. 

Analiza i ocenia działań na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
oraz ujęte zostały w sprawozdaniach przedstawianych Radzie Powiatu przez 
policję, Straż Pożarną i Prokuratora Rejonowego 
Szczegóły dotyczące realizacji Programu w 2019 r. w części VI pkt 15 Raportu 
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VI. Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, 

programów i strategii dotyczących tych zadań.  

 
 

1. Edukacja publiczna 
 

Podstawa prawna.  
Strategia Rozwoju Powiatu Pabianickiego na lata 2014 - 2020 
Zadania z zakresu edukacji realizowane są na podstawie przepisów prawa, w szczególności: 

 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt 1)), 

 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 
 
Zadanie realizuje: 
1. Starostwo Powiatowe w Pabianicach – Wydział Oświaty i Wychowania,  
2. Starostwo Powiatowe w Pabianicach –  Wydział Inwestycji i Funduszy, 
3. I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach,  
4. II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Pabianicach, 
5. Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach, 
6. Zespół Szkól Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach, 
7. Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach, 
8. Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, 
9. Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Pabianicach, 
10. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pabianicach, 
11. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim,  
12. Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach,  
13. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. 
 
Informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 
 

Powiat Pabianicki, realizując zadania z zakresu edukacji, ma obowiązek zapewnienia kształcenia, 
wychowania i opieki w szkołach, w tym szkołach specjalnych, dla których jest organem prowadzącym.  

Zadania z zakresu edukacji publicznej realizowane są również poprzez prowadzenie placówek 
oświatowych, tj.: poradni psychologiczno – pedagogicznych, młodzieżowego domu kultury, ośrodka 
doskonalenia nauczycieli. 

 
W Powiecie Pabianickim zadania oświatowe realizowane są przy udziale szkół 

ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia, szkół 
podstawowych specjalnych, szkół przysposabiających do pracy, branżowych szkół specjalnych I stopnia 
oraz placówek oświatowych. 
 

Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2019: 
 

I Liceum Ogólnokształcące: 
1. Adaptacja piwnicy na salę gimnastyczną 

 Koszt realizacji zadania: 53 677,20 zł 

 Środki Powiatu: 53 677,20 zł  

 Termin realizacji zadania: 28 lutego 2019 roku – 26 kwietnia 2019 roku  
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2. Otwarta strefa aktywności – OSA 

 Koszt realizacji zadania: 59 751,63 zł  

 Środki Powiatu: 34 751,63 zł 

 Kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 25 000 zł  

 Termin realizacji zadania: 18 lipca 2019 roku – 19 września 2019 roku  
3. Modernizacja elektrycznej instalacji zasilającej  

 Koszt realizacji zadania: 31 000 zł  

 Środki Powiatu: 31 000 zł  

 Termin realizacji zadania: listopad 2019 roku 
 
II Liceum Ogólnokształcące: 

1. Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji zewnętrznej do budynku  

 Koszt realizacji zadania: 109 999,99 zł 

 Środki Powiatu: 109 999,99 zł  

 Termin realizacji zadania: 29 kwietnia 2019 roku – 24 maja 2019 roku 
 
Zespół Szkół Nr 1: 

1. Modernizacja systemu bezpieczeństwa napadowego budynku szkoły  

 Koszt realizacji zadania: 8 278 zł  

 Środki Powiatu: 8 278 zł  

 Termin realizacji zadania: wrzesień 2019 roku  
2. Zakup szafek szkolnych  

 Koszt realizacji zadania: 16 420,50 zł 

 Środki Powiatu: 16 420,50 zł 

 Termin realizacji zadania: wrzesień 2019 roku 
 
Zespół Szkół Nr 2 

1. Modernizacja toalet w budynku na I piętrze  

 Koszt realizacji zadania: 35 000 zł  

 Środki Powiatu: 35 000 zł  

 Termin realizacji zadania: 10 czerwca 2019 roku – 15 sierpnia 2019 roku 
 
Zespół Szkół Nr 3  

1. Termomodernizacja budynku B  

 Koszt realizacji zadania: 3 146 669,16 zł  

 Środki Powiatu: 1 873 050,13 zł  

 Kwota dofinansowania ze środków unijnych: 1 273 619,03 zł  

 Termin realizacji zadania: 1 kwietnia 2018 roku – 31 lipca 2019 roku  
2. Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej  

 Koszt realizacji zadania: 3 360 zł  

 Kwota dofinansowania: 3 360 zł – środki otrzymane od firmy ubezpieczeniowej 
Collonade Insurance S.A. Oddział w Polsce  

 Termin realizacji zadania: 25 lipca 2019 roku  
3. Zakup wyposażenia do sześciu pracowni dydaktycznych w budynku B  

 Koszt realizacji zadania: 65 754,59 zł  

 Środki Powiatu:  65 754,59 zł  

 Termin realizacji zadania: listopad 2019 roku  
 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4  
1. Utworzenie punktu dydaktycznego „Bądź z naturą za pan brat” 
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 Koszt realizacji zadania: 49 844,50 zł  

 Środki Powiatu: 5 000 zł 

 Kwota dofinansowania z WFOSiGW: 44 844,50 zł 

 Termin realizacji zadania: wrzesień 2019 roku  
 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5  

1. Utworzenie punktu dydaktycznego: „Zielony zakątek” 

 Koszt realizacji zadania: 1 500 zł  

 Środki Powiatu: 1 500 zł  

 Termin realizacji zadania: lipiec 2019 roku  
2. Wykonanie nowej elewacji zewnętrznej budynku szczytowego wraz z przejściem od ulicy 

Traugutta 

 Koszt realizacji zadania:  67 649 zł  

 Środki Powiatu: 67 649 zł  

 Termin realizacji zadania: wrzesień – październik 2019 roku  
 
Ogółem kwota poniesionych wydatków na wyżej wymienione inwestycje wyniosła 3 648 904,57 zł. 
 

Realizacja prac remontowych w roku 2019: 
 

I Liceum Ogólnokształcące: 

1. Wymiana zniszczonego systemu bezpieczeństwa (teledozoru)  

 Koszt realizacji zadania: 6 888 zł  

 Środki własne: 6 888 zł  

 Termin realizacji zadania: luty 2019 roku 
 

II Liceum Ogólnokształcące: 

1. Docieplenie stropu oraz montaż dodatkowego grzejnika w pokoju nauczycielskim wychowania 
fizycznego  

 Koszt realizacji zadania: 3 000 zł  

 Środki własne: 3 000 zł  

 Termin realizacji zadania: 11 lutego 2019 roku – 22 lutego 2019 roku 
2. Zakup 2 kamer zewnętrznych monitoringu szkoły wraz z montażem, instalacją 

i oprogramowaniem 

 Koszt realizacji zadania: 1 839,71 zł 

 Środki własne: 1 839,71 zł 

 Termin realizacji zadania: 28 czerwca 2019 roku – 1 lipca 2019 roku 
3. Olejowanie parkietu na korytarzach parteru, I i II piętra 

 Koszt realizacji zadania: 8 500 zł  

 Środki własne: 8 500 zł  

 Termin realizacji zadania:  I etap konserwacja korytarzy – luty 2019 roku  
          II etap olejowanie parkietu – lipiec 2019 roku 

4. Wymiana oświetlenia w pracowniach lekcyjnych (sala nr 14 i nr 32) 

 Koszt realizacji zadania: 5 000 zł  

 Środki własne: 5 000 zł 

 Termin realizacji zadania: 14 lutego 2019 roku – 22 lutego 2019 roku 
 

Zespół Szkół Nr 1: 

1. Remont szatni i natrysków  

 Koszt realizacji zadania: 8 840,82 zł 
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 Środki własne: 8 840,82 zł 

 Termin realizacji zadania: czerwiec – lipiec 2019 roku 
2. Remont instalacji CO i urządzeń bezpieczeństwa  

 Koszt realizacji zadania: 1 722 zł 

 Środki własne: 1 722 zł  

 Termin realizacji zadania: lipiec 2019 roku 
 

Zespół Szkół Nr 2: 

1. Remont pomieszczenia administracyjnego 

 Koszt realizacji zadania: 2 000 zł 

 Środki własne: 2 000 zł 

 Termin realizacji zadania: marzec – kwiecień 2019 roku  
2. Remont kanalizacji w łazience sali gimnastycznej  

 Koszt realizacji zadania: 2 000 zł 

 Środki własne: 2 000 zł 

 Termin realizacji zadania: czerwiec – sierpień 2019 roku  
 

Zespół Szkół Nr 3: 

1. Usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania 

 Koszt realizacji zadania: 17 000 zł  

 Środki własne: 17 000 zł  

 Termin realizacji zadania: styczeń 2019 
2. Wymiana tablic rozdzielczych w budynku głównym szkoły  

 Koszt realizacji zadania: 9 901,50 zł 

 Środki własne: 9 901,50 zł  

 Termin realizacji zadania: 29 lipca 2019 roku – 16 sierpnia 2019 roku 
3. Remont pomieszczenia księgowości  

 Koszt realizacji zadania: 15 000 zł  

 Środki własne: 15 000 zł  

 Termin realizacji zadania: listopad 2019 roku  
 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4: 
1. Pomalowanie ścian i sufitu łazienki dla chłopców  

 Koszt realizacji zadania: 1 353 zł  

 Środki własne: 1 353 zł  

 Termin realizacji zadania: sierpień 2019 roku  
 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pabianicach: 

1. Remont WC – dla pracowników  

 Koszt realizacji zadania: 5 000 zł 

 Środki własne: 5 000 zł 

 Termin realizacji zadania: sierpień 2019 roku 
 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego: 

1. Wymiana pionów kanalizacyjnych i remont WC 

 Koszt realizacji zadania: 24 837,30 zł 

 Środki własne: 24 837,30 zł 

 Termin realizacji zadania: kwiecień – maj 2019 roku 
 

Ogółem kwota poniesionych wydatków na wyżej wymienione remonty wyniosła 112 882,33 zł 
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Projekty unijne realizowane przez szkoły i placówki podlegające Powiatowi 

Pabianickiemu w roku 2019 
 

II Liceum Ogólnokształcące 

 Nazwa projektu: „Mobilność międzynarodowa uczniów jako narzędzie wspierające walkę  

z wykluczeniem cyfrowym osób z niepełnosprawnościami” 

Okres realizacji projektu: 02.09.2019 r. – 29.12.2019 r.  

Całkowita wartość projektu: 99 855 zł  

Kwota dofinansowania: 99 855 zł  

Cel projektu: Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w obszarze 

językowym cyfrowym w zakresie rozumienia i tworzenia informacji. Zdobycie wiedzy dotyczącej 

barier jakie osoby niepełnosprawne mogą napotkać w wirtualnym świecie korzystając z 

dostępnych źródeł informacji. Nabycie umiejętności związanych  

z przeciwdziałaniem cyfrowym wkluczeniom. W trwających 5 dni zajęciach w greckiej szkole 

wzięło udział 20 uczniów i 3 nauczycieli z Polski oraz 5 uczniów i 2 nauczycieli z Grecji.  

 
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach 

 Nazwa projektu: „Dobry zawód – dobra praca” 
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.08.2019 r. 
Całkowita wartość projektu: 472 530,88 zł 
Kwota dofinansowania: 472 530,88 zł  
Cel projektu: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego ukierunkowane na potrzeby 
europejskiego rynku pracy, poprzez organizację 4 tygodniowych staży dla 48 uczniów kierunków 
mechatronicznych i budowlanych. 

 
 Nazwa projektu: „Jutro należy do zawodowców” 

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. –  31.08.2020 r. 
Całkowita wartość projektu: 1 645 395,22 zł  
Kwota dofinansowania: 1 480 855,69 zł 
Środki własne: 164 539,53 zł 
Cel projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, 
ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 152 uczniów szkoły oraz dostosowania 
kierunków kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy.  

 
 

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach 
 Nazwa Projektu: „Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do sukcesu zawodowego  

na europejskim rynku pracy – Erasmus +” 
Okres realizacji projektu: 04.09.2018 r. – 03.09.2019 r. 
Całkowita wartość projektu: 607 977,08 zł  
Kwota dofinansowania: 607 977,08 zł 
Cel projektu: W ramach zadania odbył się staż dla 56 uczniów w zawodach: technik technologii 
żywności i cyfrowych procesów graficznych, analityk, OZE, elektronik i informatyk. Staże zostały 
zorganizowane w Hiszpanii – Granada i we Włoszech – Martina Franca. Głównym celem projektu 
jest wsparcie uczestników w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
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w nowym środowisku zawodowym, ułatwiając im dalszy rozwój osobisty i umożliwiając poznanie 
środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w Hiszpanii i we Włoszech. 
 

 Nazwa Projektu: „Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów” 
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.08.2020 r. 
Całkowita wartość projektu: 1 266 682,80 zł 
Kwota dofinansowania: 1 140 014,52 zł 
Środki własne: 126 668,28 zł 
Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie – we współpracy z pracodawcami – jakości 
kształcenia zawodowego, ukierunkowanie na poprawę zdolności do zatrudnienia 188 uczniów 
szkoły, w tym 32 kobiety i 156 mężczyzn oraz na dostosowanie kształcenia do regionalnego rynku 
pracy, poprzez doposażenie pracowni, wzrost kompetencji czy kwalifikacji 11 nauczycieli 
kształcenia zawodowego, staży, praktyk oraz dodatkowych zajęć w zakresie instalacji – 
Odnawialne Źródła Energii, cieplnej wody użytkowej i centralnego ogrzewania, programowania 
aplikacji mobilnych i administrowania sieciami, kursu Cisco i drukarki 3D, kursu Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich do 1kV, elektroniki, automatyki, mechaniki, chemicznych badań jakości, 
oceny jakości żywności.   
 

 Nazwa projektu: „Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej” 
Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. – 30.09.2020 r.  
Całkowita wartość projektu: 607 906,58 zł  
Kwota dofinansowania: 607 906,58 zł  
Cel projektu: Celem projektu jest udział uczniów i nauczycieli w kilkutygodniowych 
praktykach/szkoleniach w jednym z państw Unii Europejskiej. 56 uczniów oraz 4 opiekunów 
odbędą praktyki w Hiszpanii (Granada) i Portugalii (Lizbona).  
 

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach 
 Nazwa Projektu: „Zagraniczny staż drogą rozwoju kompetencji kluczowych -   Erasmus +” 

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. – 31.07.2019 r. 
Całkowita wartość projektu: 641 370,75 zł 
Kwota dofinansowania: 641 370,75 zł 
Cel projektu: Celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, promowanie 
nowoczesnych technik nauczania i współpracy międzynarodowej, a także wykształcenie  
przez uczniów umiejętności praktycznych w oparciu o odbyte staże. Certyfikaty i referencje 
uzyskane podczas praktyk ułatwią absolwentom start w wybranej branży i pozwolą konkurować 
na różnych prawach z absolwentami renomowanych szkół zawodowych w krajach Unii 
Europejskiej. Kursy językowe i warsztaty kulturowe pomogą odnieść zdobyte informacje  
i doświadczenie do nowego otoczenia, a także nawiązać ścisłą współpracę z firmami  
i przedsiębiorcami przebywającymi za granicą. Atutami projektu jest mobilność przyszłych 
fachowców, umiejętności komunikacyjne i łatwość adaptacji do nowego środka pracy. 
Uczniowie mają zapewnione praktyki w najlepszych placówkach przemysłu HoReCa oraz firmach 
zatrudniających i trenujących logistyków, fototechników, fryzjerów.    
 

 Nazwa projektu: „Staże zawodowe drogą do kariery” 
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.08.2020 r. 
Całkowita wartość projektu: 1 014 850,18 zł   
Kwota dofinansowania: 913 365,16 zł  
Środki własne: 101 485,02 zł 
Cel projektu: Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia  
i szkolenia zawodowego, podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz wsparcie 
młodzieży w rozwoju kompetencji zawodowych i uzyskanie przez nich dodatkowych kwalifikacji 
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pożądanych na lokalnym rynku pracy poprzez modernizację bazy dydaktycznej, organizację zajęć 
dodatkowych przy współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. 
 

 Nazwa projektu: „Europejski staż – dobrym startem w przyszłość” 
Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r.  – 31.05.2020 r.  
Całkowita wartość projektu: 634 903,24 zł  
Kwota dofinansowania: 634 903,24 zł 
Cel projektu: Głównym celem projektu jest rozwijanie zdolności oraz motywacji do dalszego 
rozwoju zawodowego uczniów oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych, poznanie działania 
firm zagranicznych. Uczestnikom zostają zapewnione środki na wsparcie organizacyjno – 
przygotowawcze, transport, zakwaterowanie, wyżywienie, lokowanie w specjalistycznym 
zakładzie pracy, wycieczki oraz kieszonkowe. 82 uczniów i 8 opiekunów odbyli praktyki  
w dwóch turach w listopadzie 2019 roku. 

 
 

Awans zawodowy nauczycieli w roku 2019 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca  
2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) 
nauczyciele po spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych oraz odbyciu stażu zakończonego pozytywną 
oceną dorobku zawodowego mogli ubiegać się o stopień nauczyciela mianowanego. 
W roku 2019 przeprowadzono 4 postępowania oraz wydane zostały 4 akty mianowania. 
 
 

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli roku 2019 
 

Corocznie w budżecie Powiatu Pabianickiego wyodrębnia się środki na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości  
0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (w roku 
2019 była to kwota 124 847 zł). Zgodnie z uchwałą Nr 14/17 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 20 
lutego 2017 roku w sprawie regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
zmienioną Uchwałą Nr 187/17 z dnia 13 listopada 2017 roku, podziałem ww. puli zajmuje się komisja 
ds. Doskonalenia Zawodowego powołana Zarządzeniem Starosty Pabianickiego Nr 50/19 z dnia  
11 października 2019 roku. 

W roku 2019 uwzględniono 68 wniosków o dofinansowanie złożonych przez nauczycieli. Łączna 
kwota przyznanego dofinansowania doskonalenia zawodowego  wyniosła 37 481,97 zł. 

 

Fundusz zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki oraz dla nauczycieli emerytów i 

rencistów w 2019 roku 
 

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Powiat Pabianicki 
przeznacza corocznie w budżecie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki oraz nauczycieli - 
emerytów i rencistów.  
W roku 2019 liczba dofinansowanych wniosków złożonych przez nauczycieli bądź nauczycieli rencistów 
wyniosła 40, ogółem kwota przyznanych zapomóg to 29 900 zł.   
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Pomoc stypendialna dla uczniów 
 

Stypendium Starosty Pabianickiego mogą otrzymać wybitnie uzdolnieni uczniowie publicznych 
szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pabianicki, którzy osiągnęli 
wysoką średnią ocen w danym roku szkolnym oraz posiadają wybitne osiągnięcia na polu naukowym  
i sportowym. 

W roku 2019 przyznano 22 stypendia na łączną kwotę 25 000 zł. 
 

Przyznawane są również przez Starostę Pabianickiego Stypendia sportowe za współzawodnictwo.  
W roku 2019 za zwycięstwo we współzawodnictwie sportowym szkół średnich, tzw. Licealiadzie 

nagrodę Starosty otrzymał Zespół Szkół Nr 2 w kwocie 2 000 zł. 
 

Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Pabianicki 
Tabela przedstawia liczbę uczniów i oddziałów w szkołach ogólnodostępnych prowadzonych przez 
Powiat Pabianicki oraz ogólną liczbę uczniów wg stanu na dzień 30 września 2018 r. i 2019r. 

LP. Szkoła Rok szkolny Liczba uczniów ogółem 
Liczba oddziałów 

ogółem 

1 I LO 

2018/2019 286 15 

2019/2020 412 18 

2 II LO 

2018/2019 414 19 

2019/2020 537 21 

3 ZS Nr 1 

2018/2019 340 16 

2019/2020 489 18 

4 ZS Nr 2 

2018/2019 551 25 

2019/2020 761 29 

5 ZS Nr 3 

2018/2019 415 18 

2019/2020 528 21 

Ogółem liczba uczniów wg stanu na 30 września: 2018 r., 2019 r. 
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Razem 

Rok Szkolny Liczba uczniów ogółem 
Liczba oddziałów 

ogółem 

2018/2019 2006 93 

2019/2020 2727 107 

 
 
Tabela przedstawia liczbę uczniów w szkołach specjalnych wg stanu na dzień  
30 września 2018 r. i 2019 r. 

Szkoła Rok szkolny 

Liczba uczniów 

Liczba oddziałów 

Ogółem: 

ZSS Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim 

2018/2019 57 11 

2019/2020 65 10 

ZSS Nr 5 w Pabianicach 

2018/2019 109 18 

2019/2020 120 22 

Razem 

2018/2019 166 29 

2019/2020 185 32 

 
 

W roku 2019 nastąpił znaczny wzrost liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat 
Pabianicki, co jest wynikiem naboru do szkół ponadpodstawowych tzw. „podwójnego rocznika”, tj. 
absolwentów szkół podstawowych oraz wygaszanych w 2019 r. gimnazjów. 

 

Liczba zatrudnionych nauczycieli oraz administracji i obsługi w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Pabianicki 
 
W szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki w roku 2019 nauczyciele 
byli zatrudnieni ogółem na 310,74  etatach, natomiast administracja i obsługa na 101,31 etatach. 
 
 

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2019/2020 
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Tabela przedstawia zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat 
Pabianicki z przedmiotów pisemnych obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki oraz języka 
obcego w roku szkolnym 2018/2019. 
 

Szkoła 
Uprawnionych 

ogółem 

Liczba osób, 

która 

przystąpiła do 

egzaminu 

Liczba osób, 

która zdała 

egzamin 

w maju 

Liczba osób, 

która zdała 

egzaminy 

poprawkowe 

w sierpniu 

2018 roku 

Liczba osób, 

które nie 

zdały 

egzaminu 

Zdawalność 

ogółem w % 

I LO 103 103 96 6 1 99,03 

II LO 124 124 120 2 2 98,39 

ZS Nr 1 29 23 16 2 5 78,26 

ZS Nr 2 130 129 104 17 8 93,80 

ZS Nr 3 62 55 43 7 5 90,91 

Razem: 448 434 379 34 21 95,16 

 
Tabela poniżej przedstawia wyniki zdawalności egzaminu maturalnego uczniów szkół publicznych  

i niepublicznych  

Rok 

Liczba 

zdających 

w powiecie 

pabianickim 

Powiat 

pabianicki 

Województwo 

łódzkie 
Miasto Łódź 

Powiat 

łaski 

Powiat 

bełchatowski 

2019 405 77,40% 79,80% 82,10% 78,30% 77,30% 

 
Zdawalność egzaminu maturalnego w 2019 roku, biorąc pod uwagę szkoły zarówno publiczne,  

jak i niepubliczne wynosiła 77,4%. 

Tymczasem w szkołach prowadzonych przez Powiat Pabianicki wyniki plasowały się na dużo wyższym 

poziomie, tj.: I Liceum Ogólnokształcące – 99,03%, II Liceum Ogólnokształcące  – 98,39%, Zespół Szkół 

Nr 1 – 78,26%, Zespół Szkół Nr 2 – 93,80%, Zespół Szkół Nr 3 – 90,91%. 

 

 
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe 

 
Tabela przedstawia wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w poszczególnych 
szkołach w roku szkolnym 2018/2019. 
 

Szkoła 

Egzamin część pisemna  

rok szkolny 2018/2019 

Egzamin część praktyczna  

rok szkolny 2018/2019 

Przystąpiło Zdało Zdawalność Przystąpiło Zdało Zdawalność 

Zespół Szkół Nr 1 

w Pabianicach 
116 80 68,97% 135 91 67,41% 

Zespół Szkół Nr 2 

w Pabianicach 
245 226 92,24 % 245 178 72,65% 
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Zespół Szkół Nr 3 

w Pabianicach 
185 173 93,51% 195 136 69,74% 

Zespół Szkół 

Specjalnych Nr 5 

w Pabianicach 

10 10 100% 10 10 100% 

 

Kształcenie specjalne, specjalne integracyjne, zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze oraz 
indywidualne nauczanie w roku 2019 roku 

 
Tabela przedstawia zestawienie dot. liczby wydanych skierowań do kształcenia specjalnego, 
kształcenia specjalnego – integracyjnego, indywidualnego nauczania oraz przyznania zajęć 
rewalidacyjno – wychowawczych w roku 2019 roku. 
 
 

Wyszczególnienie 2019 

Kształcenie specjalne 46 

Kształcenie specjalne – 
integracyjne 

46 

Indywidualne nauczanie 22 

Zajęcia rewalidacyjno – 
wychowawcze 

18 

Razem 132 

 

 
Informacja z realizacji wydatków budżetowych w części oświatowej (w roku 2019) 
Źródła finansowania zadań oświatowych w powiecie pabianickim 
 

Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Pabianicki w głównej mierze finansowane  
są ze środków budżetu państwa oraz ze środków własnych Powiatu Pabianickiego.  
 

Rok Wydatki ogółem 

z tego: 

subwencja oświatowa środki powiatu 
pozostałe środki 

pozyskane z innych 
źródeł 

2019 38 519 938, 31 zł 25 970 708, 75 zł  7 391 186, 88 zł  5 158 042, 68 zł  
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Szkolnictwo niepubliczne w Powiecie Pabianickim w roku szkolnym 2019/2020 
 
Tabela przedstawia wykaz niepublicznych szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół 
publicznych dotowanych przez Powiat pabianicki w roku 2019. 

Lp. 
Osoba prowadząca 
szkołę niepubliczną 

Nazwa szkoły Adres szkoły 

1. 
Jadwiga Paszkiewicz – 

Sherzai 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące 
HEUREKA (od 1.09.2019 – Liceum 

ogólnokształcące OPTIMA) 

95-200 Pabianice, 
ul. św. Jana 33 

2. Beata Wielkopolan 
I Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Konstantynowie 
Łódzkim 

95-050 Konstantynów 
Łódzki, ul. Kilińskiego 75 

3. Paula Pawelec 
Prywatna Policealna Szkoła 

AWANGARDA w Pabianicach 
95-200 Pabianice, 

ul. Wyszyńskiego 4E 

4. 
Centrum Kształcenia 

Klaudia Nowak 
Policealna Szkoła Medyczna 
EduMedica w Pabianicach 

95-200 Pabianice, 
ul. św. Jana 27 

 
Tabela przedstawia wykaz placówek niepublicznych dotowanych przez Powiat pabianicki w roku 2019. 

Lp. 
Osoba prowadząca 

placówkę niepubliczną 
Nazwa placówki Adres placówki 

1. 
AZR – Serwis 

Mateusz Wyrębski 

Niepubliczna Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna 

ZABAWY ROZWOJOWE 

95-200 Pabianice,  
ul. Moniuszki 115/119  

m. 21 

2. 
Ewelina Brzozowska - 

Koszałka 

Niepubliczna Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna 

Wonder World 

95-200 Pabianice, 
ul. P. Skargi 59 l. 3, 

3. CS Talent Sp. z o.o. 
Niepubliczna Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna 
Kraina Wyobraźni 

95-200 Pabianice, 
ul. Wyszyńskiego 5/2 

 

Analiza finansowa wydatków poniesionych na funkcjonowanie szkół i placówek niepublicznych 

 
W roku 2019 ogólna kwota wydatków poniesionych na szkoły i placówki niepubliczne wyniosła: 

 licea ogólnokształcące – 348 076,75 zł, 

 szkoły zawodowe –   858 104,70 zł, 

 niepubliczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne – 289 048,14 zł. 

 
Wnioski o dofinansowanie projektów edukacyjnych oraz związanych z placówkami oświaty. 
W roku 2019 Wydział Inwestycji i Funduszy opracował i złożył  10 wniosków o dofinansowanie. Wnioski 
były złożone do takich instytucji jak: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski w Łodzi 
departament Sportu i Departament do Spraw RPO WŁ, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódzki Urząd 
Wojewódzki. 
 
Wykaz wniosków złożonych przez Powiat Pabianicki w 2019 roku : 
1). Erasmus +  
KA1 – Mobilność edukacyjna 
KA101 – Mobilność kadry edukacji szkolnej 
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Tytuł projektu: Ucz się, podróżuj, nauczaj. Wysoko wykwalifikowana kadra kluczem do sukcesu 
uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach 
Wniosek złożony przez ZS Nr 2 w Pabianicach do Narodowej Agencji Programu ERASMUS+  
Całkowita wartość zadania: 33 123 EURO 
W ramach zadania odbędą  się 2 tygodniowe  kursy dla 6 nauczycieli do państw UE m. in. Hiszpania, 
Irlandia, Łotwa, Austria. 
Wniosek nie uzyskał dofinansowania. 
 
2). Erasmus +  
KA1 – Mobilność edukacyjna 
KA102 – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego 
Tytuł projektu: Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowa Agencja programu ERASMUS+ Akcja 1 
Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w 2019 roku Nr umowy 2019-1-
PL01-KA102-063355.  
Celem projektu jest udział uczniów i nauczycieli w kilkutygodniowych praktykach/szkoleniach w 
jednym z państw Unii Europejskiej. Projekt finansowany jest w pełni z środków unijnych. Uczestnikom 
zostają zapewnione środki na wsparcie organizacyjno-przygotowawcze, transport, zakwaterowanie, 
wyżywienie, lokowanie w specjalistycznym zakładzie pracy, wycieczki oraz kieszonkowe. Uczniowie 
odbędą praktyki zawodowe na przełomie IV/V 2020 r. (56 uczniów i 4 opiekunów) wyjazd do Granada 
(Hiszpania) i Lizbona (Portugalia). 
Całkowita szacunkowa wartość projektu: 140 990 EURO (607 906,58 zł) 
Realizacja projektu: 30.06.2019-31.12.2019 r. 
 
3). Erasmus +  
KA1 – Mobilność edukacyjna 
KA102 – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego 
Tytuł projektu: Europejski staż – dobrym startem w przyszłość (Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach) 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowa Agencja programu ERASMUS+ Akcja 1 
Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w 2019 roku Nr umowy 2019-1-
PL01-KA102-064267.  
Celem projektu jest udział uczniów i nauczycieli w kilkutygodniowych praktykach/szkoleniach w 
jednym z państw Unii Europejskiej. Projekt finansowany jest w pełni z środków unijnych. Uczestnikom 
zostają zapewnione środki na wsparcie organizacyjno-przygotowawcze, transport, zakwaterowanie, 
wyżywienie, lokowanie w specjalistycznym zakładzie pracy, wycieczki oraz kieszonkowe. 
Uczniowie odbyli praktyki zawodowe w dwóch turach listopad 2019 r. (82 uczniów i 8 opiekunów) 
wyjazd do Aten (Grecja). 
Całkowita szacunkowa wartość projektu: 140 990 EURO (607 906,58 zł) 
Planowany termin realizacji projektu: 01.08.2019-31.08.2020 r. 
 
4). „Budowa siłowni plenerowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29” 
Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie pomocy finansowej dla jednostek 
samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na 
dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. 
Całkowita wartość zadania: 50 000,00 zł 
Wnioskowana kwota dofinansowania : 40 000,00 zł 
W ramach zadania planowano budowę siłowni plenerowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w 
Pabianicach w tym zakup urządzeń: orbitrek, rower, wyciąg górny, wioślarz, stół do szachów, ławka. 
Powiat Pabianicki nie uzyskał dotacji z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych - 
Uchwała Nr VII/111/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa 
łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie 
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dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej 
i rekreacyjnej. 
 
5). Otwarta Strefa Aktywności (OSA) przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 
132. 
Wniosek złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Ministra Sportu i Turystyki 
rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte 
Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019.  
W ramach zadania wykonano siłownię plenerową składającą się z: Siłowni plenerowej 6 stanowisk, 
strefa relaksu 4 ławki montowane na stałe do podłoża, montaż stołu do tenisa stołowego oraz gry w 
kółko i krzyżyk, zamontowano dwa kosze na śmieci i stojak na rowery, nasadzenie 40 krzewów, 
utwardzenie terenu. 
Umowa z Ministrem Sportu i Turystyki Nr 2019/0106/1037/SubA/DIS/OSA z dnia 06.09.2019 r. Budowa 
Otwartej Strefy Aktywności wariant podstawowy - 1 obiekt, Otwarta Strefa Aktywności (OSA) przy I 
Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132. 
Dofinansowanie  – 25 000,00 zł 
Koszt zadania - 59 751,63 zł 
 
6). Erasmus +  
KA1 – Mobilność edukacyjna 
KA101 – Mobilność kadry edukacji szkolnej 
Tytuł projektu: Europa tworzy szanse rozwoju 
Wniosek złożony przez ZS Nr 1 w Pabianicach do Narodowej Agencji 
Programu ERASMUS+  
Całkowita wartość zadania: 109 580 EURO 
W ramach zadania odbędą  się praktyki dla uczniów kierunków mechanicznych i budowlanych w 
ośrodkach kształcenia i zakładach w Lizbonie we współpracy z partnerem portugalskim. 
Wniosek nie uzyskał dofinansowania. 
 
7). Erasmus + Mobilność międzynarodowa uczniów jako narzędzie wspierające walkę z wykluczeniem 
cyfrowym osób z niepełnosprawnościami (II LO w Pabianicach) 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – IV OŚ Priorytetowa Innowacje Społeczne i 
Współpraca Ponadnarodowa, Ponadnarodowa mobilność uczniów Nr umowy 2019-1-PMU-1333. 
Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w obszarze językowym cyfrowym 
w zakresie rozumienia i tworzenia informacji. 
W ramach projektu przewidziany jest pobyt w szkole w Grecji i wspólne przeanalizowanie stopnia 
dostosowania witryn internetowych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. 
Całkowita szacunkowa wartość projektu: 99 855,00 PLN 
Realizacja projektu: 30.06.2019-31.12.2019 
 

8). "Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w 
Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32". 
Wniosek złożony do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej. W ramach zadania zostaną 
zlikwidowane bariery architektoniczne w obrębie boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych im. 
Marii Konopnickiej Nr 5 w Pabianicach ul. Pułaskiego 32 .   
Całkowita wartość zadania: 200 000,00 zł 
Wkład własny do wniosku:  87 084,58 zł 
Dofinansowanie PFRON: 87 083,00 zł 
Oczekiwanie na ocenę wniosku. 
 
9). „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3  Pabianicach, ul. Gdańska 5”. 
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Powiat Pabianicki złożył wniosek o dofinansowanie dla ww. zadania w ramach Osi Priorytetowej VII 
Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nabór nr 
RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19. W ramach zadania zostanie wybudowane boisko o wymiarach 15x28 
m do piłki ręcznej, piłki mini nożnej oraz do gry w siatkówkę (położona zostanie nawierzchnia 
poliuretanowa, zamontowane zostaną 2 piłkochwyty o wysokości 6m) ogrodzenie boiska o wysokości 
4m, odwodnienie nawierzchni boiska, które podłączone zostanie do kanalizacji deszczowej na terenie 
działki oraz wyposażenie pracowni do nauki języków obcych. 
Całkowita wartość projektu: 424 166,90 zł 
Kwota dofinansowania: 328 674,44 zł 
Wkład własny: 95 492,46 zł  
Wniosek jest nadal oceniany pod względem formalnym. 
 
10). „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 
Wniosek złożony w Kuratorium Oświaty w Łodzi o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek 
do bibliotek szkolnych w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach i Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach. 
Całkowita wartość projektu: 30 000,00 zł 
Dofinansowanie: 24 000,00 zł 
Wkład własny: 6 000,00 zł 
Oczekiwanie na ocenę wniosku. 
 

 

 

2. Promocja i ochrona zdrowia. 
 
Podstawa prawna.  
Program Polityki Zdrowotnej "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023" 
Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia realizowane są na podstawie przepisów prawa, w 
szczególności: 

 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt 2)) 

 ustawy dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. 

 Program Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2019 

 
Zadanie realizuje: 
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich 
 
 
Informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 
 
1. Podstawową formą realizacji przez Powiat Pabianicki działań z zakresu promocji i ochrony zdrowia 

są udzielane dotacje celowe. Dotacje zostały udzielone w trybie otwartego konkursu ofert 
przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie następującym organizacjom pozarządowym: 

 Konstantynowskie Stowarzyszenie Abstynentów „Nowe Kansas”. Nazwa zadania: „Można 
inaczej”.  Kwota dotacji  3 600,00 zł.  
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 Polski Czerwony Krzyż. Nazwa zadania: „100 lat uczymy pomagać, ratować i zapobiegać”. 
Kwota dotacji: 7 000,00 zł. PCK rozliczył się na kwotę 6 779,56 zł. Niewykorzystana kwota 
220,44 zł została zwrócona na konto Starostwa Powiatowego w Pabianicach. 

 Fundacja „RAMPA”. Nazwa zadania: „Chillout na Starówce 8”  Kwota dotacji: 2 400,00 zł.  

 Ochotniczy Sztab Ratownictwa i Łączności Częstochowa Oddział Terenowy Pabianice. Nazwa 
zadania: „Pierwsza Pomoc – to proste”. Kwota dotacji 5 000,00 zł.  

2. Kolejna formą podejmowanych działań przez Powiat Pabianicki w dziedzinie promocji zdrowia w 
2019 r. było wsparcie działań profilaktycznych, konkursów i imprez popularyzujących zdrowy tryb 
życia. Ilość imprez: 4: 

 ufundowanie pucharów dla zwycięzców Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego 
Czerwonego Krzyża współorganizowanych przez Powiat Pabianicki w dniu 25.04.2019r., 

 zakup nagród dla zwycięzców XXI Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu i Kulturze Zdrowotnej 
w dniu 26.04.2019r., 

 zakup medali na obchody 100-lecia PCK, które odbyły się 24.05.2019r.   

 zakup pucharów na II Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Drużyn Zakładowych, które 
odbyły się 14.06.2019r. 

 wydatek związany z pokryciem kosztów za wykonanie plakatów oraz zaświadczeń dla 
uczestników konferencji szkoleniowej pod nazwą „Autyzm – poznaj zanim ocenisz”, która 
odbyła się w maju 2019 r. 

3. Program polityki zdrowotnej: „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego dla mieszkańców powiatu pabianickiego w latach 2019 – 2023”  
W roku 2019 Powiat Pabianicki poniósł wydatki z tytułu zakupu usług zdrowotnych. Do realizacji 
programu przystąpiło łącznie 25 par starających się o „Dofinansowanie do leczenia niepłodności 
metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-
2023” z terenu powiatu pabianickiego, które złożyły wniosek oraz spełniły wszystkie wymagane 
kryteria zawarte w umowie z realizatorem. Wszystkim wnioskującym 25 parom zostało przyznane 
dofinansowanie do w/w programu. 
Wartość wydatków: 124 920,00 zł 
W związku z przyjęciem Program Polityki Zdrowotnej „Dofinansowanie do leczenia niepłodności 
metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-
2023” zgodnie z uchwałą Nr IV/28/19 Rady Powiatu Pabianickiego zakupiono usługę w postaci 
projektu graficznego i wydruku ulotek i plakatów promujących ww. program, które zostaną 
rozpropagowane do podmiotów leczniczych na terenie powiatu pabianickiego w roku 2019 i 2020. 
Wartość wydatków: 1 040,58 zł 
Łączna wartość wydatków: 125 960,58 zł 

4. Na podstawie uchwały nr II/11/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 listopada 2018 ustalono 
godziny pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2019 To zadanie 
wynikające z art. 94 ust. 2 ustawy z dn. 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne. 

 
 

3. Pomoc społeczna. 
 
Podstawa prawna.  
Dla zadania nie została opracowana polityka/ strategia/program 
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są na podstawie przepisów prawa, w szczególności: 

 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt 3)) 

 ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej. 

 
Zadanie realizuje: 
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach  
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2. Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach  
3. Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim 
 
 
Informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach 
PCPR wydaje decyzje o umieszczeniu w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie 
Powiatu Pabianickiego. 
Zostało wydanych : 
- 30 decyzji umieszczające w Domu Pomocy  społecznej w Pabianicach dla osób przewlekle 

somatycznie chorych, ul. Wiejska 55/61, filia: ul. Łaska 86 , 
- 14  decyzji umieszczających w Domu Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekle psychicznie chorych 

w Konstantynowie Łódzkim, Bechcice 3. 
 

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach 
Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach jest placówką stacjonarną stałego pobytu zapewniającą 

całodobową opiekę ludziom przewlekle somatycznie chorym. Dom Realizuje swoją funkcję opiekuńczą 
poprzez zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, pielęgnacyjnych, społecznych i religijnych 
swoich podopiecznych.  

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach funkcjonuje w dwóch budynkach. Budynek położony 
przy ulicy Wiejskiej 55/61 przeznaczony jest dla 125 mieszkańców, a filia przy ulicy Łaskiej 86 dla 70 
mieszkańców przewlekle somatycznie chorych. Ogółem Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach 
przeznaczony jest dla 195 mieszkańców. 

W zakresie potrzeb bytowych DPS zapewnia zamieszkanie w pokojach 1, 2, i 3 osobowych 
wyposażonych i zorganizowanych na poziomie obowiązującego standardu usług. DPS świadczy 
całodobowo usługi pielęgniarskie i organizuje korzystanie z usług medycznych poprzez organizację 
wizyt lekarskich w placówce lub transport mieszkańca w asyście opiekuna do lekarzy specjalistów 
przyjmujących poza placówką. DPS organizuje również realizację indywidualnych recept oraz pokrywa 
koszty leków zniżkowych oraz do wysokości limitu. DPS oferuje również rehabilitację medyczną 
prowadzoną przez 6 wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Posiada dobrze wyposażoną salę do 
kinezyterapii, hydroterapię oraz salę wyposażoną w sprzęt do fizykoterapii oraz zabiegów z użyciem 
lasera. 

W ramach zajęć terapeutycznych prowadzone są zajęcia z różnych form terapii zajęciowej, 
muzykoterapii oraz terapii psychologicznej – indywidualnej i grupowej. W ramach terapii grupowej 
psychologowie realizują specjalny program kierowany do osób z chorobą Alzheimera i pochodnymi 
mający stymulować funkcje poznawcze podopiecznych i przeciwdziałać rozwojowi procesów 
otępiennych. 

W ramach organizacji czasu wolnego oraz promowania dostępu do dóbr kultury w 2019 r. 
zorganizowano wiele imprez własnych, takich jak: zabawa ostatkowa, poczta walentynkowa, Dzień 
Kobiet, piknik integracyjny pt. „Polskie festiwale muzyczne PRL-u”, całodniową wycieczkę nad Zalew 
Patyki, piknik rodzinny - w czasie tej imprezy  wystawiono sztukę teatralną „Brzydkie kaczątko”, 
„Harcerski wieczór przy świecach” (wraz z 3 PDH Czarna Trójka), andrzejki, mikołajki i zabawę 
sylwestrową. 

Ponadto 9 razy goszczono z występami dzieci i młodzież z pabianickich szkół i przedszkoli, 2 razy 
drużyny harcerskie z Hufca Pabianice, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego 
Domu Samopomocy, Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego. Zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne wraz 
z uczniami Gimnazjum Wincentego a’Paulo. 
Uczestniczono w imprezach sportowych i były to: Olimpiada Integracyjna, Integracyjny Spacer na 
Orientację organizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz w III Pabianickim Marszu Nordic 
Walking, organizowanym przez Stowarzyszenie Wszystko Gra oraz Formę na Piątkę NW, w którym 
brała udział nasza grupa DPS NORDIKI. 
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Uczestniczono w imprezach muzycznych: „Z muzyką przez wieki” - organizowane przez DOA oraz w 
koncercie zorganizowanym w PCM  w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka Świata”. 
Mieszkańcy DPS przygotowali przedstawienie „Brzydkie Kaczątko” z którym wystąpili w Przedszkolu 
Miejskim nr 16 w Pabianicach. 
W czasie Integracyjnego ogniska dla  osób niepełnosprawnych w Łagiewnikach, organizowanego przez 
6 DPS w Łodzi, mieszkańcy DPS wzięli udział w konkursie „Piosenki o miłości” oraz wystąpili jako Ivan 
Mladek z zespołem, śpiewając „Jozin z Bazin” podczas zabawy integracyjnej w Środowiskowym Domu 
Samopomocy. Uczestniczono również w obchodach Dni Zdrowia Psychicznego  w Konstantynowie 
Łódzkim. 

  
Ogólnie wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r  w DPS w Pabianicach  przebywało 195 osób, w tym 101 
kobiet. 
Wg przedziału wiekowego struktura mieszkańców wygląda następująco: 
Wiek    ogółem    w tym kobiety 
18 – 39   11     5 
40 – 59    38     8 
60 – 64    21     6 
65 – 74    59     30 
75 – 79    24     15 
80 i więcej   42     37 

Wymiana mieszkańców w ciągu roku jest na poziomie około 30% liczby ogólnej i np. w 2018 roku 
wyniosła 63 osoby. 

Opieką nad mieszkańcami zajmuje się – wg stanu średniorocznego za 2019 roku – 143,5 
pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) z czego 109,5 etatów to pracownicy tzw. zespołu 
terapeutyczno – opiekuńczego, czyli pracujący bezpośrednio z mieszkańcem. Pozostali pracownicy to 
tzw. „obsługa” czyli np. pralnia i kuchnie oraz pracownicy administracyjni. Taki poziom zatrudnienia 
jest realizacją wskaźników zatrudnienia określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej. 
 

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim 
Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” położony jest nad rzeką Ner w Konstantynowie Łódzkim 

jako kompleks zabudowań podworskich, z rozległym parkiem oaz otuliną z łąk i pól.  

Powiat prowadzi Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych. W domu 

znajdują się 143 miejsca przeznaczone dla kobiet. Wszystkie one maja orzeczoną przez ZUS grupę 

inwalidzką (I lub II) albo orzeczony przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 

odpowiedni stopień niepełnosprawności. W roku 2019 w Domu łącznie wykorzystano 52 251 tzw. 

osobo-dni. Świadczy to o potrzebach w tym zakresie oraz o chęci w nim przebywania.  

Dom jest wpisany do rejestru Wojewody jako spełniający standardy Domu Pomocy Społecznej. 

Zapewnia warunki bytowe, całodobową opiekę oraz wyżywienie na odpowiednim poziomie. W Domu 

prowadzona jest różnorodna terapia. Próbuje się, w miarę możliwości rozwiązywać problemy 

społeczne i życiowe jego mieszkanek. Są one wspierane codzienną pracą specjalistów i 

motywowane/stymulowane do próby podejmowania wysiłków w celu wprowadzenia pozytywnych 

zmian. 

Odbywa się regularna praca mająca na celu poprawę, a co najmniej utrzymanie stanu zdrowia 

Mieszkanek. Oprócz regularnych wizyt lekarzy POZ oraz psychiatrów, odbywają się praktycznie 

codzienne wyjazdy do lekarzy specjalistów, stomatologa rehabilitacji i tym podobnych. 

W ramach utrzymywania i rozwoju wiedzy oraz podtrzymywania kontaktów międzyludzkich, 

grupy zorganizowane opuszczają Dom. Forma ta pozytywnie oddziaływuje na Mieszkanki. 
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Na terenie Domu odbywają się liczne zabawy i spotkania wielokrotnie z udziałem rodzin, 

przyjaciół z innych ośrodków lub znajomych indywidualnych. 

Wraz z zachodzącymi zmianami Dom zapewnia zindywidualizowaną opiekę w tym terminalną. 

Wielkie znaczenie ma w tym stała pomoc psychologiczna i duszpasterska. 

O ile brak osób z rodziny lub przyjaciół uniemożliwia tego typu troskę, Dom troszczy się o 

załatwienie i godne przeprowadzenie usług funeralnych 

Dom dysponuje doświadczoną kadra licząca 101 osób.  

Wchodzą oni w skład działu opiekuńczo-socjalnego, działu obsługi oraz działu pomocniczego. 
 
Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie. 
 

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach 
W zakresie prac inwestycyjnych i remontowych w 2019 roku w DPS Pabianice zrealizowano 

malowanie parteru w budynku przy ulicy Wiejskiej. Zrealizowano również niżej wymienione zakupy 
inwestycyjne: 

 Zakup trzech zestawów komputerów do księgowości Domu Pomocy Społecznej   
 Zakup zmywarki do kuchni w Domu Pomocy Społecznej 
 Zakup dwóch aparatów EKG – 12 kanałowych z zestawem do badań spirometrycznych  dla 

Domu Pomocy Społecznej. 
  

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim 
W roku 2018 dla DPS w Konstantynowie Łódzkim uzyskano dofinansowanie do remontu m. in. 

dwu łazienek. Zostały one przebudowane w sposób umożliwiający dojazd z osobą w pozycji leżącej i 

wykonanie przy niej zabiegów higienicznych. W konsekwencji w roku 2019 zakupiono specjalistyczne 

wyposażenie – w tym wanny gwarantujące maksymalny komfort zarówno osobom z nich 

korzystającym jak również obsługującym urządzenie. Wyposażenie obejmowało również podnośniki 

służce do transportu i kąpieli osób niepełnosprawnych. 

Wykonano remont tarasu zapewniając bezpieczeństwo i komfort osób z niego korzystających. 

Przyjęte rozwiązanie podnosi walory estetyczne będąc równocześnie ekologiczne. 

 

 

 

 

4. Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej. 
 
Podstawa prawna.  
- Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2017-2020 
- Program Rozwoju Pieczy zastępczej na lata 2018 – 2020  
- Dodatkowo zadania z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowane są na 

podstawie przepisów prawa, w szczególności: 

 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt 3a)) 

 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
- Ustawa z dnia  7 września 2007r. o Karcie Polaka 
 
 
Zadanie realizuje: 
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach. 
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2. Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, im. A. Kamińskiego 
w Porszewicach. 

 
 
Informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Za organizację pieczy zastępczej odpowiada powiat. Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej 
starosta wykonuje za pośrednictwem  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz organizatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej. Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę 
jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania. W 
przypadku gdy wyznaczoną jednostką organizacyjną jest powiatowe centrum pomocy rodzinie, w 
centrum tym tworzy się zespół do spraw pieczy zastępczej. 
Do zadań należy w szczególności: 
1. opracowanie i realizacja 3-letniego powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy 

zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych,  
2. organizowanie opieki  w rodzinach zastępczych, zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w 

rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w całodobowych placówkach opiekuńczo 
– wychowawczych, 

3. prowadzenie rejestru danych rodzin zastępczych, 
4. zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań 

lekarskich, 
5. organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie 

warunków do powstania: grup wsparcia i specjalistycznego poradnictwa, 
6. prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz placówek wsparcia rodzinnego o 

zasięgu ponadgminnym, 
7. tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i 

rodzin pomocowych, 
8. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne 

domy dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo- 
terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia, 

9. organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin 
pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz 
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub 
pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, 

10. kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji 
związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu 
dziecka, 

11. sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z 
zastosowaniem systemu teleinformatycznego, 

12. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstaniu zaległości dotyczącej 
odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, 

13. finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej, 
14. realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, 
15. finansowanie; 

a) powiat finansuje świadczenia na rzecz rodzin zastępczych,  
b) wynagrodzenie zawodowych rodzin zastępczych,  
c) pokrywa koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo 

–wychowawczych i rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu, pełne koszty 
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utrzymania, w tym remonty i inwestycje w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na 
swoim terenie, 

d) powiat finansuje wszystkie świadczenia związane z usamodzielnianiem się pełnoletnich osób 
wychowanych w rodzinach zastępczych lub opuszczających różne instytucje wychowawcze. 

16. wyznaczenie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 
Powiat sprawuje w systemie opieki zastępczej  funkcje organizacyjne, wspierające, administracyjne i 
kontrolne. 

 
W roku 2019 na terenie powiatu pabianickiego funkcjonowało 177  rodzin zastępczych (w 2018 

r. 181) w których przebywało 245 dzieci. 
Na dzień 31.12.2019 r. na terenie powiatu pabianickiego pozostaje 148 rodzin zastępczych (w 2018 r. 
159), w których przebywa łącznie 194 dzieci (w 2018 r. 196), w tym: 
- 90 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywa 114 dzieci, 
- 51 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywa 60 dzieci, 
- 1 rodzinny dom dziecka utworzony 1 kwietnia 2018 r., w którym przebywa 7 dzieci w wieku od 1 do 
15 lat, 
- 6 rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywa 13 dzieci, w tym: 

 2 rodziny specjalistyczne, w których przebywa 3 dzieci 

 4 rodziny zawodowe, w których przebywa 10 dzieci. 
W roku 2019 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zatrudniało 3 osoby na umowę zlecenie jako 

pomoc w opiece nad dziećmi, przebywającymi w zawodowych rodzinach zastępczych oraz 
funkcjonowała 1 rodzina pomocowa.  

W 2019 r. na podstawie postanowień sądu utworzono 18 nowych rodzin zastępczych, w których 
umieszczono 24 dzieci. Natomiast 5 nowych dzieci umieszczono w funkcjonujących już rodzinach 
zastępczych niezawodowych, zawodowych oraz spokrewnionych. 

Na rodziny zawodowe Powiat Pabianicki w 2019 r. wydatkował łącznie: 363.324,60 zł. (tj. 
wynagrodzenia wraz z pochodnymi). 
W roku 2019 z budżetu powiatu na rodzinna pieczę zastępczą wypłacono: 3.855.386,47 zł. 
W 2019 roku: 
- Udzielono 9 dofinansowań do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w kwocie: 4.570,00 
zł, 
- wypłacono 2349 świadczeń na bieżące utrzymanie dziecka w kwocie: 1.839.294,44 zł, 
- wypłacono 1755 dodatków wychowawczych na kwotę: 866.086,00 zł, 
- wypłacono 4 świadczenia na utrzymanie domu jednorodzinnego lub wielorodzinnego na kwotę: 
10.949,76 zł 
- udzielono 3 jednorazowe pomoce losowe na kwotę: 3000,00 zł, 
- wypłacono 32 świadczenia na jednorazową pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny w kwocie: 
38.200,00 zł, 
- wypłacono 3 świadczenia na przeprowadzenie kosztów remontu mieszkania w kwocie: 6000,00 zł,  
- wypłacono 208 świadczeń – Dobry Start na kwotę: 62.400,00 zł. 

 
Na terenie powiatu pabianickiego działa Centrum Administracyjne do obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych, im. A. Kamińskiego w Porszewicach w skład którego wchodzą 
następujące placówki typu socjalizacyjnego: 

 Placówka opiekuńczo-wychowawcza Nr 1 w Porszewicach; 

 Placówka opiekuńczo-wychowawcza Nr 2 w Porszewicach; 

 Placówka opiekuńczo-wychowawcza Nr 3 w Porszewicach; 

 Placówka opiekuńczo-wychowawcza Nr 4 w Porszewicach; 

 Placówka opiekuńczo-wychowawcza Nr 5 w Pabianicach, ul. Sejmowa 2. 
Na dzień 31 grudnia 2019 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych było umieszczonych  82 
wychowanków (przy statutowej liczbie miejsc 81), w tym w: 
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1. Placówce opiekuńczo-wychowawczej Nr 1 – 16 wychowanków (przy statutowej liczbie miejsc 14) 
2. Placówce opiekuńczo-wychowawczej Nr 2 – 12 wychowanków (przy statutowej liczbie miejsc 14) 
3. Placówce opiekuńczo-wychowawczej Nr 3 – 16 wychowanków (przy statutowej liczbie miejsc 14) 
4. Placówce opiekuńczo-wychowawczej Nr 4 – 15 wychowanków (przy statutowej liczbie miejsc 14) 
5. Placówce opiekuńczo-wychowawczej Nr 5 – 23 wychowanków (przy statutowej liczbie miejsc 25) 

W okresie sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na podstawie 
postanowień sądu wydało 17 skierowań o umieszczeniu dzieci w placówkach opiekuńczo 
wychowawczych na terenie powiatu pabianickiego. Natomiast na terenie innych powiatów  zostało 
umieszczonych 4 dzieci z terenu powiatu pabianickiego. 
Na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba zatrudnionych osób w Centrum Administracyjnym do obsługi 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wynosiła 70, w tym: 
- 33 wychowawców 
- 8 specjalistów 
- 12 pracowników administracji  
- 17 pracowników obsługi. 
Od 1 lipca 2019 r. wsparcie na dziecko do ukończenia 18 r. ż. w postaci dodatku w wysokości 
świadczenia wychowawczego otrzymują także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu: 
socjalizacyjnego, interwencyjnego, socjalistyczno-terapeutycznego, oraz interwencyjne ośrodki 
preadopcyjne. W 2019 roku przyznano na ten cel 402 świadczenia na łączną kwotę 198.682,26 zł. 

 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku udzielono: 
- 34 świadczenia na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków 
usamodzielnionych z pieczy zastępczej na kwotę: 108.189,00 zł w tym: 14 osób opuszczających 
placówkę opiekuńczo-wychowawczą na kwotę: 50.189,00 zł oraz 20 osób opuszczających rodzinę 
zastępczą na kwotę: 58.000,00 zł 
- 12 świadczeń na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków usamodzielnionych z pieczy 
zastępczej na kwotę: 55.516 zł w tym: 4 osób opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą na 
kwotę: 27.756,00 zł 
8 osób opuszczających rodzinę zastępczą na kwotę: 27.760,00 zł 
- 540 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich usamodzielnionych wychowanków z pieczy 
zastępczej na kwotę: 280.587,13 zł w tym: dla wychowanków z placówek opiekuńczo – 
wychowawczych na kwotę: 76.871,13 zł oraz dla wychowanków z rodzin zastępczych na kwotę: 
203.716,49 zł. 

 
Ocenę sytuacji dziecka przeprowadza się w miarę potrzeb, jednak w przypadku dzieci w wieku 

poniżej 3 lat nie rzadziej niż co 3 miesiące, a w przypadku dzieci starszych nie rzadziej niż co 6 miesięcy. 
W 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach sporządziło 336 protokołów ocen 
sytuacji dziecka na 76 posiedzeniach zespołu w celu: 

 ustalenia aktualnej sytuacji dziecka; 

 analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną; 

 modyfikacji planu pomocy dziecku; 

 monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą 
przysposobienie; 

 oceny stanu zdrowia dziecka wraz z jego aktualnymi potrzebami; 

 oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

 informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce. 

 
- W 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało dotację celową  z budżetu państwa w 
wysokości 18.299,00 zł na zatrudnienie jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w ramach 
resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Środki własne z budżetu 
Powiatu Pabianickiego na wynagrodzenie  wyniosły: 42.101,60zł  
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- Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na Powiat obowiązek ponoszenia 
wydatków z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej znajdującego się na terenie innego powiatu. 
Powiat Pabianicki ma obowiązek zawarcia  z właściwym powiatem ze względu na miejsce zamieszkania 
dziecka przed umieszczeniem  w rodzinie zastępczej porozumienia, w celu ponoszenia przez ten powiat 
wydatków na jego utrzymanie. 
Dochody z tego tytułu na 17 dzieci wyniosły 191.093,79 zł.  

Z uwagi na brak wystarczającej ilości rodzin zastępczych na terenie powiatu pabianickiego, dzieci 
umieszczane są również w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. 30 dzieci z terenu 
powiatu pabianickiego w 2019 r. było umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych 
powiatów. Wydatki w 2019r. wyniosły 453.410,83 zł. 
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada obowiązek na gminie właściwej ze 
względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, 
tj. w rodzinie zastępczej, ponoszenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie 
dziecka w rodzinie zastępczej. 
Gmina ponosiła w 2019 r. odpłatność na 127 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. 
Dochody z tego tytułu wyniosły kwotę 478.047,27 zł.  
 
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na powiat 
obowiązek ponoszenia wydatków z tytułu pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 
Powiat pabianicki zawiera z właściwym powiatem ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 
jego umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej porozumienie, w celu ponoszenia przez 
ten powiat wydatków na jego utrzymanie. Dochody na 8 dzieci wyniosły 488.316,56 zł.  
W związku z ograniczoną ilością miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu 
pabianickiego, dzieci umieszczane są także w innych placówkach na terenie innych powiatów. 8 
wychowanków z terenu powiatu pabianickiego w 2019 r. było umieszczonych w instytucjonalnej pieczy 
zastępczej. Wydatki wyniosły 323.058,30 zł. 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. nakłada 
również obowiązek ponoszenia średnich miesięcznych wydatków na gminie  właściwej ze względu na 
miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, tj. w 
instytucjonalnej pieczy zastępczej. Gmina ponosiła w 2019r. odpłatność na 63 wychowanków 
umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dochody z tego tytułu wyniosły 1.332.339,87 zł. 

 
W strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach funkcjonuje Zespół 

Poradnictwa Specjalistycznego, w którego skład wchodzą: 
1. prawnik, 
2. 2 psychologów, 
3. pedagog. 
Celem Zespołu jest pomoc w rozwiązywaniu problemów, z jakimi zgłaszają się do Centrum mieszkańcy 
naszego powiatu, a szczególności osoby niepełnosprawne oraz rodziny zastępcze i kandydaci na 
rodziny zastępcze. Poradnictwo świadczone jest osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują 
potrzebę wsparcia. 
W okresie sprawozdawczym Zespół realizował swoje zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego 
poprzez: 

 pomoc prawną – udzielanie porad prawnych interesantom w zakresie obowiązujących 
przepisów prawa, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych; 

 psychologiczną – interwencja w sytuacjach kryzysowych, wsparcie psychologiczne, 
poradnictwo w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, konsultacje rodzinne, terapia 
indywidualna i terapia rodzinna. Pomoc udzielana była osobom: 

 przeżywającym kryzysy rodzinne, 

 mającym trudności w kontrolowaniu własnych emocji, 
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 żyjącym w stanie ciągłego stresu, 

 osobom z obniżonym nastrojem, brakiem energii do działania, poczuciem bezsensu, 

 przeżywającym nagłą, niekorzystną zmianę w życiu (np. strata bliskiej osoby), 

 z myślami samobójczymi i po próbach samobójczych 

 pomoc pedagogiczną – objęcie specjalną opieką i poradnictwem dzieci i młodzieży mających 
problemy w nauce, a także sprawiających kłopoty wychowawcze zwłaszcza w rodzinach 
zastępczych. 

W roku 2019 udzielono: 154 porad prawych, 500 porad psychologicznych i 35 porad pedagogicznych. 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach realizując zadania wynikające z art. 38 ust. 

1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 
r., poz. 1111 ze zm.) dochodzi świadczeń alimentacyjnych od rodziców biologicznych dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej. W roku 2019 PCPR występowało do właściwego Sądu ze względu 
na miejsce zamieszkania rodziny zastępcze z pozwami o alimenty na rzecz małoletnich dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w tym liczba złożonych wniosków  przez PCPR 12 – liczba 
zakończonych postępowań alimentacyjnych 10. 

Na dzień 31.12.2019 r. wszystkie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną zostały zgłoszone przez 
organizatora pieczy zastępczej w Powiecie Pabianickim do ośrodka adopcyjnego, z którym 
współpracuje tj. Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi. W 2019 r. do AOA zgłoszono 18 
dzieci. Troje dzieci uzyskało pozytywną kwalifikację do przysposobienia przez rodzinę adopcyjną. Na 
dzień 31.12.2019 r. procedura adopcyjna nie została zakończona. Pozostałe ze zgłoszonych dzieci nie 
uzyskały pozytywnej kwalifikacji do przysposobienia przez rodzinę adopcyjną z powodu silnych więzi  z 
rodzinami zastępczymi. 

 
Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

Centrum Administracyjne do obsługi Placówek  Opiekuńczo - Wychowawczych im. Aleksandra  
Kamińskiego w Porszewicach zapewnia obsługę  ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną: 
Placówki  Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Porszewicach, Placówki  Opiekuńczo - Wychowawczej 
Nr 2 w  Porszewicach, Placówki  Opiekuńczo - Wychowawczej Nr  3 w Porszewicach, Placówki 
Opiekuńczo - Wychowawczej Nr  4 w  Porszewicach oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 5 w 
Pabianicach. 

W Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczej mogą przebywać wychowankowie od lat 10 
pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do uzyskania osiemnastego roku życia, a po 
uzyskaniu pełnoletniości mogą przebywać wychowankowie, którzy deklarują taką chęć, ale pod 
warunkiem realizowania obowiązku szkolnego – jednak nie dłużej niż do 25 r.ż. W wyjątkowych 
przypadkach Placówki mogą obejmować opieką i wychowaniem dzieci młodsze. 

W Placówkach dziećmi opiekuje się wyspecjalizowana kadra tj. wychowawcy, pedagodzy, 
psychologowie, pracownicy socjalni. W Placówkach opiekę medyczną koordynuje zatrudniona 
pielęgniarka. 

W Placówkach działa stały Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, który dokonuje 
okresowej oceny sytuacji dziecka oraz sporządza do Sądu wnioski dotyczące zasadności pobytu 
przebywających dzieci. Placówki realizują Plan Pomocy Dziecku oraz prowadzą Karty pobytu dziecka, 
które zawierają ocenę relacji dziecka z rodzicami, funkcjonowania społecznego dziecka w placówce i 
poza nią, nauki szkolnej dziecka, samodzielności dziecka, jego stanu emocjonalnego, stanu zdrowia 
dziecka oraz informację o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach. 
Ponadto prowadzi się karty udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu oraz arkusze 
badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych. 

Działalność statutowa placówki.  Placówka jako instytucjonalna forma pieczy zastępczej 
sprawuje opiekę nad dzieckiem w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez 
rodziców. Placówka  zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego 
niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i 
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religijne; realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku; umożliwia 
kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej; podejmuje 
działania w celu powrotu dziecka do rodziny; zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego 
do jego wieku i możliwości rozwojowych; obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi; zapewniają 
korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.  W Placówce organizowana jest praca w grupie 
dzieci; organizowane są  zajęć wychowawczo – pedagogiczne z dzieckiem w oparciu o plan pomocy 
dziecku; realizowana jest nauka dzieci czynności samoobsługowych dostosowanych do rozwoju 
fizjologicznego oraz przestrzegania porządku i higieny osobistej; opieka nad dzieckiem w czasie 
choroby; nadzór nad prawidłowym ubiorem dzieci w zależności od warunków atmosferycznych i pory 
roku; nauka i wyposażenie dziecka w umiejętności pozwalające na usamodzielnienie; rozpoznawanie, 
rozbudzanie i wspieranie rozwoju indywidualnych zdolności dziecka. 

 
Informacja o zajęciach dodatkowych realizowanych na terenie Placówek oraz poza nimi: 

 grupowe i indywidualne zajęcia z j. angielskiego (English Academy) realizowane dzięki DP 
System  

 imprezy okolicznościowe m. in. obchody Dnia Dziecka; organizacja i obchody urodzin 
wychowanków 

 comiesięczne zebrania społeczności wychowanków (ustalanie na bieżący miesiąc toku życia w 
placówce, wspólne rozmowy, propozycje, ustalenia, rozwiązywanie problemów itp.) 

 w Placówce odbywają się spotkania z młodzieżą przygotowującą się do usamodzielnienia, na 
której omawia się wszystkie aspekty i sytuacje odnośnie usamodzielnienia i wchodzenia w 
dorosłe życie. 

zajęcia poza lekcyjne: 
1) aktywne spędzanie czasu wolnego wychowanków liczne wyjazdy np. do parku trampolin, 

Ceramilandii itp. 
2) zajęcia wokalne (Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach) 
3) nauka gry na gitarze (Miejski Ośrodek Kultury w Pabianicach) 
4) organizacja Świątecznego Turnieju Tenisa na terenie Centrum Administracyjnego w 

Porszewicach 
5) zajęcia specjalistyczne w Nawicula w Łodzi, (zajęcia terapeutyczne dla dziecka autystycznego) 
6) organizacja corocznego Rajdu Kamińskiego (PTTK Pabianice) 

organizowano cyklicznie: 
 uroczystości mające na celu podtrzymywanie wspólnych tradycji: Jasełka, Wigilia, udział w 

niedzielnych Mszach Świętych/uroczystościach kościelnych, Uroczyste śniadania 
wielkanocne, Komunie Święte, Bierzmowania,  

 Zabawy Sylwestrowe, Bale Karnawałowe, Mikołajki, Urodziny dzieci, Dzień Dziecka, zabawy 
Halloween, 

 „topienie marzanny” 
 dyskoteki 
 zajęcia kulinarne 
 wyjazdy na rozgrywki piłki nożnej 
 wyjazdy sezonowe na łyżwy 
 wycieczki rowerowe 

Informacja o zorganizowanym  w 2019 roku wypoczynku dla wychowanków Placówek: 

 tygodniowy - zimowy w Białym Dunajcu (dla 14 wychowanków) 

 pięcio-tygodniowy - letni w łomnicy Zdrój oraz Wólce Nabóżnej (dla 33 wychowanków) 

 indywidualne turnusy psychoterapeutyczne, sanatoryjne  
W Centrum Administracyjnym w Porszewicach i Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych 
zatrudnione są 72 osoby. 
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Karta Polaka 
Zgodnie z ustawą  osobie, która po dniu 1 stycznia 2017 r. złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na 
pobyt stały ze względu na posiadaną Kartę Polaka, na jej wniosek, może być przyznane świadczenie 
pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w 
Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenie pieniężne przyznaje się na okres do 9 miesięcy. 
Świadczenie pieniężne  przyznaje w drodze decyzji wojewoda właściwy do przyjęcia wniosku o 
przyznanie świadczenia. Natomiast wypłaty świadczenia pieniężnego dokonuje w okresach 
miesięcznych starosta wskazany przez wojewodę w decyzji przyznającej świadczenie pieniężne jako 
właściwy ze względu na miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby uprawnionej do 
świadczenia pieniężnego. Zadanie starosty, o którym mowa wyżej jest zadaniem zleconym z zakresu 
administracji rządowej. 
W 2019 roku zostały wypłacone świadczenia na kwotę 91 350 zł dla 8 osób. 
 
 
 
 

5. Wspieranie osób niepełnosprawnych. 

 

Podstawa prawna.  
Zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych realizowane są na podstawie przepisów 
prawa, w szczególności: 

 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt 5)) 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych 

 ustawy z dnia 12 marca 2014r.  o pomocy społecznej 

 Uchwały nr 3/2012  Rady  Nadzorczej  PFRON  z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia 
pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. 

 „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, finansowany ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

 

Zadanie realizuje: 
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach. 
2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pabianicach przy Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Pabianicach. 

3. Na zlecenie powiatu - Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 
Pabianicach.  

 
 
Informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 
 
1) Program „Aktywny samorząd”. Celem głównym programu „Aktywny samorząd” jest 

wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w 

życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.  

Cele szczegółowe programu:  

1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do 

pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się 

społeczeństwa informacyjnego, 
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2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w 

utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier 

transportowych, 

3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów 

wspierających ich zatrudnienie, 

4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy 

poprzez podwyższanie kwalifikacji. 

 

Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu:  

I. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, dofinansowanie lub 

refundacja:  

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:  

1) Zadanie 1 oraz Zadanie 4 – zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

2) Zadanie 2 oraz Zadanie 3 – kosztów uzyskania prawa jazdy, w szczególności:  

a) kursu i egzaminów na prawo jazdy, oraz w przypadku kursu poza miejscowością 

zamieszkania: 

b) zakwaterowania, wyżywienia w okresie trwania kursu, 

c) dojazdu (przyjazd na kurs i powrót z kursu), 

a w przypadku Zadania 3 także: 

d) usług tłumacza migowego; 

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:  

1) Zadanie 1, Zadanie 3 oraz Zadanie 4 – zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania, 

2) Zadanie 2 – szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i 

oprogramowania, 

3) Zadanie 5 – kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego; 

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:  

1) Zadanie 1: 

a) zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  

b) kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem, 

2) Zadanie 2 – kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o 

napędzie elektrycznym, 

3) Zadanie 3:  

a) zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 

b) kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu 

eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu, 

4) Zadanie 4:  

a) kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, 

b) kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu 

eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu, 

5) Zadanie 5 – zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania 

elektrycznego do wózka ręcznego; 

4. Obszar D – kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu 

albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem). 

II. Moduł II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:  

1) opłata za naukę (czesne), 

2) dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu), 
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3) dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, 

które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich. 

 
PFRON przekazał środki finansowe w łącznej wysokości 520.570,92 zł, z czego 488.855,32 zł na 
dofinansowanie wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz 31.715,60 zł na obsługę, promocję i 
ewaluację programu „Aktywny samorząd”. 
W roku 2019 wpłynęło ogółem 108 wniosków na łączną kwotę 559.396,99 zł, z czego zostało zawartych 
85 umów na łączną kwotę 417.343,44 zł, natomiast wypłacono dofinansowanie ze środków PFRON na 
łączną kwotę 207.383,56 zł.  
Kwota dofinansowania wypłaconego będzie się stopniowo zwiększać, ponieważ: 
1) dofinansowanie w ramach Modułu I będzie wypłacane do 30 czerwca 2020 r. w miarę rozliczania 
kolejnych umów, oraz 
2) dofinansowanie na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach Modułu II 
wypłacane jest w dwóch transzach najpóźniej do 30 czerwca 2020 r., tj. po podpisaniu umowy 
wypłacane jest zaliczkowo dofinansowanie do czesnego, natomiast dodatek na koszty związane z 
kształceniem wypłacany jest po zaliczeniu semestru. 
 
2) „Program wyrównywania różnic między regionami III”, finansowany ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Celem strategicznym realizowanego w 2019 roku programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie 

dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. 

Celami operacyjnymi programu są:  

1. zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych oraz 

środowiskowych domów samopomocy;  

2. zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób 

prawnych;  

3. zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji 

pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;  

5. zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne;  

6. zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenach 

powiatów pozbawionych tych placówek;  

7. zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych. 

 

Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu:  

1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach 

samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; 

2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; 

3. obszar D – likwidacja barier transportowych; 

4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji 

i/lub integracji osób niepełnosprawnych; 

5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej; 

6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań 
ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 
 

W 2019 r. wpłynął 1 wniosek Miasta Pabianice o dofinansowanie ze środków PFRON projektu pn.: 

„Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych,  w tym 
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jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim” dla potrzeb 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach, w kwocie 224.000,00 zł.  

Na mocy umowy dofinansowania nr WRR/000171/05/D z dnia 13 sierpnia 2019 r. PFRON przekazał 

środki finansowe w łącznej wysokości 227.360,00 zł, z czego 224.000,00 zł na dofinansowanie projektu 

realizowanego w ramach obszaru D programu oraz 3.360,00 zł na obsługę realizacji projektu.  

W dniu 8 października 2019 r. Powiat Pabianicki zawarł umowę o dofinansowanie w/w projektu  w 

ramach obszaru D programu z Miastem Pabianice na kwotę 224.000,00 zł. 

W dniu 27 grudnia 2019 r. PCPR przekazał na rachunek bankowy Miasta Pabianice wskazany w umowie, 

dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 224.000,00 zł na realizację w/w projektu. 

 

3) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka na wniosek osoby 
zainteresowanej lub  przedstawiciela ustawowego tej osoby. 
 Zespół wydaje: 

 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 r. ż., 

 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 r. ż., 

 orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają  orzeczenia         o 
inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy              o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

 legitymacje osób niepełnosprawnych, 

 karty parkingowe. 
Liczba przyjętych wniosków 2929 (w 2018 r. 2776), z czego :  

-2574 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności 
-355 wniosków o przyznanie niepełnosprawności dla dzieci do 16 r.ż. 

Liczba powołanych składów : 275  

Liczba wydanych orzeczeń 2801, z czego: 

- 2.453 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności 
-348 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych dla dzieci do 16 r.ż 

Liczba wydanych legitymacji : 453 
Liczba wydanych kart parkingowych : 475, z czego: 
472 kart dla osób prywatnych 
3 kart dla instytucji 
 
4) W roku 2019 Starostwo Powiatowe w Pabianicach przekazało środki finansowe w wysokości 
488 071,25  zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach działającego przy 
Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach, ul. 
Cicha 43. W/w środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego i zostały przeznaczone na 
wydatki bieżące, m.in.: na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty wynikające z 
korzystania z pomieszczeń biurowych. 
W zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczyło 23 osoby  niepełnosprawne 
posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.  
 W/w osoby uczestniczyły  w następujących treningach: 

 umiejętności społecznych i interpersonalnych, 

 higienicznych, 

 farmakologicznych, 

 umiejętności spędzania czasu wolnego, 

 obsługi komputera, 

 kulinarnych i gospodarstwa domowego, 

 funkcjonowania w codziennym życiu, 

 budżetowym, 

 technicznym. 
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Zajęcia w placówce pomagają osobom niepełnosprawnym podtrzymać ich nabyte umiejętności, 
zapobiegać regresowi i izolacji społecznej oraz motywować i  zachęcać do większego zaangażowania i 
aktywności. 
 
Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie. 
 
W 2018 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Pabianicach rozpoczął prace budowlane związane 
ze standaryzacją placówki wynikającą z  rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 
sprawie środowiskowych domów samopomocy. W 2019 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Pabianicach były kontynuowane prace budowlane. Roboty budowlane to II etap całego projektu i 
dotyczyły generalnego remontu drugiego piętra. 
Łączny koszt inwestycji to 163 818,51 zł.  
Środki finansowe na ten cel zostały przekazane przez Wojewodę Łódzkiego.   
 
 

 

6. Drogi publiczne. 
 
Podstawa prawna.  
Strategia Rozwoju Powiatu Pabianickiego na lata 2014 - 2020 
Zadania z zakresu dróg publicznych realizowane są na podstawie przepisów prawa, w szczególności: 

 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust.1 pkt 6)) 

 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 
 
 
Zadanie realizuje: 
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów. 

 
Informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 
 
Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach realizuje czynności związane z 

zadaniem „Transport zbiorowy i drogi publiczne” na całkowitej długości dróg 183,452 km, w tym o 

nawierzchni bitumicznej – 168,702 km, tłuczniowej – 2,650 km  oraz gruntowej – 12,1 km. Zadania te 

można podzielić w/g kryterium wydatkowania środków. 

Lp.  Numer drogi  Przebieg drogi  Długość (km)  

1  1112E  Konstantynów Ł. ul. Niesięcin, ul. Kręta, Krzywiec – (od granic m. 
Łodzi do granic Powiatu)  

4,161  

2  1512E  Zofiówka – Leszczyny Duże – (od granic Powiatu do drogi powiatowej 
nr 3310E)  

5,280  

3  2904E  Tuszyn – Czyżemin – (od granic Powiatu do drogi powiatowej nr 
1512E)  

1,070  

4  3300E  Lutomiersk – Wodzierady – (od drogi wojewódzkiej nr 710 do granic 
Powiatu)  

3,553  

5  3301E  Lutomiersk – Włodzimierz – (od drogi wojewódzkiej nr 710 do granic 
Powiatu); Włodzimierz – Janowice (od granic Powiatu do granic 
Powiatu); Poleszyn - od granic Powiatu do granic Powiatu.  

12,104  
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6  3302E  Konstantynów Ł. ul. Niesięcin, ul. Klonowa - (od drogi powiatowej nr 
1112E do drogi wojewódzkiej nr 710)  

3,251  

7  3303E  Rypułtowicka – Ksawerów – Wola Zaradzyńska – (od granic Miasta 
Pabianice di granic Gminy Pabianice)  

8,48  

8  3304E  Pabianice ul. Wiejska – (od ul. Łaskiej do ul. Wileńskiej), ul. Wileńska, 
ul. Orla, ul. Grota Roweckiego – (od ul. Orlej do ul. Nawrockiego), ul. 
Nawrockiego – (od ul. Grota Roweckiego do ul. Warszawskiej)  

4,974  

9  3305E  Pabianice ul. Lutomierska – (od ul. Zamkowej do ul. Partyzanckiej)  0,558  

10  3306E  Pabianice ul. Myśliwska – (od ul. Warszawskiej do ul. 20 Stycznia)  1,190  

11  3307E  Konstantynów Ł. ul. 1 Maja, Kolejowa – (od drogi krajowej nr 711 do 
granic Powiatu);  
Pabianice ul. Konstantynowska, Rypułtowicka – (od ul. Warszawskiej 
do granic Miasta)  

5,788  

12  3308E  Pabianice ul. Piłsudskiego) – Szynkielew – Petrykozy – Kudrowice – 
(od granic Miasta Pabianice przez wieś Szynkielew I do drogi 
powiatowej nr 4911E)  

8,217  

13  3309E  Pabianice ul. Rydzyńska- Rydzyny – (do drogi powiatowej nr 3310E)  3,119  

14  3310E  Mogilno Duże - Róża – Pawlikowice II – Rydzyny – Leszczyny Duże  20,785  

15  3311E  Pawlikowie I – (od drogi wojewódzkiej nr 485 do granic Gminy)  2,790  

16  3312E  Pabianice ul. 3 Maja, 20 Stycznia - (od ul. Warszawskiej do ul. 
Granicznej)  

4,522  

17  3313E  Róża – Ślądkowice – Mierzączka Duża – Dłutów – Tążewy (gr. Pow. 
Pabianickiego/ Łódzkiego Wschodniego)  

17,070  

18  3314E  Porszewice (od DK 71) – Lutomiersk – Szydłów (do DP 3709E)  15,899  

19  3315E  Malanów – Charbice (od granicy Powiatu do drogi powiatowej nr 
3709E)  

3,475  

20  3706E  Kuciny – Kwiatkowice – (od granic Powiatu do granic Powiatu i od 
granic Powiatu do granic Powiatu)  

6,064  

21  3709E  Kałów – Mianów – Puczniew – (od drogi powiatowej nr 3706E do 
granicy Powiatu); Puczniew – Kazimierz – Lutomiersk – (od drogi 
powiatowej 3706E do drogi wojewódzkiej nr 710)  

19,395  

22  3719E  Sarnów – Malanów – (od drogi powiatowej nr 37 134 do granic 
Powiatu)  

1,845  

23  4911E  Pabianice (ul. Wspólna) – Janowice (do granic Powiatu)  11,738  

24  4912E  Kiki – Mauryców; Mauryców – Dobroń; Dobroń – Talar (do granic 
Powiatu)  

12,9  

25  5102E  Konstantynów Ł. ul. Zgierska – (od drogi krajowej nr 711do granic 
Powiatu)  

1,299  

26  5166E  Lutomiersk (od DW 710) – Babice (do gr. pow. Pabianickiego)  3,925  

RAZEM  183,452  

 

 

Zadania te można podzielić w/g kryterium wydatkowania środków. 

 

Pierwsza grupa to zadania realizowane na podstawie stosownych przepisów, niewymagające 

wydatkowania środków, czyli głównie wydawanie decyzji i uzgodnień:  

 decyzje lokalizacyjne na zjazd z drogi – 55 sztuk (w 2018 r. 45),  

 zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – 8 sztuk (w 2018 r. 8),  
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 zezwolenia i uzgodnienia dotyczących wykorzystania dróg w sposób szczególny – 56 sztuki (w 2018 

r. 42),  

 decyzje na planowe zajęcia pasa drogowego – 228 sztuk (w 2018 r. 160),  

 decyzje na awaryjne zajęcie pasa drogowego – 18 sztuk (w 2018 r. 18),  

 decyzje na zajęcia pasa drogowego pod obiekty handlowe – 3 sztuki (w 2018 r. 3),  

 decyzje/zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym dróg powiatowych obiektów budowlanych 

lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

oraz uzgodnienia projektów budowlanych obiektów/urządzeń – 173 sztuk (w 2018 r. 180), 

 opinie dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zmiany planów miejscowych – 68 (w 2018 r. 60),  

 opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych, w szczególności w zakresie projektowanych 

włączeń przebudowywanych dróg w drogi powiatowe, lokalizacji oświetlenia ulicznego w pasie 

dróg powiatowych - 19 sztuk (w 2018 r. 36),  

 zatwierdzone projekty czasowej organizacji ruchu – 703 sztuk (w 2018 r. 471), 

 zatwierdzone projekty stałej organizacji ruchu – 66 sztuki (w 2018 r. 53), 

 wydanie opinii dla dróg wojewódzkich i krajowych – 22 sztuk (w 2018 r. 20).  

 

Oprócz podanych powyżej czynności codzienna praca wydziału polega również m.in. na nadzorze nad 

pracami remontowo – utrzymaniowymi wykonywanymi przez pracowników fizycznych wydziału na 

drogach powiatowych, nadzorze nad pracami remontowymi oraz inwestycjami  wykonywanymi przez 

firmy zewnętrzne na drogach powiatowych, przygotowanie dokumentacji dotyczących postepowań 

wyłaniających wykonawców robót inwestycyjnych, remontowych i utrzymaniowych oraz 

przeprowadzanie tych postepowań (dotyczy postępowań do 30.000,00 euro), tworzenie budżetu 

(planu finansowego wydziału) oraz dokonywanie w nim zmian, wszelka sprawozdawczość finansowa i 

nie tylko finansowa, pozyskiwanie dotacji na zadania drogowe – m.in. od gmin, z budżetu państwa czy 

budżetu unijnego, tworzenie dokumentacji w tych sprawach i rozliczanie dotacji, tworzenie umów 

użyczenia i innych wyżej nie opisanych oraz załatwianie spraw związanych ze szkodami osobowymi i 

rzeczowymi, które miały miejsce na drogach powiatowych. Bardzo ważną częścią pracy wydziału są 

rozmowy osobiste i telefoniczne oraz wymiana korespondencji z mieszkańcami. W 2019 roku wpłynęło 

2232 pism, liczba rozmów osobistych i telefonicznych jest niemożliwa do zmierzenia i podania. 

 

Druga grupa to zadania związane z wydatkowaniem środków finansowych. Tą grupę można podzielić 

na dwa zbiory.  

1. Dotacje udzielane z budżetu. Tutaj mamy do czynienia co roku z dotacjami udzielanymi gminom na 

wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Część gmin z naszego terenu 

podpisuje z nami stosowne porozumienia w tej sprawie. W 2019 roku z tego tytułu przekazaliśmy 

gminie Dłutów kwotę 50.946,30 zł, gminie Dobroń kwotę 33.592,04 zł, gminie miejskiej Pabianice 

kwotę 179.236,52 zł oraz gminie Konstantynów Łódzki kwotę 41.475,89 zł.  

2. Zadania w ramach których nie udzielamy dotacji. W ramach tego zbioru występują zadania: 

1) bieżące, utrzymaniowe, m.in. zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin, które nie 

zawarły z nami porozumień, naprawa ubytków w nawierzchni, konserwacja rowów, pielęgnacja 

i wycinka drzew, wycinka traw, ścięcie poboczy, remont poboczy, remont przepustów, 

konserwacja sygnalizacji świetlnej, utrzymanie i organizacja oznakowania poziomego i 

pionowego dróg, wydatki związane z wykonywaniem obowiązków przez pracowników 

fizycznych wydziału (zakup paliwa, asfaltu lanego i inne) związane z wydatkowaniem środków 

budżetowych. 
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2) Zadania remontowe: 

- Remont cząstkowy chodników w pasie drogowym dróg powiatowych. Wydano:       

39.950,40 zł. W ramach umowy dokonywano prac remontowych (likwidacji zapadnięć, 

wybrzuszeń, nierówności oraz uzupełniania ubytków) w istniejących chodnikach 

wykonanych z płyt chodnikowych 50cm x 50cm. 

- Usuwanie awarii kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych. Wydano 7.000,00 zł. W 

ramach umowy usunięto awarie kanalizacji deszczowej w dwóch lokalizacjach: ul. 20 

Stycznia/ róg ul. Piotra Skargi oraz ul. Grota Roweckiego/ róg ul. 20 Stycznia w Pabianicach. 

- Usuwanie awarii kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych. Wydano 29.000,00 zł. 

W ramach umowy usunięto awarie kanalizacji deszczowej w dwóch lokalizacjach, przy ulicy 

Kilińskiego w Lutomiersku: skrzyżowanie z ulicą Orlą oraz w okolicach nr 9. 

- Remont przepustów przy drogach powiatowych. Wydano 9.225,00 zł. W ramach omawianej 

umowy wykonano remont przepustu w miejscowości Pawlikowice (okolice posesji nr 72). 

- Remonty cząstkowe dróg powiatowych. Wydano 95.336,79 zł. Przedmiotem powyższej 

umowy były remonty cząstkowe masą bitumiczną, które są wykonywane na 147 km dróg 

powiatowych posiadających nawierzchnię bitumiczną na terenie Powiatu Pabianickiego. 

- Remont poboczy dróg powiatowych. Wydano 49.999,50 zł. W ramach powyższej umowy 

wykonany został remont poboczy dróg powiatowych, czyli likwidację zapadnięć i 

nierówności oraz uzupełnienie ubytków znajdujących się w gruntowych poboczach dróg – 

ilość 1.626 m2. 

- Konserwacja rowów. Wydano 49.987,20 zł. W ramach powyższego zadania były tak jak w 

latach ubiegłych wykonywane prace mające na celu poprawę drożności rowów 

przydrożnych. Działania te oprócz bieżącej poprawy odpływu wód przynoszą zamierzony 

skutek przy ciężkich i długotrwałych opadach deszczu. Unikamy w ten sposób podtopień 

terenów przydrożnych. 

 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie. 
 
1) Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów. Łączny 

koszt prac to 225.596,27 zł. W ramach zadania został wybudowany chodnik w drodze powiatowej 
Nr 3313E – ul. Główna w Dłutowie, gmina Dłutów na odcinku 234,0 m, od skrzyżowania z ul. Wysoką 
do działki o nr ewidencyjnym 159. Zakres prac obejmował przebudowę istniejących zjazdów 
bramowych oraz nawiązanie sytuacyjne i wysokościowe projektowanego chodnika do nowo 
wybudowanych zjazdów do działki nr 159. Wniosek o dotację do Gminy Dłutów został sporządzony 
w dniu 19 marca 2019 roku na kwotę w wysokości 112.798,13 zł. Dotacja została wypłacona. 

2) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych. Łączny koszt prac to 
84.649,83 zł. W ramach zadania wykonano: 
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Piłsudskiego w Pabianicach poprzez zakup i 

montaż progów zwalniających,  
- zakup i dostarczenie materiałów: barierki U12a (panel 2mb tzw. „trzepak”, w kolorze biało – 

czerwonym; rura Ø60 z przeciągiem Ø50) w ilości 80 mb (40 sztuk), 
- bariery energochłonne na drodze powiatowej nr 3313E Dłutów - Mierzączka Duża 

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, 
III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów. Łączny koszt prac to 3.195.352,10 
zł. W 2019 roku została przebudowana ul. Wschodnia w Ksawerowie na odcinku od 0+700 do 1+445 
km (od ul. Żeromskiego do ul. Wolskiej). Długość przebudowanego odcinka to 0,745 km. Zadanie 
to było dofinansowane ze środków budżetu państwa (50,00 % kosztów kwalifikowalnych) w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych oraz dotacją z Gminy Ksawerów (50,00 % kosztów poza dotacją z 
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FDS. Wnioski o dotację do Gminy Ksawerów zostały sporządzone w dniach 3 września 2019 roku 
oraz 25 listopada 2019 r.26 lutego 2018 roku. Dotacja została wypłacona. Wniosek do Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o środki z budżetu państwa został sporządzony w dniu 5 września 
2019 r. Środki zostały wypłacone. Ostatecznie udział poszczególnych środków w kosztach zadania 
wyglądał następująco: 
1) Powiat Pabianicki – 803.731,63 zł  
2) Fundusz Dróg Samorządowych – 1.587.888,86 zł 
3) Gmina Ksawerów – 803.731,61 zł 

4) Remont drogi powiatowej nr 1112E - ul. Klonowa w miejscowości Babiczki, Gmina Lutomiersk 
(rekonstrukcja). Łączny koszt prac to 180.413,20 zł. W ramach zadania został wykonany remont 
(wykonanie nawierzchni wraz ze ścięciem i wyrównaniem poboczy) drogi powiatowej nr 1112E w 
miejscowości Babiczki, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja) na łącznej długości ok. 500 mb drogi. 

5) Remont dróg powiatowych nr 3719E i 3315E Orzechów - Malanów, Gmina Lutomiersk 
(rekonstrukcja). Łączny koszt prac to 342.716,27 zł. W ramach zadania został wykonany remont 
(wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz ze ścięciem i wyrównaniem poboczy) drogi powiatowej nr 
3719E i 3315E Orzechów-Malanów, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja) na łącznej długości ok. 1,06 
km. Zadanie to było dofinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego oraz dotacją z 
Gminy Lutomiersk. Wniosek o dotację do Gminy Lutomiersk został sporządzony w dniu 30 lipca 
2019 roku. Dotacja została wypłacona w kwocie 159.684,63 zł. Wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi został sporządzony w dniu 10 października 2019 r. Środki zostały 
wypłacone w kwocie 23.347,00 zł. Na podstawie podpisanego aneksu o nr 1/RŚ/2019 z dnia 25 
listopada 2019 roku do umowy nr 530/RŚ/2019 w dniu 19 grudnia 2019 roku (sesja Rady Powiatu 
Pabianickiego) nastąpiło włączenie do naszego budżetu zwiększonego dofinansowania na 
omawiane w wysokości 10.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Łódzkiego. W wyniku czego 
zmniejszył się udział finansowy zarówno powiatu, jak i gminy w kosztach prac budowlanych. 
Finalnie gmina i powiat poniosły koszty mniejsze o 5.000,00 zł. Ostatecznie udział poszczególnych 
środków w kosztach zadania wyglądał następująco: 
1) Powiat Pabianicki – 154.684,64 zł 
2) Gmina Lutomiersk – 154.684,63 zł 
3) budżet Województwa Łódzkiego - 33.347,00 zł 

6) Remont drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja). 
Łączny koszt prac to 156.967,68 zł. W ramach zadania wykonano remont (wykonanie nawierzchni 
wraz ze ścięciem i wyrównaniem poboczy) drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Wrząca, 
gmina Lutomiersk (rekonstrukcja) na łącznej długości ok. 400 mb. 

7) Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice. 
Łączny koszt prac to 377.887,60 zł. W ramach zadania została wykonana budowa chodnika w 
drodze powiatowej nr 3311E, w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice na odcinku o długości 
ok. 817,0 m. Chodnik został wykonany po stronie północnej (jako kontynuacja istniejącego 
chodnika od strony drogi wojewódzkiej nr 485). Wniosek o dotację do Gminy Pabianice został 
sporządzony w dniu 11 października 2019 roku. Dotacja została wypłacona w kwocie 185.315,30 zł. 

8) Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń. Łączny 
koszt prac to 105.596,73 zł. W ramach zadania została wykonana budowa chodnika w drodze 
powiatowej nr 3310E, w miejscowości Róża, gmina Dobroń na odcinku 131 m (od km 0+000 do km 
0+131). Wniosek o dotację do Gminy Dobroń został sporządzony w dniu 16 grudnia 2019 roku. 
Dotacja została wypłacona w kwocie 40.000,00 zł. 

9) Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E Żytowice - Wola Żytowska. Gmina Pabianice. 
Łączny koszt prac to 207.656,18 zł. W ramach zadania została wykonana budowa chodnika (wraz               
z przebudową zjazdów) w drodze powiatowej nr 4911E Żytowice – Wola Żytowska, gmina Pabianice 
na odcinku o długości ok. 138,0 m. Chodnik został wykonany po stronie południowej (od końca 
istniejącego odcinka od strony Żytowic) i częściowo po stronie północnej. Wniosek o dotację do 
Gminy Pabianice został sporządzony w dniu 20 września 2019 roku. Dotacja została wypłacona w 
kwocie 102.044,59 zł. 
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10) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w 
Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki. Łączny koszt prac to 275.143,12 zł. Została 
wykonana rozbudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika – ul. Niesięcin                                          
w  Konstantynowie Łódzkim,  Gmina  Konstantynów  Łódzki, na odcinku długości ok. 250 mb. 

11) Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina 
Miejska Pabianice. Łączny koszt prac to 713.849,90 zł. W ramach zadania został przebudowany 
chodnik (ok. 790 mb) na odcinku drogi powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego (od ulicy 20 Stycznia 
do ulicy Warszawskiej). Przebudowa polegała na budowie ścieżki rowerowej dwukierunkowej, 
utwardzenia do granic pasa drogowego, ciągu pieszo-rowerowego, przebudowie chodników wraz 
ze zjazdami i przebudową (odtworzeniem) nawierzchni istniejących zieleńców i nasadzeniu 
krzewów ozdobnych. Wniosek o dotację do Gminy Miejskiej Pabianice został sporządzony w dniu 
30 października 2019 roku. Dotacja została wypłacona w kwocie 212.000,00 zł. 

12) Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych. W ramach zadania 
wykonano następujące prace: 
- roboty polegające na oświetleniu przejść dla pieszych - ul. Orla (przy skrzyżowaniu z ul. Cichą) 

oraz ul. Wileńska (w rejonie skrzyżowania z ul. Toruńską) w Pabianicach. Wydano: 34.440,00 
zł. 

- roboty polegające na oświetleniu przejść dla pieszych - ul. 20 Stycznia (przy skrzyżowaniu z ul. 
Narcyza Gryzla) w Pabianicach. Wydano: 22.755,00 zł. 

Zakres powyższych robót obejmował zaprojektowanie oraz budowę oświetlenia przejść dla 
pieszych, której celem było poprawienie widoczności w strefie przejść, na nowych słupach 
oświetleniowych o wysokości 6,0 m (po uzyskaniu wyników pomiarów oświetlenia) z 
wykorzystaniem opraw energooszczędnych typu LED maksymalnie skupiających wiązkę światła w 
obszarze przejścia dla pieszych (składowa pionowa) w płaszczyźnie prostopadłej do osi drogi,                   
z zastosowaniem optyki opraw, która pozwala uzyskać wysokie parametry natężenia oświetlenia 
na pionowych płaszczyznach w strefie przejść dla pieszych. 

13) Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja). 
Łączny koszt prac to 311.612,38 zł. W ramach zadania został wykonany remont (wykonanie 
nawierzchni wraz ze ścięciem i wyrównaniem poboczy) drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości 
Czyżemin na łącznej długości ok. 1,05 km. Wniosek o dotację do Gminy Dłutów został sporządzony                    
w dniu 19 listopada 2019 roku. Dotacja została wypłacona w kwocie 155.806,19 zł. 

14) Remont nawierzchni z tłucznia drogi powiatowej nr 4912E Markówka - Mauryców, gmina Dobroń. 
Łączny koszt prac to 49.138,50 zł. W ramach zadania wykonano remont nawierzchni drogi 
tłuczniem na odcinku trzech kilometrów  (w zależności  od potrzeby: wysypanie tłucznia i równanie, 
uzupełnienie tłucznia, bądź samo równanie). 

 
Ponadto dokonano zakupów inwestycyjnych do realizacji zadań wydziału: 
1) Zakup głowicy do koszenia trawy i krzaków w pasie drogowym dróg powiatowych. Wydano 

28.044,00 zł. W ramach zadania zakupiono głowicę do koszenia trawy i krzaków w pasie drogowym 
dróg powiatowych. 

2) Zakup rębaka do prac w pasie drogowym dróg powiatowych. Wydano: 73.800,00 zł. W ramach 
zadania zakupiono rębak do rozdrabniania gałęzi  w pasie drogowym dróg powiatowych. 

 
 
 
 

7. Komunikacja i transport zbiorowy (drogowy). 
 
Podstawa prawna.  
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pabianickiego. 
Ustawa o transporcie drogowym i transporcie publicznym 
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Zadania z zakresu Komunikacji i transportu zbiorowego realizowane są na podstawie przepisów 
prawa, w szczególności: 

 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt 6)) 

 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 

 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
 
Zadanie realizuje: 
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu. 

 
Informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 
 
W zakresie rejestracji pojazdów. 
W 2019 r. Wydział Komunikacji i Transportu przyjął do ewidencji 11424 pojazdów (w 2018 r. 9853), 
wydał 16768 dowodów rejestracyjnych (dowody rejestracyjne po rejestracji pojazdu, wymianie 
dowodu rejestracyjnego, wtórniki dowodów…), 3707 kart pojazdu. 
 
Prowadzenie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów. 
W ramach nadzoru Starosty nad stacjami kontroli pojazdów w 2019 r. Wydział  Komunikacji i 
Transportu skontrolował 17 Stacji Kontroli Pojazdów (wykaz SKP dostępny pod adresem:  
http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=15567&idmp=1111&r=r. W 2019 roku 
skreślono z prowadzonej ewidencji dwie Stacje Kontroli Pojazdów. 
 
W zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. 
W 2019 r Wydział Komunikacji i Transportu wydał 3173 prawa jazdy (w tym 284 wtórniki,  
46 przywróceń uprawnień, 350 zmian stanu faktycznego) (w 2018 r. 2906), 8 pozwoleń do kierowania 
tramwajem, 1925 profili kandydata na kierowcę. Dodatkowo wydano 143 decyzje cofające 
uprawnienia do kierowania pojazdami (w 2018 r. 161), zatrzymano 318 praw jazdy (w 2018 r. 60), 
skierowano na kurs reedukacyjny 117 osób, na badania lekarskie 142 osoby, na badania psychologiczne 
w zakresie psychologii transportu 154 osoby. Wydano zezwolenie na kierowanie pojazdem 
uprzywilejowanym i przewożącym wartości pieniężne 16 osobom, przedłużono ważność zezwolenia 22 
osobom. 
 
Prowadzenia nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami nauki jazdy. 
Wydział Komunikacji i Transportu w imieniu Starosty Pabianickiego w ramach prowadzenia nadzoru 
nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami nauki jazdy w 2019 r. nadzorował 16 ośrodków 
szkolenia kierowców (wykaz pod adresem: 
http://powiat.pabianice.bip.info.pl/index.php?idmp=1113&r=r 
 oraz jeden inny podmiot prowadzący szkolenie. W ostatnim dniu 2019 roku posiadał wpisanych do 
ewidencji 73 instruktorów i 1 wykładowcę. 
 
W zakresie transportu drogowego 
W 2019 r. Wydział Komunikacji i Transportu wydał: 

 15 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy; 

 81 wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy;  

 14 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne; 

 18 wypisów z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne;  

 74 wypisy z licencji na transport rzeczy; 

 17 wypisów z licencji na wykonywanie transportu drogowego osób; 

 7 licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy; 

http://powiat.pabianice.bip.info.pl/index.php?idmp=1113&r=r
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 1 zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym; 

 2 wypisy z zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 
drogowym; 

 

 

 

8. Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. 
 
Podstawa prawna.  
Dla zadania nie została opracowana polityka/ strategia/program 
Zadania z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami realizowane są na podstawie 
przepisów prawa, w szczególności: 

 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt 7)) 

 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

 Uchwała Nr  IV/31/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. ws. wyrażenia zgody na podpisanie 
porozumienia z Gminą Miejską Pabianice ws. powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 
Jana Lorentowicza w Pabianicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu 
Pabianickiego,  na podstawie której Powiat Pabianicki zawarł z Gminą Miejską Pabianice  
Porozumienie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia na 2019 rok Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla 
Powiatu Pabianickiego. 

 
Zadanie realizuje: 

1. Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich 
2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach 
3. Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach 

 
 
Informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 
 
Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich – kultura 
Jednostki samorządu terytorialnego sprawują mecenat nad działalnością kulturalną polegającą na 
wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań  i inicjatyw kulturalnych oraz 
opieki nad zabytkami.  
W roku 2019 Powiat Pabianicki był organizatorem Narodowego Święta Niepodległości w dniu 
11.11.2019 r.:  
Powiat Pabianicki prowadzi mecenat i nadzór nad działalnością kulturalną powiatowych jednostek 
organizacyjnych. Jednym z zadań Powiatu Pabianickiego jest wspieranie i promocja twórczości, działań 
i inicjatyw kulturalnych poprzez współorganizowanie lub objęcie patronatu nad imprezami 
kulturalnymi, w których udział biorą dzieci, młodzież oraz mieszkańcy z terenu powiatu pabianickiego. 
W związku z tym w roku 2019 dokonano zakupu nagród rzeczowych, pucharów, które były wręczone 
podczas konkursów, festiwali, turniejów oraz zakupu artykułów przemysłowych itp. Ilość 
przedsięwzięć: 15.  

 Konkurs Języka Angielskiego w literowaniu „Spelling bee”, który odbył się 1.03.2019,  

 Turniej jednego wiersza „Życie w poezję zaklęte”, który odbył się 6.03.2019 r., 

 V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Świecie Komputerów i V Powiatowy Konkurs Energia Odnawialna, 
które odbyły się w dniu  16.05.2019 r.,  

 Powiatowy konkurs matematyczny dla uczniów gimnazjum, który odbył się 5.04.2019 r., 

 XI Powiatowy Konkurs Mały Omnibus, który odbył się 16.05.2019r.,  
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 IV Powiatowy Konkurs Języka niemieckiego dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych, 
który odbył się 06.05.2019 r.,  

  Dyktando dla dyslektyków w języku angielskim, które odbyło się 14.05.2019 r.,   

  I Powiatowy Konkurs z wiedzy o społeczeństwie „Polska a Unia Europejska”, który odbył się 
16.05.2019 r.,    

 V powiatowy Konkurs Energia Odnawialna – szansą przyszłości, który odbył się w dniu 16.05.2019 
r.               

 Konkurs wiedzy o Powiecie Pabianickim, w ramach obchodów Dni Powiatu  Pabianickiego, który 
odbył się 18.05.2019 r.,  

 Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Wiatrak”, który odbył się w dniach  18-19.05.2019 r., 

 Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, który odbył się w dniu 13.11.2019 r.,  

 Konkurs „Twój zawód, Twoja kariera”, który odbył się w dniu 28.11.2019 r.  

 Obchody 70-lecia Pabianickiego Klubu Sportów Wodnych, które odbyły się w dniu 19.10.2019 r.  

 Uroczyste wręczenie nagrody Starosty Pabianickiego dla zwycięzców „Konkursu marynistycznego” 
w ramach programu Polka leży nad Bałtykiem „Jestem the best” w dniu 28.05.2019 r.   

 Zakupiono również znicze na uroczystości państwowe i święta kościelne, w których uczestniczą 
członkowie Zarządu Powiatu Pabianickiego. 

Poniesiono wydatki związane z zakupem takich usług jak: 
1.  Usługi artystyczne:  
- występ zespołu szantowego podczas XXVI Spotkań z Piosenką Żeglarską, który odbył się w 

Pabianicach w dniu 01.02.2019 r., 
- oprawa muzyczna Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11.11.2019 r.   

2. Usługi gastronomiczne: 
- Koncert charytatywny „Tylko miłość zmieni życia bieg”, który odbył się 3.02.2019 r.,  
- Międzynarodowy Festiwal „Muzyczny Środek Europy”, który odbył się we wrześniu 2019 r.,  
- Spotkanie integracyjne z organizacjami pozarządowymi w dniu 21.09.2019 r.,  
- Forum liderów edukacji Powiatu Pabianickiego,  

3. Innych usług: 
- zorganizowanie rejsu dla zwycięzców konkursu marynistycznego „Jestem the best” w miesiącu 

sierpniu,  
- zaproszenia na 70-lecie Pabianickiego Klubu Sportów Wodnych,  
- zakup strojów na Przegląd Twórczości Senioralnej „Dzień Seniora”,  
- opłata za sprawowanie mszy świętych, w których udział wzięli mieszkańcy powiatu pabianickiego 

– 1.08.2019 r- Rocznica Rozpoczęcia Powstania Warszawskiego, 15.08.2019 r. Święto Wojska 
Polskiego, 3.11.2019 r. – Zaduszki, 11.11.2019 r. – Narodowe Święto Niepodległości 

 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Biblioteka: 
Powiat Pabianicki w dniu 10.04.2019 r. zawarł porozumienie z Gminą Miejską Pabianice w sprawie 
powierzenia na 2019 rok Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach zadań 
Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego. 
W ramach porozumienia z budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2019 udzielona została Gminie 
Miejskiej Pabianice dotacja celowa w łącznej wysokości 68.000,00 zł płatna w czterech transzach na 
realizację zadań.  
1. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze 

potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o 
powiecie pabianickim oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy w 
tym kontynuacja dostępu do platformy e-book PWN dla mieszkańców powiatu pabianickiego.  

2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznego w powiecie pabianickim. 
3. Organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych na terenie powiatu pabianickiego.  
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4. Opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych 
o charakterze regionalnym. 

5. Udzielanie bibliotekom na terenie powiatu pabianickiego pomocy instrukcyjno- metodycznej i 
szkoleniowej. 

6. Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji i współdziałania przez gminne biblioteki 
publiczne wchodzące w skład sieci bibliotecznej w powiecie pabianickim, zadań dotyczących:  
- gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, 
- sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, 
- działalności naukowo- badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego 

pracowników bibliotek, 
- wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji. 

7. Gromadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w powiecie 
pabianickim.    

8. Współdziałanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną. 
 
Młodzieżowy Dom Kultury. 
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach w roku 2019 r. w pokrył wynagrodzenia za jury, pokrył 
wydatki z tytułu zakupu nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursów oraz poniósł wydatki związane 
z zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnych do przeprowadzenia organizowanych konkursów 
podczas powiatowych imprez kulturalnych zorganizowanych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu 
pabianickiego wymienionych poniżej: 
XVII Wojewódzki Konkurs Piosenki „Idolek” 
XVII Ogólnopolski Konkursu Piosenki „Kumak” 
Turniej recytatorski „Zwierciadło rzeczywistości 2019” 
XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Człowiek w ruchu…” 
XIX Powiatowy Konkurs Recytacji … „Porozmawiajmy poezją” 
X Ogólnopolski Konkurs na miniaturę literacką w jęz. Ang. „Mini saga competition” 
XX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kartka Świąteczna”. 
 
 

 

9. Turystyka. 
 
Podstawa prawna.  
Zadania z zakresu turystyki realizowane są na podstawie przepisów prawa, w szczególności:  

 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt 8)) 

 Program Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2019 

 
 
Zadanie realizuje: 
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich 
 
 
Informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 
 
Realizacji zadania Powiatu Pabianickiego z zakresu turystyki w roku 2019 r. służyło objęcie patronatem 
Starosty Pabianickiego lub współorganizacją rajdów, turniejów i konkursów mających na celu 
propagowanie zdrowego stylu życia, popularyzację wiedzy o ciekawych miejscach na terenie powiatu, 
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poznanie piękna ziemi powiatu pabianickiego, pogłębianie wiedzy o powiecie pabianickim, 
propagowanie czynnego wypoczynku i turystyki aktywnej. Powyższe działania dotyczyły następujących 
przedsięwzięć: 

 VII Powiatowe Łowy na Lisy, które odbyły się w dniach 9.02.-16.02.2019r., 

 Ogólnopolski konkurs „Poznajemy Ojcowiznę”, który odbył się 26.03.2019r., 

 Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Pabianickiego w ramach Dni Powiatu 
Pabianickiego, które odbyły się w dniu 18.05.2019 r., 

 XIX Rajd Rowerowy w ramach obchodów Dni Pabianic, który odbył się w dniu 15.06.2019 r., 

 XIII Integracyjny Rajd Pieszy „Burego Misia”, który odbył się w dniu 12.06.2019 r. 

 Harcerski Rajd „Start w Małeczu”, który odbył się w dniach 13-15.09.2019 r. 
Dodatkowo w roku 2019 zostały wydatkowane środki finansowe na zakup materiałów i wyposażenia 
związanego z organizacją, i współorganizacją przedsięwzięć. Zakupiono artykuły spożywcze na: 

 XX Noworoczny Rajd z Mikołajem, który odbył się w dniu 12.01.2019 r. 

 Harcerski Rajd „Start w Małeczu”, który odbył się w dniach 13-15.09.2019 r. 
 
 
 
 

10. Kultura fizyczna i sport. 
 
Podstawa prawna.  
Dla zadania nie została opracowana polityka/ strategia/program 
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są na podstawie przepisów prawa, w 
szczególności: 

 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt 8)) 

 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. 

 Program Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2018 

 
Zadanie realizuje: 
1. Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich 
2. Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach  
 
 
Informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 
 

Zadaniem Powiatu Pabianickiego jest tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, 
sprzyjających rozwojowi sportu. Zgodnie z powyższym Rada Powiatu Pabianickiego w dniu 26 maja 
2011 r. przyjęła uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez 
Powiat Pabianicki. Uchwała określa miedzy innymi warunki i tryb udzielania dotacji dla klubów 
sportowych. W związku z powyższym 16 stycznia 2019 r. Starosta Pabianicki ogłosił nabór wniosków 
na uzyskanie dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków 
sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 r. Na realizację zadania z zakresu sportu w roku 2019 
zaplanowano łączną kwotę 100 000,00 zł. Na powyższe zadanie 27 klubów sportowych złożyło 31 
wniosków. Po ich rozpatrzeniu Powiat zlecił realizację 36 zadań publicznych i zawarł 35 umów. Nie 
podpisano 1 umowy. Nie rozwiązano ani nie unieważniono żadnej umowy. 

W 2019 roku podpisano 35 umów na udzielenie dotacji z 27 klubami sportowymi. Rozlicznie 
dotacji: Wszystkie kluby z którymi podpisano umowy złożyły sprawozdania z wykonania zadania i 
rozliczenia dotacji. Po zwrotach kwota wydatkowana wyniosła: 99 231,30 zł.   
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Zadaniem Powiatu Pabianickiego jest finansowanie nagród pieniężnych i wyróżnień (w postaci 
statuetek) dla osób fizycznych, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym, trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających 
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz innych osób 
wyróżniających się w działalności sportowej. Nagrody przyznaje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii 
Powiatowej Rady Sportu. Nagrody specjalne w postaci statuetek przyznawane są przez Powiatową 
Rade Sporu dla sportowca roku, działacza sportowego roku, przyjaciela roku i trenera roku. 
W roku 2019 przyznano: 
NAGRODY PIENIEŻNE w wysokości 32 500,00: 
- DLA ZAWODNIKÓW -    20 700,00 
- DLA TRENERÓW -            11 800,00 
NAGRODY SPECJALNE i WYRÓŻNIENIA w wysokości 1 896,00 (zakup statuetek). 

 
Zadaniem Powiatu Pabianickiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu jest organizacja, 

współorganizacja i objęcie patronatem Starosty Pabianickiego imprez popularyzujących sport wśród 
mieszkańców powiatu. W/w zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku poprzez zorganizowanie przez 
Powiat Pabianicki takich imprez jak:  
- „XIII Powiatowy Bieg Uliczny im. Jadwigi Wajsówny", który odbył się w dniu 16.06.2019 r. w 
Pabianicach przy współorganizacji z Młodzieżowym Domem Kultury. 
Na powyższą imprezę poniesiono koszty związane z zakupem: 

 medali i pucharów na kwotę 917,00 zł 

 nagród na kwotę 3 395,43 zł 

 art. spożywczych na kwotę 415,52 zł  

 na wynajęcie urządzeń technicznych – kabin WC na  kwotę  286,14 zł.  
na łączną kwotę 5 014,09 zł 
- „XX Wrześniowy Bieg Przełajowy", który odbył się w dniu 20.09.2019 r. w Pabianicach przy 
współorganizacji z Młodzieżowym Domem Kultury. Na powyższą imprezę poniesiono koszty związane 
z zakupem:  

 pucharów i medali na kwotę 1 840,00 zł  

 nagród na kwotę 2 594,85 zł 

 wynajęciem urządzeń technicznych – kabin WC na  kwotę  286,14 zł.  

 artykułów spożywczych na kwotę 394,86 zł  

 art. przemysłowych na kwotę 32,82 zł. 
na łączną kwotę 5 148,67 zł 
- „Powiatowa Gala Sportu”, która odbyła się w dniu 3.12.2019 r. w Pabianicach podczas,  której 
wręczono nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów prowadzących szkolenie zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz 
innych osób wyróżniających się w działalności sportowej. Wręczono również nagrody specjalne dla 
sportowca roku, działacza sportowego roku, przyjaciela roku i trenera roku. Na powyższą imprezę 
poniesiono koszty związane z zakupem:  

 art. spożywczych na kwotę 1 675,56 zł 

 usługi gastronomicznej na kwotę 1 540,00 zł 
na łączną kwotę 3 215,56 zł 
- Spotkanie z Organizacjami Pozarządowymi, które odbyło się 
w dniu 21.09.2019 r. w Pabianicach na które poniesiono koszty związane z zakupem: 

 usługą gastronomiczną na kwotę 1 000,00 zł  

 usługi transportowej na kwotę 378,00 zł 
na łączną kwotę 1 378,00 zł 
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W 2019 roku Powiat Pabianicki był organizatorem imprezy „Dni Powiatu Pabianickiego”  ramach 
której odbyły się takie imprezy jak:  
- „IX Otwarty Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Pabianickiego" w dniach 18.05.2019 r. 
w Pabianicach. (kto brał udział w turnieju, ile drużyn, skąd, jakie były nagrody) – po stronie Starostwa 
nagrody w postaci pucharu dla najlepszej drużyny (1 szt.), medale dla 3 najlepszych drużyn (30 szt.), 
plecaki dla 4 najlepszych drużyn (40 szt.) piłki dla 3 najlepszych drużyn (6 szt.), wody dla wszystkich 
drużyn. Pokryto koszty obsługi sędziowskiej (510 zł). Turniej miał charakter otwarty, jeśli chodzi o 
uczestnictwo.  
- Regaty Żeglarskich o Puchar Starosty Pabianickiego”, w dniu 12.05.2019 r. w Pabianicach na które 
poniesiono koszty związane z zakupem:  

 artykułów spożywczych na kwotę 199,31 zł   

 dyplomów na kwotę 49,20 zł 

 pucharów i statuetek na kwotę 193,00 zł 

 nagród na kwotę 542,94 zł 
na łączną kwotę 984,45 zł 
 
Powyższe zadanie Powiat Pabianicki zrealizował również poprzez objęcie patronatem Starosty 
Pabianickiego oraz współorganizację imprez sportowych takich jak:  

 IV Halowego Turnieju w Piłkę Nożną o Puchar Starosty Pabianickiego w dniu 19.01.2019 r. w 
Konstantynowie Łódzkim 

 VI Ogólnopolski Turniej Kadetów i dzieci w zapasach w stylu klasycznym w dniach 13.04.2019 r. w 
Pabianicach 

 „Bieg Konstytucji 3 Maja” w dniu 03.05.2019 r. w Pabianicach, 

 VII edycji Turnieju w Halowej Piłce Nożnej „Jutrzenka Cup” dla rocznika chłopców 2008,2007 i 
młodszych w dniach 19 i 21.01.2019 w Bychlewie, 

 III Gala Miszczów Sportu” w dniu 02.03.2019 r. w Pabianicach 

 Memoriał im. Andrzeja Szymczaka i Grzegorza Kosmy Piłki Ręcznej OLDBOY w dniu 11.05.2019 r. w 
Konstantynowie Łódzkim, 

 "IX Pabianicki Półmaraton" w dniu 24.03.2019 r. w Pabianicach, 

 16 Wielobój Pływacki „My też potrafimy” w dniu 31.05.2019 r. w Konstantynowie Łódzkim, 

 Bieg na 5 km. - ParkRun w dniu 18.05.2019 r. w Pabianicach, 

 "IX Otwarty Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Pabianickiego" w dniu 18.05.2019 r. 
w Pabianicach,  

 Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka w dniu 01.06.2019 r. w Konstantynowie Łódzkim, 

  „VIII Puchar Pabianic w Taekwondo” w dniu 08.06.2019 r. w Pabianicach, 

 „Festiwal Biegowy „UltraPark Weekend 48H/100/50” w dniach 7-9.06.2019 r. w Pabianicach, 

 II Pabianicki Turniej e-sportowy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i Zespołu Szkól Nr 
1, 

 „VIII Międzynarodowy Festiwal Badmintona” w dniu 15-16.06.2019 r. w Pabianicach, 

 „XIII Bieg Wdzięczności za Pontyfikat Papieża Jana Pawła II” w dniu 12.05.2019 r. w Konstantynowie 
Łódzkim, 

 Mecz piłki nożnej „Derby Pabianic” w dniu 24.08.2019 r. w Pabianicach, 

 Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Starosty Pabianickiego w dniu 01.09.2019 r. w Pabianicach 

 Bieg Charytatywny „12h z Koroną” w dniu 14.09.2019 r. w Pabianicach, 

 III Pabianicki Marsz Nordic Walking „Forma na piątkę” w dniu 22.09.2019 r. w Lesie Karolewskim w 
Pabianicach 

 XI Mistrzostwa w Pływaniu Przedszkolaków oraz uczniów I, II, III klas Szkół Podstawowych powiatu 
pabianickiego w dniu 27.10.2019 r. w Pabianicach 

 Mistrzostwa Europy w Trójboju Siłowym Federacji WPA w dniach 21-24.11.2019 r. w Pabianicach, 

 IV Turniej Szachowy „Nocne Szachy w Parku” w dniu 21.09.2019 r. w Pabianicach, 
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 Otwarte Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w Biegu na Orientację w dniu 19.10.2019 r. w 
Rydzynach 

 VII edycja festynu „Integracja zaczyna się w sercu” w dniu 03.12.2019 r. w Pabianicach, 

 Wojewódzkie Zawody Strzeleckie „Ustrzel Gwiazdkę” w dniach 6-7.12.2019 r. w Pabianicach, 

 „Mistrzostwa Pabianic w brydżu sportowym” w dniach 21-23.11.2019 r. w Pabianicach, 

 V Turniej Piłki Siatkowej dla Wolontariuszy o Puchar Starosty Powiatu Pabianickiego w dniu 
21.11.2019 r. w Pabianicach, 

 V bieg Niepodległości w Pabianicach w dniu 11.11.2019 r. w Pabianicach 
na powyższe imprezy poniesiono koszty związane z zakupem:  

 nagród na kwotę 16 427,45 zł 

 pucharów, medali, statuetek i dyplomów na kwotę 19 374,08 zł  
na łączną kwotę 35 801,53 zł  
 

Zadaniem Powiatu Pabianickiego jest również organizacja zawodów sportowych między 
szkołami z terenu Powiatu Pabianickiego oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych. W/w 
zadanie jest zlecone Młodzieżowemu Domu Kultury, który jest jednostką organizacyjną Powiatu 
Pabianickiego. 
W roku 2019 Młodzieżowy Dom Kultury zorganizował: 
Feriadę 2018/2019; 
Liceliadę – zawody młodzieży szkół średnich obejmujące dyscypliny sportu: tenis stołowy, koszykówka, 
piłka siatkowa,  
piłka nożna, liga lekkoatletyczna, siatkówka plażowa, liga lekkoatletyczna,  badminton, piłka ręczna, 
tenis stołowy, pływanie, sztafetowe biegi przełajowe; 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – zawody młodzieży szkół gimnazjalnych obejmujące dyscypliny sportu: 
tenis stołowy, piłka siatkowa, koszykówka, liga lekkoatletyczna, piłka nożna, siatkówka plażowa, 
badminton, szachy, piłka ręczna, pływanie,  sztafetowe biegi przełajowe; 
Igrzyska Dzieci – zawody najmłodszych dzieci ze szkół podstawowych obejmujące dyscypliny sportu: 
mini piłka siatkowa, mini piłka nożna, czwórbój lekkoatletyczny, tenis stołowy, badminton, szachy, mini 
piłka ręczna, pływanie, mini koszykówka, sztafetowe biegi przełajowe.   
 
Ponadto Młodzieżowy Dom Kultury zorganizował XX Wrześniowy Bieg Przełajowy. W rozegranym 20 
września 2019 r.  XX Wrześniowym Biegu Przełajowym, będącym jednocześnie Mistrzostwami Powiatu 
w drużynowych i indywidualnych biegach przełajowych wystartowało 424 zawodników, w tym: 
- Igrzyska Dzieci (rocznik 2009 i młodszy): 41 zawodniczek i 43 zawodników; 
- Igrzyska Dzieci (rocznik 2007-2008): 67 zawodniczek i 60 zawodników; 
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej (rocznik 2005-2006): 68 zawodniczek i 79 zawodników 
- Licealiada (rocznik 2000 i młodszy): 30 zawodniczek i 36 zawodników.  
16 czerwca 2019 r. odbył się XIII Powiatowy Bieg Uliczny im. Jadwigi Wajsówny. W biegu wystartowało 
152 uczestników:  
- kategoria najmłodsza (do 7 lat: 2012 i młodsze) – 31 uczestników 
- kategoria dziecięca (od 8 do 10 lat: 2011 – 2009) – 25 uczestników 
- kategoria młodzieżowa (od 11 do 19 lat: 2004 – 2000) – 47 uczestników 
- kategoria open (20 lat i więcej) – 59 uczestników.  
 
W 2019 roku Młodzieżowy Dom Kultury poniósł koszty opłaty związanej ze składką członkowską za rok 
2019 za udział uczniów Powiatu Pabianickiego w zawodach rejonowych. 
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11. Geodezja, kartografia i kataster. 
 
Podstawa prawna.  
Dla zadania nie została opracowana polityka/strategia/program. Nie występuje również odniesienie do 
realizacji zadania w innym dokumencie powiatu. 
Zadania z zakresu geodezji i kartografii realizowane są na podstawie przepisów prawa, w szczególności: 

 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt 9)) 

 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych 
do tej ustawy. Są to zadania z zakresu administracji rządowej. 

 
Zadanie realizuje: 
Starostwo Powiatowe w Pabianicach 

 Wydział Geodezji i Kartografii; 

 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii 
 
 
Informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 
 

Jednym z podstawowych obowiązków wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 
jest prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który w głównej mierze 
polega na udostępnianiu tego zasobu oraz jego aktualizacji. 

 
W ramach udostępniania, w 2019 roku zrealizowano 21676 wniosków (w 2018 r. 21 080), w tym 

11919 związanych ze zgłaszanymi pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (w 2018 r. 11 753). Łączna 
kwota uzyskana w wyniku realizacji wniosków to 1 086 200,00 zł. 

 
W ramach aktualizacji, w 2019 roku przyjęto do zasobu 4751 operaty z pomiarów geodezyjnych 

i kartograficznych (w 2018 r. 4072), na podstawie których zaktualizowano treść mapy zasadniczej 
powiatu. Na podstawie dokumentacji geodezyjnej oraz dokumentów dotyczących stanu prawnego 
nieruchomości wprowadzono 11 368 zmian do rejestru Ewidencji Gruntów i Budynków (w 2018 r. 
8120). Transakcje na rynku nieruchomości oraz dokumenty wyceny umożliwiły wprowadzenie 1458  
pozycji w rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (w 2018 r. 1404).  

 
W związku z realizacją zadań w 2019 r. wydano 11 decyzji administracyjnych z zakresu ewidencji 

gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów (w 2018 r. 27). 
 
Ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego (kwota 190 896,00 zł) przeprowadzono modernizację 

Ewidencji Gruntów i Budynków dla obrębu ewidencyjnego 8-Czołczyn gminy Lutomiersk. 
 
 
 
 

12. Gospodarka nieruchomościami. 
 
Podstawa prawna.  
Dla zadania został opracowany Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Pabianickiego na lata 
2017-2019. 
Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami realizowane są na podstawie przepisów prawa, w 
szczególności: 

 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt 10)) 

 ustawy z dnia dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 
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Zadanie realizuje: 
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
 
Informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 
1 Gospodarowanie zasobem nieruchomości Powiatu Pabianickiego 
2 Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa 
3 Postępowania administracyjne prowadzone przed Starostą Pabianickim wykonującym zadanie z 

zakresu administracji rządowej 
 
1 Gospodarowanie zasobem nieruchomości Powiatu Pabianickiego 
Zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do powiatowego 
zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności powiatu i nie zostały 
oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego 
powiatu.  
 
Stan zasobu Powiatu Pabianickiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi: 340,6729 ha (w 2018 
r. 344,0421 ha), w tym: 
- 7,6097 ha oddano w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym (szkoły, PODNiDM, 

Dom Kultury), 
- 39,6811 ha (w 2018 r. 40,3013 ha) oddano w użyczenie (DPS, PUP, PCPR, Centrum Administracyjne 

do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ZSCKR w Ksawerowie), 
- 68,3679 (w 2018 r. 69,0932 ha) oddano w dzierżawę i najem (dot. nieruchomości położonych: w 

Pabianicach przy ul. Zamkowej 6 oraz w Ksawerowie przy ul. Szkolnej), 
- 0,6593 ha (w 2018 r. 0,5697 ha) przeznaczono pod siedziby Starostwa Powiatowego w Pabianicach 

(dot. nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 2, Kościuszki 25 i Partyzanckiej 56), 
- 1,8696 ha (w 2018 r. 5,8610 ha) to grunty nierozdysponowane (dot. nieruchomości położonej w 

Ksawerowie przy ul. Szkolnej), 
- 0,7253 ha to grunt przeznaczony m.in. pod siedzibę Starostwa powiatowego w Pabianicach, część 

nieruchomości oddana w dzierżawę i użyczenie (dot. nieruchomości przy ul. św. Jana 33), 
- 0,0003 ha to grunt oddany w użytkowanie wieczyste Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
- 221,7597 ha (w 2018 r. 220,6072) ha zajęte pod drogi powiatowe. 
 

Gospodarowanie zasobem Powiatu Pabianickiego polega w szczególności na wykonywaniu 
czynności, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
tj. ewidencjonowaniu nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości, zapewnieniu wyceny, 
zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zbywaniu lub nabywaniu, 
wydzierżawianiu, wynajmowaniu, użyczaniu, wykonywaniu czynności związanych z naliczaniem 
należności za nieruchomości udostępnione z zasobu oraz prowadzeniu windykacji tych należności, 
podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących 
własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie 
z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia 
nieruchomości przez zasiedzenie, składaniu wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości 
powiatowych oraz o wpis w księdze wieczystej. 

 
Ponadto dla nieruchomości powiatowych sporządza się plany wykorzystania zasobu, na okres 3 

lat. „Plan Wykorzystania Zasobu Nieruchomości Powiatu Pabianickiego na Lata 2017-2019” Uchwała 
Nr 94/2017 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia planu 
wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2019; 
Plan wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości sporządzany jest w celu: 
1. poprawy wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości, 
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2. określa zapotrzebowania na nowe nieruchomości oraz pozyskania nowych gruntów do zasobu w 
celu realizacji celów publicznych, 

3. poprawnego gospodarowania środkami budżetu powiatu wydatkowanymi na utrzymanie zasobu 
oraz planowanymi wpływami związanymi z udostępnianiem nieruchomości. 

 
Powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje Zarząd Powiatu Pabianickiego. Plan 

wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości przyjmuje się na okres 3 lat i zawiera on: 
1. zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie 

wieczyste; 
2. prognozę: 

a) dotyczącą udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu, 
b) poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem 

nieruchomości do zasobu, 
c) wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w 

użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, 
d) dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w 

użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości; 
3. program zagospodarowania nieruchomości zasobu. 
Plan wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości nakreśla jedynie główne kierunki działań. W 
stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie i formie jej zagospodarowania będą 
podejmowane indywidualnie przez Zarząd Powiatu Pabianickiego. 
 
Realizacja planu w 2019 r. 
1. Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz Zakładu Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o., akt notarialny Rep A nr 6142/2019 z dnia 23.09.2019 r. (dot. nieruchomości 
położonej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56, oznaczonej w obrębie  P-8  jako działka nr 258); 
2. Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz Zakładu Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o., akt notarialny Rep A nr 6148/2019 z dnia 23.09.20219 r. (dot. nieruchomości 
położonej w Pabianicach przy ul. Pułaskiego 29, oznaczonej w obrębie  P-8  jako działki nr: 469/3, 
469/2, 469/4, 469/5); 
3.  Przejęcie z mocy prawa przez Powiat Pabianicki na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe o łącznej pow. 0,0532 ha. 
(dot. Gminy Lutomiersk); 
4. Przejęcie z mocy prawa przez Powiat Pabianicki  art. 64  ustawy z dnia 13 października 1998 r. – 
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną nieruchomości położonej w 
Pabianicach, w obrębie P-8, oznaczonej jako działka nr 196/1 o pow. 0,0896 ha celem wykonywania 
zadań powiatu tj. utrzymania obiektu administracji – siedziby Starostwa Powiatowego w Pabianicach; 
5. Odwołanie darowizny i przeniesienie własności nieruchomości w wykonaniu odwołania darowizny, 
akt notarialny Rep a nr 7286/2019 z dnia 05.11.2019 r., dz. nr 2166/16 o pow. 1,8696 ha, obr. 10 
Ksawerów; 
6. Zbycie (akt notarialny Rep A nr 7128/2018 z dnia 03.12.2019 r.) w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego na rzecz Tomasza Banaszczyka (działającego na rzecz Anny i Dariusza małż. Dziedzic) 
nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, oznaczonej w obrębie 10 Ksawerów jako 
działka nr 2161/62 o pow. 0,0997 ha, za cenę 157 772,10 zł (podstawa sprzedaży uchwała Rady 
Powiatu XII/76/19 27 czerwca 2019 r.); 
7. Zbycie (akt notarialny Rep A nr 6963/2019 z dnia 20.12.2019 r.) w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego na rzecz Mirosława Wieromiejczyka nieruchomości położonej w Ksawerowie przy 
ul. Szkolnej, oznaczonej w obrębie 10 Ksawerów jako działka nr 2166/13 o pow. 5,8610 ha, za cenę 
5 781 000,00 zł (podstawa sprzedaży uchwała Rady Powiatu V/41/19 28 lutego 2019 r.); 
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8. Aneks nr 4 z dnia 02.12.2019 r. do umowy użyczenia z ZSCKR w Widzewie w związku ze sprzedażą 
nieruchomości położonej w gminie Ksawerów, oznaczonej jako działka nr 2161/62 o pow. 0,0997 ha. 
9.  Zawarcie umowy użyczenia z PINB w Pabianicach na okres 3 lat od dnia 06.05.2019 r. do dnia 
30.04.2022 r. dot. użyczenia nieruchomości położonej w Pabianicach, oznaczonej w obrębie P-8 jako 
działka nr 258 o pow. 0,1587 ha; 
 
2 Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa 
Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do zasobu 
nieruchomości Skarbu Państwa należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu 
Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem 
użytkowania wieczystego Skarbu Państwa.  
 
Stan zasobu Skarbu Państwa wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi: 640,3169 ha (w 2018 r. 
642,2779 ha), w tym: 
- 100,6434 ha (w 2018 r. 100,1434 ha) oddano w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym (m. in. 
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej, Zakładowi 
Poprawczemu i Schronisku dla Nieletnich w Ignacewie, Sądowi Rejonowemu w Pabianicach, Izbie 
Skarbowej w Pabianicach, Prokuratorze Okręgowej w Łodzi, Powiatowemu Inspektoratowi 
Weterynarii, MON, Państwowej Szkole Muzycznej w Pabianicach, ZSCKR w Ksawerowie), 
- 437,6464 ha (w 2018 r. 438,2410 ha) oddano w trwały zarząd GDDKiA (dot. nieruchomości zajętych 
pod drogi publiczne), 
- 53,6367 ha oddano w najem i dzierżawę,  
- 11,3838 ha oddano w użytkowanie (Polski Związków Działkowców), 
- 0,6530 ha (w 2018 r. 0,7426 ha) oddano w użyczenie (Gmina Miejska Pabianice, Gmina Pabianice, 
Powiat Pabianicki), 
- 36,3536 ha (w 2018 r. 38,1304 ha) stanowią nieruchomości nierozdysponowane. 
 

Gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa polega w szczególności na wykonywaniu czynności, 
o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 
2020 r. poz. 65 z późń. zm) tj. ewidencjonowaniu nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości, 
zapewnieniu wyceny, zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zbywaniu 
lub nabywaniu, wydzierżawianiu, wynajmowaniu, użyczaniu, wykonywaniu czynności związanych 
z naliczaniem należności za nieruchomości udostępnione z zasobu oraz prowadzeniu windykacji tych 
należności, podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach 
dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za 
korzystanie z nieruchomości, o stwierdzenie nabycia spadku, o roszczenia ze stosunku najmu, 
dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie, składaniu wniosków 
o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej, 
sporządzaniu  planu realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, współpracy 
z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu 
Państwa, a także z właściwymi JST. 
1. Zbycie (akt notarialny Rep A nr 4263/2019 z  dnia 05.07.2019 r.) w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego na rzecz Agnieszki i Pawła małż. Nowickich nieruchomości położonej w 
Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej, oznaczonej w obrębie K-15 jako działka nr 117/1 o pow. 
0,1257 ha, za cenę 114 130,00 zł; 

2. Zbycie (akt notarialny Rep A nr 7278/2019 z  dnia 05.11.2019 r.) w drodze bezprzetargowej na 
rzecz Małgorzaty i Pawła małż. Ditrich nieruchomości położonej w gminie Pabianice, oznaczonej w 
obrębie 16 Pawlikowice jako działka nr 234/26 o pow. 0,0252 ha, za cenę 8 500,00 zł; 

3. Zawarcie kolejnej  umowy dzierżawy z Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
na okres 1 roku od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. dot. dzierżawy nieruchomości położonej 
w gminie Dobroń, oznaczonej w obrębie 3 Chechło Drugie jako działka nr 46/2 o pow. 0,0270 ha; 
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4. Zawarcie umowy dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.03.2022 
r. dot. dzierżawy nieruchomości położonej w Pabianicach, oznaczonej w obrębie P-26 jako działka 
nr 73 o pow. 0,3689 ha; 

5. Zawarcie umowy dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.03.2022 
r. dot. dzierżawy nieruchomości położonej w Pabianicach, oznaczonej w obrębie P-26 jako działka 
nr 144 o pow. 0,1011 ha; 

6. Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz „TOYA” Sp. z o.o. z 
siedzibą w Łodzi, akt notarialny Rep A nr 4832/2019 z  dnia 30.07.2019 r. (dot. nieruchomości 
położonej w Pabianicach, oznaczonej w obrębie  P-13  jako działka nr 55/2 o pow. 0,0029 ha); 

7. Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz Zakładu Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, akt notarialny Rep A nr 6136/2019 z  dnia 23.09.2019 r. 
(dot. nieruchomości położonej w Pabianicach, oznaczonej w obrębie  P-8  jako działka nr 196/1 o 
pow. 0,0896 ha); 

8. Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz „TOYA” Sp. z o.o. z 
siedzibą w Łodzi, akt notarialny Rep A nr 4819/2019 z  dnia 30.07.2019 r. (dot. nieruchomości 
położonej w Ksawerowie, oznaczonej w obrębie  10 Ksawerów  jako działka nr 2162/26 i 2161/59 o 
łącznej pow. 57,9646 ha); 

9. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Decyzja Starosty 
Pabianickiego znak: GG.6844.3.2018 z dnia 28.02.2019 r. (dot. nieruchomości położonej w gminie 
Pabianice w obrębie  4 Hermanów  jako działka nr 33/1 o pow. 0,2300 ha); 

10. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Decyzja Starosty 
Pabianickiego znak: GG.6844.1.2019 z dnia 02.10.2019 r. (dot. nieruchomości położonej w gminie 
Lutomiersk w obrębie  27 Wrząca  jako działka nr 290 o pow. 0,2700 ha); 

 
3 Postępowania administracyjne prowadzone przed Starostą Pabianickim wykonującym zadanie z 
zakresu administracji rządowej 
W 2019 roku toczyło się 118 (w 2018 r. 96) postępowań administracyjnych, w tym wydano 70 (w 2018 
r. 56) decyzji na podstawie przepisów: 
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – w tym: dot. ustalenia 

odszkodowania za drogi (10 decyzji), dot. zwrotów nieruchomości (5 decyzji), dot. ograniczenia w 
sposobie korzystania z nieruchomości (13 decyzji), dot. ustanowienia/wygaszenia trwałego 
zarządu (8 decyzji), dot. udostępnienia nieruchomości (2 decyzje), dot. ustalenia odszkodowania 
za udostępnienie nieruchomości (2 decyzje), dot. ustalenia odszkodowania za dawne ograniczenie 
(2 decyzje); 

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości (3 decyzja); 

- ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym 
(1 decyzja); 

- ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
dot. odszkodowania za drogi (23 decyzje); 

- ustawy przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 
samorządowych dot. odszkodowania za drogi (1 decyzja). 

 
 
 
 

13. Administracja architektoniczno-budowlana. 
 
Podstawa prawna.  
Dla zadania nie została opracowana polityka/strategia/program. Nie występuje również odniesienie do 
realizacji zadania w innym dokumencie powiatu. 
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Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej realizowane są na podstawie przepisów 
prawa, w szczególności: 

 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt 11)) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 
Zadanie realizuje: 
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Architektury i Budownictwa 
 
Informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 
 
Zadanie realizowane jest poprzez: 
1. nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, 
2. prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego. 

Odbywa się to poprzez działania polegające na: 
- prowadzeniu postępowania w zakresie zatwierdzania projektu budowlanego i wydania pozwolenia 

na budowę; 
- przeniesieniu decyzji pozwoleń na budowę na rzecz innego podmiotu;  
- zmianie pozwolenia na budowę na podstawie projektu zamiennego; 
- wydawaniu pozwoleń na rozbiórki obiektów budowlanych; 
- przyjmowaniu zgłoszeń o zamiarze wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem 

uzyskania pozwolenia na budowę;  
- rejestrowaniu i wydawaniu dzienników budowy;  
- wydawaniu postanowień o udzieleniu zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;  
- wydawaniu zaświadczeń  o samodzielności lokali; 
- wydawaniu zaświadczeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu; 
- wydawaniu decyzji o zezwoleniu na  realizację inwestycji drogowej (ZRiD); 
- rozstrzyganiu, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na 

nieruchomość, gdy jest to niezbędne do prowadzenia robót budowlanych; 
- wydawaniu decyzji na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego; 
- udostępnianiu informacji publicznej oraz udostępnianie danych z publicznie dostępnego wykazu 

danych o decyzjach pozwolenia na budowę. 
- prowadzeniu wtórnego postępowania w sprawach oceny oddziaływać na środowisko. 
W 2019 r. w zakresie powyższych zadań podjęto następujące działania: 
1. Liczba wydanych decyzji administracyjnych: 1819 (w 2018 r. 1 629);  
2. Liczba przyjętych wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę: 1688 (w 2018 r. 1 489); 
3. Liczba przyjętych wniosków o wydanie decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej 

(ZRID): 4 (w 2018 r. 3); 
4. Liczba wydanych decyzji Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID): 2 (w 2018 r. 2); 
5. Liczba przyjętych i wydanych zgłoszeń i innych pism (w tym udzielenia informacji z zakresu 

budownictwa): 3242 (w 2018 r. 2 781); 
6. Liczba przyjętych i wydanych zgłoszeń z art. 29 ust. 1a, 2b, 19a: 101 (w 2018 r. 86);  
7. Liczba przyjętych i wydanych wypisów z rejestrów gruntów: 739 (w 2018 r. 787); 
8. Liczba przyjętych i uzgodnionych planów miejscowych: 45 (w 2018 r. 34); 
9. Wysokość opłat skarbowych: 68539 (w 2018 r. 72 545,97 zł) (nie dotyczy oddziału zamiejscowego 

w Konstantynowie Łódzkim w którym opłaty skarbowe wnoszone są bezpośrednio w kasie urzędu 
miasta); 

10. Ilość wysłanej korespondencji: 4173 (w 2018 r. 1 835);. 
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14. Ochrona środowiska i przyrody, gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo 
i rybactwo śródlądowe. 

 
Podstawa prawna.  
Dla zadania opracowano Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pabianickiego na lata 2016 – 2019 
z perspektywą do  2024 roku Uchwała Nr XXX/225/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 
2016 r. 
Zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa 
śródlądowego realizowane są na podstawie przepisów prawa, w szczególności: 

 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt 12 - 14)) 

 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o Udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne 

 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym 

 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. 

 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. 
 
Zadanie realizuje: 
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
 
 
Informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 
 
W ramach zadania realizowane są następujące działania: 
1. Informacje 

 udostępnianie informacji o ochronie środowiska. 
2. Ochrona powietrza 

 wydawanie pozwoleń zintegrowanych   
 wydawanie pozwoleń emisyjnych 
 przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których 

eksploatacja wymaga zgłoszenia  
 wydawanie zezwoleń uprawniających prowadzącego instalację do uczestnictwa we 

wspólnotowym handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do 
powietrza. 

3. Ochrona przed hałasem 
 wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu 
 prowadzenie postepowań administracyjnych. 

4. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 
 przyjmowanie zgłoszeń instalacji emitujących pola elektromagnetyczne. 

5. Przeglądy ekologiczne 
 wydawanie decyzji w sprawie wykonania przeglądu ekologicznego i realizacji wynikających z 

niego zaleceń. 
6. Ochrona przyrody 

 rejestrowanie zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii 
Europejskiej  
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 Wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością 
gminy (z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu) 
oraz naliczanie opłat za ich usunięcie  

 wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów bez 
wymaganego zezwolenia. 

7. Gospodarka odpadami 
 wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów 
 wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów  
 wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów 
 prowadzenie postępowań administracyjnych. 

8. Gospodarka wodna  
 nadzór i kontrola nad działalnością spółki wodnej 
 zatwierdzanie statutu spółki wodnej 
 rozwiązanie spółki wodnej 
 decyzje na konserwacje urządzeń melioracji  szczegółowych  
 prowadzenie postępowań administracyjnych. 

9. Rybołówstwo  
 Wydawanie kart wędkarskich 
 Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. 

10. Rolnictwo - ochrona gruntów rolnych 
 wydawanie decyzji o wyłączaniu gruntów z produkcji rolniczej  i prowadzenie postępowań 

administracyjnych 
 uzgadnianie decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach 

zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych. 
11. Leśnictwo 

 nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności SP 
 cechowanie drewna 
 wydawanie zaświadczeń w zakresie gosp. leśnej 
 wydawanie decyzji na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 

niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu (wyłącznie w przypadkach losowych)  
 decyzje w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów związanych z przebudową lub 

odnowieniem drzewostanu spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, 
 zlecanie opracowania i zatwierdzanie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji 

stanu lasu należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych 
 decyzje w sprawie zmiany lasu na użytek rolny 
 ocena udatności upraw w 4 lub 5 roku od zalesienia, jeżeli zalesienia dokonano na podstawie 

przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 

 decyzja w sprawie uznania lasu za ochronny  
 prowadzenie postępowań administracyjnych. 

12. Łowiectwo 
 wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich 

mieszańców  
 wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych i rozliczanie czynszów łowieckich  
 wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny    
 wydawanie zezwolenia, na okres 6 miesięcy, na przetrzymywanie zwierzyny 
 prowadzenie postępowań administracyjnych. 

13. Geologia 
 zatwierdzanie decyzją projektów robót geologicznych 
  przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych 
 zatwierdzane decyzją  dokumentacji geologicznych  
 przyjmowanie dokumentacji geologicznych zgłoszeniem  
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 prowadzenie postępowań administracyjnych. 
14. Górnictwo 

 wydawanie koncesji na eksploatację złóż kopalin objętych prawem własności gruntowej 
i prowadzenie postępowań. 

15. Rekultywacje 
 wydawanie decyzji i prowadzenie postępowań w sprawie rekultywacji i zagospodarowania 

terenu. 
16. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

 przyznawanie dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
 przygotowywanie planów finansowych na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej  
 przygotowywanie uchwał o udzieleniu dotacji 
 przygotowanie pełnomocnictw w sprawie finansowania zadań 
 przygotowanie umów dla udzielonych dotacji i dofinansowań. 

 
W ramach w/w działań przeprowadzono 3281 postępowań administracyjnych (w 2018 r. 3271), 
wydano 830 decyzji (w 2018 r. 820), dokonano 2664 uzgodnień w zakresie wymienionych kompetencji 
(w 2018 r. 2456) w tym: 

 informacje o środowisku i jego ochronie - 68 

 ilość kart wędkarskich –316 

 rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb – 34 

 rejestracja zwierząt egzotycznych - 16 
 zgłoszenia instalacji – 60 
 przeniesienie praw i obowiązków do instalacji - 2 

 uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych –144 
 uzgodnienia dokumentacji budowlanych pod kątem ochrony środowiska – 393 

 uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego - 66 
 zgłoszenia projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych – 8 

 raport źródeł emisyjnych do KOBiZE 

 sprawozdania z Programu Ochrony Powietrza dla strefy łódzkiej  

 sprawozdania z Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej 

 zaświadczenia w sprawie uproszczonego planu urządzenia lasu – 1302 

 świadectwa legalności pozyskania drewna – 122 

 pozyskanie środków i rozliczenie ekwiwalentów za uprawy leśne – 8 

 rozliczanie czynszu łowieckiego dla 7 obwodów polnych 

 projekty uchwał zarządu w sprawie pełnomocnictw na realizacje zadań z wykorzystaniem 
środków ochrony środowiska– 2 

 projekty uchwał Rady Powiatu o udzieleniu pomocy finansowej jst - 8 

 projekty planów finansowych dla środków ochrony środowiska - 7 

 przygotowanie i rozliczanie umów realizowanych ze środków ochrony środowiska - 12 
 decyzje w zakresie geologii - 8 
 decyzje w zakresie ochrony gruntów rolnych – 530 
 decyzje w zakresie rekultywacji - 6  
 decyzje w zakresie emisji – 16 
 decyzje w zakresie gospodarki odpadami - 12 
 decyzje w zakresie gospodarki leśnej – 9 
 decyzje w zakresie prawa łowieckiego - 4  
 decyzje w zakresie usunięcia drzew – 240 
 na podstawie decyzji starosty z nieruchomości gminnych wycięto 615 drzew i 40 m2 krzewów, 

nakazano 376 nasadzeń zastępczych 
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15.  Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. 
 
Podstawa prawna.  
Uchwała NR XVII/120/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2015 roku Powiatowy Program 
Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2016-2019 
Zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli realizowane są na podstawie 
przepisów prawa, w szczególności: 

 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt 15)) 

 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji, § 30 ust. 1 pkt. 1 załącznik - zarządzenie nr 1041 do 
obwieszczenia Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych 
zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych 
Policji. 

 
Zadanie realizuje: 
1. Starostwo Powiatowe w Pabianicach: 

- Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich, 
- Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

2. Komenda Powiatowa Policji. 
3. Komenda Powiatowa P S P. 
4. Straż Miejska. 
5. Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna. 
6. Powiatowy Inspektorat Weterynarii. 
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
 
Informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 
 
Zagadnienia: 
-bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania, 
-przemoc w rodzinie, 
-bezpieczeństwo dzieci i młodzieży (uzależnienia dzieci i młodzieży – alkohol, narkotyki, dopalacze, 
środki odurzające) 
-bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 
-bezpieczeństwo pożarowe, 
-cyber zagrożenia, 
-bezpieczeństwo sanitarne i weterynaryjne 
 
Powyższe działania koordynowane były przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. Na posiedzeniach 
Komisji w 2019 roku omawiano m.in. aktualną tematykę zabezpieczenia imprez masowych, działań na 
rzecz bezpiecznego wypoczynku młodzieży szkolnej, bezpieczeństwa sanitarnego, weterynaryjnego i 
budowlanego na terenie powiatu pabianickiego. Szczególny nacisk położono na problematykę kontroli 
lokali typu „escape room” w powiecie pabianickim, w których przeprowadzono czynności kontrolno-
rozpoznawcze w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz wydano stosowne 
decyzje administracyjne celem usunięcia nieprawidłowości. 
 
W 2019 i 2020 r. przedstawiono Radzie Powiatu sprawozdanie: 

1. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach 
w 2019 roku - rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
19.12.2019 r.  sesja XIX/19. 

2. Sprawozdanie Starosty z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku za rok ubiegły – 
Uchwała nr XX/149/20 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 stycznia 2020 r. 
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3. Informacja Prokuratorów Rejonowych o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie 
Pabianickim za rok 2019 (materiały w przygotowaniu do prezentacji na sesji Rady Powiatu). 

4. Roczne sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności 
Centrum i informacji o wykazie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, będącej podstawą do 
ewentualnego opracowania przez Radę Powiatu lokalnego programu pomocy społecznej – 
uchwała Nr XXII/165/20 z dnia 2 kwietnia 2020 r. 

5. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu 
– (materiały w przygotowaniu do prezentacji na sesji Rady Powiatu). 

6. Roczne sprawozdania Powiatowego Komendanta Policji ze swej działalności za 2019 rok w 
zakresie zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa  i porządku publicznego 
(materiały nie dostarczone na czas opracowania raportu). 

 
Formą realizacji zadań z dziedziny bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przez 
Powiat Pabianicki jest organizacja i współorganizacja imprez popularyzujących zasady bezpieczeństwa, 
jak również zasady bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych i ochrony przeciwpożarowej. 
Cele wynikające ze szczegółowych zapisów aktów wykonawczych decydują m.in. o podjęciu 
współpracy z Komendą Powiatową Policji w Pabianicach oraz z Zarządem Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pabianicach w zakresie edukacji mieszkańców, ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpieczeństwa oraz 
bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym. 
W/w zadanie zostało zrealizowane poprzez zakup nagród w związku ze współorganizacją i patronatem 
Starosty Pabianickiego nad 4 imprezami: 

 Konkurs dla uczniów szkół średnich o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji, który odbył się 
w dniu 13.03.2019r. 

 Powiatowe eliminacje ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, 
organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Pabianicach, które odbyły się w dniu 
26.04.2019r. 

 Turniej Próbujesz-Ryzykujesz, który odbył się w dniu 15.05.2019r.    

 VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które odbyły 
się w dniu 15.06.2019r. 

W roku 2019 zakupiono artykuły spożywcze na Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowanego przez Komendę Powiatową Policji                                  
w Pabianicach, które odbyły się w dniu 26.04.2019r. 
 
Na podstawie uchwały przekazano KPP w Pabianicach kwotę dotacji w wysokości 55 tys. na 
przeprowadzenie remontu pomieszczeń KPP P-ce. Wykorzystano 55 000,00 zł. 
 
 
 
 
 

16. Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie 
powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa i 
zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi 
oraz środowiska. 

 
Podstawa prawna.  
Dla zadania nie została opracowana polityka/ strategia/program 
Zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego 
magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym 
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zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, realizowane są na podstawie przepisów prawa, w 
szczególności: 

 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt 16)) 

 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

 uchwała NR XVII/120/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2015 roku Powiatowy 
Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na 
lata 2016-2019 

 
Zadanie realizuje: 
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego  
 
Informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 
 
1. Bieżąca i coroczna aktualizacja danych stałego dyżuru - SD tworzy się w stanie stałej gotowości 

obronnej państwa, w celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do 
uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego RP, zadań określonych w 
wykazie przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, a także innych zadań 
wynikających z funkcjonowania państwa w stanie gotowości obronnej czasu kryzysu lub czasu 
wojny, przy czym zadania te realizuje się z uwzględnieniem pierwszeństwa zadań wykonywanych 
na rzecz Sił Zbrojnych RP oraz wojsk sojuszniczych. 

2. W miesiącu listopad przeprowadzono na terenie powiatu pabianickiego szkolenie obronne 
połączone z treningiem akcji kurierskiej dla pracowników realizujących zadania z zakresu  spraw 
obronnych. Celem szkolenia było sprawdzenie przyjętych rozwiązań w zakresie alarmowego 
uzupełnienia sił zbrojnych oraz doskonalenie przygotowania kadry kierowniczej i zespołów 
zadaniowych starostwa oraz miast i gmin w zakresie realizacji zadań akcji kurierskiej administracji 
publicznej. 

3. Prowadzenie obsługi administracyjno – biurowej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
4. Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania 

kryzysowego. Bieżące monitorowanie zagrożeń oraz dystrybucja ostrzeżeń meteorologicznych na 
obszarze powiatu pabianickiego. 

5. W ramach corocznych przygotowań do sezonu zimowego PCZK wydawało stosowne wytyczne 
właściwym jednostkom, aktualizowało wykaz podmiotów świadczących pomoc dla bezdomnych 
podczas zimy, prowadziło bieżący monitoring miejsc noclegowych i placówek dla bezdomnych w 
powiecie pabianickim oraz utrzymywało stałą łączność radiową, telefoniczną i mailową na 
potrzeby koordynacji i realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.  

6. Współdziałanie z miejskimi (gminnymi) komórkami obrony cywilnej, Wydziałem Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojskową Komendą Uzupełnień w 
Łodzi, służbami, inspekcjami i strażami z obszaru powiatu pabianickiego oraz Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego. 

 
 
 
 
 
 

17. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy. 
 
Podstawa prawna.  
Powiatowy program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na rok 2019. Uchwała 
nr VI/46/19 Rady Powiatu Pabianickiego z 28 marca 2019 roku 
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Zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy realizowane są 
na podstawie przepisów prawa, w szczególności: 

 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt 17)) 

 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
 
Zadanie realizuje: 
Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach  
 
Informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 

 
Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 
Powiatowy program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na 2019 rok został 
przyjęty Uchwałą Nr VI/46/19 Rady Powiatu Pabianickiego z 28 marca 2019 roku. Głównym celem 
Programu było utrzymanie wysokiego poziomu skuteczności oraz efektywności realizowanej polityki 
rynku pracy. Działaniami w ramach Programu obejmowane były przede wszystkim osoby bezrobotne 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 
 
Podejmowane w 2019 roku działania z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, jak również 
sprzyjająca sytuacja na lokalnym rynku pracy przyczyniły się do osiągnięcia celów założonych 
w ubiegłorocznym Programie. Nie bez znaczenia pozostawała również bardzo dobra współpraca 
z partnerami działającymi na rzecz lokalnego rynku pracy oraz realizowanie projektów i programów 
odpowiadających na bieżące potrzeby pracodawców oraz osób bezrobotnych. Rezultatem 
podejmowanych działań było utrzymanie wysokiego poziomu skuteczności oraz efektywności 
realizowanej polityki rynku pracy. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osiągnął wartość 85,45% 
i był o ok. 1,3 punktu procentowego wyższy niż w roku poprzednim. 
 
1. Działania bezinwestycyjne 
W pierwszej kolejności klientom PUP oferowano wsparcie bezinwestycyjne. Osoby bezrobotne, 
poszukujące pracy, a także lokalni przedsiębiorcy mogli skorzystać z pomocy w zakresie 
pośredniczenia w zatrudnieniu oraz poradnictwa zawodowego. Formy te pełnią kluczową rolę 
w poznaniu potrzeb i predyspozycji klientów tak, aby zaoferowane instrumenty rynku pracy były jak 
najbardziej efektywne. 

 
1.1. Poradnictwo zawodowe 
Poradnictwo zawodowe świadczone przez urzędy pracy to w szczególności pomoc w wyborze 
lub zmianie zawodu i kształtowaniu ścieżki kariery zawodowej osoby bezrobotnej lub poszukującej 
pracy. Usługa ta jest również adresowana do pracodawców, którzy mogą uzyskać kompleksowe 
wsparcie w prowadzeniu procesu rekrutacyjnego oraz doborze kandydatów do pracy 
na stanowiskach wymagających określonych predyspozycji i kwalifikacji. 
Poradnictwo zawodowe skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy polega na udzielaniu 
pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy. Usługa ta obejmuje także doradztwo 
w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także w przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie 
w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy. Doradca zawodowy świadczy pomoc w aktywnym 
poszukiwaniu pracy, które polega na promowaniu aktywnych zachowań na rynku pracy oraz 
kształtowaniu motywacji do samodzielnego poszukiwania zatrudnienia. Najważniejszym jego 
zadaniem jest pomoc w wyjściu z sytuacji bezrobocia poprzez podniesienie własnej wartości oraz 
nabycie niezbędnych wiadomości z zakresu poruszania się po rynku pracy. Doradca zawodowy pomaga 
określić zainteresowania, umiejętności i predyspozycje zawodowe w odniesieniu do wymogów 
i warunków oferowanych przez pracodawców. Uczy również poruszania się po aktualnym rynku pracy, 
tworzenia CV i przygotowuje do rozmowy z pracodawcami. Określa kierunki dalszego doskonalenia 
i rozwoju zawodowego w celu jak najlepszego dostosowania kwalifikacji do aktualnego 
zapotrzebowania pracodawców.  
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Z kolei poradnictwo zawodowe dla pracodawców polega na pomocy w doborze kandydatów do pracy 
spośród osób zarejestrowanych w PUP najlepiej spełniających wymagania stawiane w ofercie pracy. 
Inną formą są porady indywidualne mające na celu określenie kierunku rozwoju zawodowego 
pracodawcy lub jego pracowników. Wsparcie w tym zakresie polega przede wszystkim 
na diagnozowaniu potencjału zawodowego i luk kompetencyjnych oraz wskazaniu możliwości 
doskonalenia zawodowego. Usługi te realizowane są nieodpłatnie, przy użyciu nowoczesnych narzędzi 
(sprzęt multimedialny) i technik (testy, możliwość skierowania na specjalistyczne badania 
psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy).  
Indywidualne porady zawodowe: 
W 2019 roku doradcy zawodowi udzielili 551 indywidualnych porad zawodowych. Każda porada 
dopasowana została do problemów i potrzeb zgłoszonych przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy, 
związanych najczęściej z następującymi trudnościami:  

 z długotrwałym poszukiwaniem pracy;  

 z podwyższeniem kwalifikacji zawodowych;  

 ze zmianą zawodu, określeniem predyspozycji zawodowych;  

 z brakiem aktywności na lokalnym rynku pracy;  

 z poczuciem bezradności lub wypalenia zawodowego;  

 z barierami uniemożliwiającymi podjęcie pracy tj. stres, poczucie winy po utracie pracy, brak 
umiejętności podejmowania trafnych decyzji i planowania, zbyt niska motywacja do szukania 
i podejmowania zatrudnienia;  

 z zaburzeniami procesu adaptacyjnego;  

 w wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej;  

 z potrzebą oceny posiadania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.  
 
W ramach indywidualnych porad zawodowych, zatrudniony od maja 2019 roku psycholog 
przeprowadził 138 badań psychologicznych. Badania najczęściej obejmowały obszary kompetencji 
i predyspozycji zawodowych. Poza tym przeprowadzane były badania określające poziom motywacji 
do pracy, stresu oraz testy osobowości. 
Działania prowadzone w ramach poradnictwa grupowego: 
W minionym roku, w ramach poradnictwa grupowego odbywały się spotkania pn. „Pierwsze kroki 
z PUP Pabianice” skierowane do osób, które po raz pierwszy lub po długiej przerwie zarejestrowały się 
w urzędzie pracy. Łącznie odbyło się 26 takich spotkań, w których udział wzięło 245 osób.  
Ponadto, kontynuowaliśmy spotkania konsultacyjne dla osób ubiegających się o dotację. W 9 takich 
spotkaniach uczestniczyły 164 osoby.  
Po raz pierwszy w 2019 roku, nasi klienci mogli wziąć udział w treningu motywacyjnym prowadzonym 
przez wykwalifikowanego psychologa. W ramach 4 spotkań udział wzięło 50 osób.  
W urzędzie organizowane były również zajęcia komputerowe, mające na celu podniesienie 
umiejętności obsługi komputera przez osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Łącznie w 2019 roku 
skorzystało z nich 65 osób. Program zajęć obejmował obsługę systemu operacyjnego Microsoft 
Windows 7 oraz pakietu biurowego Microsoft Office 2007 - przede wszystkim MS Word, Excel 
oraz Internetu i poczty elektronicznej. 
Działalność Sali Informacji: 
W urzędzie działa Sala Informacji, w której nasi klienci mogą nieodpłatnie skorzystać ze stanowisk 
komputerowych z dostępem do internetu w celu wyszukania ofert pracy, oraz telefonu 
umożliwiającego nawiązanie kontaktu z pracodawcami. Osoby bezrobotne korzystające z oferty Sali 
Informacji uzyskują pomoc w pisaniu CV, listów motywacyjnych, w szukaniu ofert pracy na portalach 
internetowych czy w odnajdywaniu danych kontaktowych pracodawców. Przygotowane dokumenty 
można wydrukować, zeskanować lub przesłać do pracodawców drogą elektroniczną.  
W sali dostępna jest również lokalna prasa z aktualnymi ogłoszeniami o pracę oraz biuletyny, 
informatory szkolne i teczki zawodowe, w których można znaleźć informacje o kierunkach kształcenia 
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i szkoleniach zawodowych. W ubiegłym roku z ogólnie dostępnej sali skorzystało blisko 1.500 osób. 
 

1.2 Pośrednictwo pracy 
Najważniejszymi działaniami podejmowanymi w ramach pośrednictwa pracy jest pozyskiwanie 
ofert pracy od pracodawców. Doradcy klienta z jednej strony udzielają pomocy bezrobotnym 
i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia poprzez przekazywanie informacji 
o dostępnych ofertach i kierowanie ich do pracodawców na rozmowę kwalifikacyjną, z drugiej 
udzielają pomocy pracodawcom w zrekrutowaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, 
kierując osoby, które najlepiej spełniają stawiane wymagania. 

 
Doradca klienta w ramach pośrednictwa pracy wykonuje m.in. następujące zadania:  

 pozyskuje oferty pracy, upowszechniania je, w tym przekazuje do internetowej Centralnej Bazy 
Ofert Pracy, która zawiera oferty pracy zgłoszone do urzędów pracy w skali całego kraju;  

 udziela pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą;  

 informuje o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;  

 inicjuje i organizuje kontakty bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;  

 informuje bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach;  

 organizuje giełdy pracy - w 2019 roku zorganizowano ich 21;  

 przedstawia propozycje innej pomocy, jaką klient może uzyskać w urzędzie pracy.  
 

Pośrednictwo pracy jest usługą prowadzoną na zasadzie dostępności i dobrowolności korzystania z niej 
oraz jawności i równości w traktowaniu podmiotów – osób i pracodawców. 
 
 
Powiatowe Targi Pracy 
Zaproszenie na Targi skierowane było do wszystkich, którzy poszukują pracy lub myślą o zmianie 
dotychczasowego zatrudnienia oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.  
Podczas wydarzenia można było zapoznać się z najnowszymi ofertami pracy, porozmawiać 
z pracodawcami lub zostawić swoje CV. Udział w targach wzięło 33 wystawców posiadających krajowe, 
jak i zagraniczne oferty pracy. Oferty były różnorodne - dotyczyły pracy stałej, sezonowej, a także 
praktyk. Wśród ofert, jakimi dysponowali wystawcy były zarówno takie, które wymagają wiedzy 
specjalistycznej lub kwalifikacji oraz oferty prac prostych. Pracodawcy poszukiwali przede wszystkim 
pracowników produkcji, magazynu, operatorów maszyn i urządzeń, monterów sprzętu, 
opiekunki/opiekunów osób starszych oraz specjalistów ds. handlowych.  
Na Targi Pracy licznie przybyli mieszkańcy powiatu poszukujący zatrudnienia, jak również uczniowie 
pabianickich szkół. Przy stanowisku Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach odwiedzający mogli 
zasięgnąć informacji na temat aktualnych ofert pracy, propozycji zatrudnienia za granicą, porozmawiać 
o możliwości skorzystania ze środków finansowych Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jak również 
zasięgnąć informacji o możliwościach zatrudniania cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  
Szacujemy, że ubiegłoroczne Targi Pracy odwiedziło ponad pół tysiąca osób. 
Europejskie Dni Pracodawców 
Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach w dniu 17 października 2019 roku zorganizował konferencję 
w ramach Europejskich Dni Pracodawców, które ustanowione zostały przez Publiczne Służby 
Zatrudnienia w 2016 roku.  
Celem tej europejskiej inicjatywy jest wsparcie i wzmocnienie współpracy publicznych służb 
zatrudnienia z pracodawcami, uznając ją jako niezbędną dla szybko i dobrze rozwijającego się rynku 
pracy.  
Podczas konferencji, pracodawcy z powiatu pabianickiego, mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę na 
temat trendów funkcjonowania lokalnego rynku pracy oraz dowiedzieć się o najważniejszych zmianach  
w przepisach, które mogą mieć istotny wpływ na prowadzenie działalności w 2020 roku.  
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W trakcie spotkania swoje wystąpienia zaprezentowali przedstawiciele: Państwowej Inspekcji Pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, Urzędu Skarbowego w Pabianicach, Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych Inspektoratu w Pabianicach oraz Punktu Obsługi Przedsiębiorcy z Urzędu Miejskiego 
w Pabianicach. Ponadto, uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z formami wsparcia oferowanymi 
pracodawcom przez Powiatowy Urząd Pracy w 2020 roku, a także założeniami Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego.  
Ostatnim punktem konferencji było wręczenie statuetek dla pracodawców wyróżniających się we 
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Pabianicach.  
Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, Powiatowa Rada Rynku Pracy po raz pierwszy 
przyznała wyróżnienia w następujących kategoriach:  
„SUKCES Z DOTACJĄ”  
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymali pracodawcy, którzy uruchomili działalność ze środków Urzędu 
Pracy, prężnie ją rozwijają wpływając tym samym na pozytywny wizerunek lokalnej przedsiębiorczości.  
„AKTYWNY ZAUFANY PARTNER”  
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymali pracodawcy, którzy współpracują z Urzędem Pracy w zakresie 
aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy, jak również biorą czynny udział w działaniach na 
lokalnym rynku pracy wspomagając Urząd w realizacji statutowych zadań.  
„EFEKTYWNY PRACODAWCA”  
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymali pracodawcy którzy współpracują z Urzędem Pracy, korzystają ze 
środków finansowych przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych  
i poszukujących pracy, jak również wywiązują się ze zobowiązań względem Urzędu w zakresie 
rozliczania środków i osiągania efektywności zatrudnieniowej.  
„EFEKTYWNA INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI”  
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymali pracodawcy, którzy współpracują z Urzędem w zakresie 
korzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników 
i wywiązują się ze zobowiązań względem Urzędu w zakresie rozliczania środków. 

 
1.3 Profilowanie pomocy 
Do połowy czerwca 2019 roku, na podstawie wywiadu przeprowadzanego przez doradcę klienta dla 
każdej osoby rejestrującej się w urzędzie ustalany był profil pomocy. Koncepcja profilowania służyła 
planowaniu działań aktywizacyjnych, które najbardziej odpowiadały aktualnej sytuacji osoby 
bezrobotnej i w największym stopniu przyczyniały się do szybkiego wejścia lub powrotu na rynek 
pracy. 
Realizowane od 2014 roku profilowanie, polegało na określaniu potencjału 
zatrudnieniowego/aktywizacyjnego osoby bezrobotnej, czyli dokonywaniu swoistego bilansu jego 
mocnych i słabych stron w kontekście sytuacji na rynku pracy, jak i czynników obiektywnych, które mają 
wpływ na to, jak szybko może on wrócić na rynek pracy.  
Przynależność do konkretnego profilu wiązała się z rodzajem wsparcia, jakie może zostać udzielone 
klientowi, co przy obecnej charakterystyce osób bezrobotnych, okazało się dużym utrudnieniem. 
Większość obecnie zarejestrowanych, to osoby długotrwale bezrobotne, najbardziej oddalone od rynku 
pracy. Według poprzednio obowiązujących przepisów doradca klienta nie mógł takiej osoby wysłać na 
rozmowę kwalifikacyjną czy zaproponować dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Na niedoskonałości systemu profilowania bezrobotnych wskazywało wiele osób zajmujących się analizą 
rynku pracy, co zaskutkowało zmianą przepisów i rezygnacją z tego narzędzia.  
Na taką decyzję wpływ miały również wyniki ewaluacji profilowania pomocy. Badania ankietowe 
przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pokazały, że 44,6 proc. 
ankietowanych powiatowych urzędów pracy uznało, że profilowanie pomocy nie umożliwia lepszego 
kierowania pomocy do bezrobotnych. 21,4 proc. urzędów stwierdziło, że trudno było im wskazać 
przydatność profilowania pomocy. Natomiast 80,1 proc. urzędów zgodziło się, że niezbędne jest 
wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących profilowania pomocy dla osób bezrobotnych.  
Od 15 czerwca 2019 roku osoby bezrobotne przestały być profilowane, a o formach pomocy kierowanych 
do danego klienta decyduje Indywidualny Plan Działania. 



Strona 106 z 133 
 

 
1.4 Indywidualne Plany Działania 
Indywidualny Plan Działania (IPD) to osobisty program poszukiwania pracy obejmujący podstawowe 
usługi rynku pracy wspierane instrumentami aktywizacji zawodowej. Celem strategicznym IPD jest 
zatrudnienie.  
IPD jest przygotowywany przez doradcę klienta przy udziale osoby bezrobotnej nie później niż 60 dni 
od dnia rejestracji w urzędzie.  
Ważnym elementem współpracy jest wytyczenie celu zawodowego, jaki osoba bezrobotna 
lub poszukująca pracy chce osiągnąć na rynku pracy, w szczególności charakter zatrudnienia – stałe czy 
tymczasowe, rodzaj pracy, warunki tj. miejsce, godziny pracy, potrzeba nabycia nowych kompetencji 
zawodowych lub poznania warunków utworzenia własnej firmy.  
IPD zawiera w szczególności:  

 działania, które na rzecz osoby bezrobotnej wykona urząd pracy;  

 działania, które osoba bezrobotna będzie realizować samodzielnie;  

 planowane terminy realizacji poszczególnych działań;  

 formę i terminy kontaktów z doradcą klienta lub innym pracownikiem urzędu;  

 termin i warunki zakończenia realizacji IPD.  
 
W 2019 roku Indywidualny Plan Działania został przygotowany lub zaktualizowany dla 4.183 osób 
figurujących w rejestrach PUP.  
Powiatowy urząd pracy w okresie realizacji IPD ma obowiązek kontaktowania się z osobą bezrobotną 
co najmniej raz na 60 dni w celu monitorowania sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych 
w IPD. Kontakt ten może być realizowany w formie spotkania, rozmowy telefonicznej lub wymiany 
informacji drogą elektroniczną lub pocztową. 
 
2. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 
Podstawowe źródło finansowania programów rynku pracy stanowią zarówno środki Funduszu Pracy, 
jak i środki Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
Kwota bazowa przeznaczona na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu opiewała 
na kwotę 8.241.700 zł. Środki te zostały wydatkowane w blisko 100% – całkowite wydatki wyniosły 
8.239 874 zł.  

 Najwyższy udział w wydatkach w 2019 roku miały środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 
przeznaczone na realizację projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego 2014-2020 (RPO WŁ). Na finansowanie różnorodnych form wsparcia 
w obu projektach wydatkowano w ubiegłym roku 5.501.627 zł, w tym w ramach PO WER – 
3.133.804 zł, w ramach RPO WŁ – 2.367.823 zł  

 Drugą co do wielkości pulę stanowiły środki Funduszu Pracy przyznawane algorytmem (dalej: 
Algorytm) w wysokości 2.738.247 zł  

Poza wyżej wymienionymi środkami PUP w Pabianicach dysponował dodatkowymi funduszami 
na finansowanie pozostałych działań zapisanych w Programie na 2019 rok. Całkowity budżet realizacji 
zadań uwzględniający dodatkowe źródła finansowania opiewał na kwotę 9.225.057 zł. Środki te były 
niższe w porównaniu do ubiegłego roku o 2.981.657 zł. Wówczas łączny budżet Programu wyniósł 
12.206.714 zł.  

Podstawowy budżet został powiększony o 985.183 zł, na które składało się:  
65.183 zł na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w ramach środków PFRON  



Strona 107 z 133 
 

920.000 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), czyli wydzielonej części Funduszu Pracy 
przeznaczonej na zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji 
nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki  
 
Liczba uczestników Programu 
W 2019 roku we wszystkich aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu finansowanych 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz tzw. Algorytmu uczestniczyło 1.296 osób. Rok 
wcześniej - 1.668 osób.  
W 2019 roku najczęściej realizowanym instrumentem rynku pracy były staże. Uczestnicy staży 
stanowili prawie 46% - 596 osób.  
Drugim w kolejności instrumentem były prace społecznie użyteczne. Na przestrzeni ubiegłego roku 
do odbycia prac skierowano łącznie 198 osób bezrobotnych.  
Trzecią najczęściej realizowaną formą były roboty publiczne, z których skorzystało 150 osób.  
W porównaniu z poprzednim rokiem nieznacznie wzrosło zainteresowanie pracami interwencyjnymi. 
Z tej formy pomocy skorzystało łącznie 145 osób.  
W 2019 roku sfinansowano również założenie 84 jednoosobowych działalności gospodarczych, 
a także wyposażono lub doposażono 29 stanowisk pracy.  
Ponadto, 92 osoby uzyskały kwalifikacje bądź kompetencje dzięki udziałowi w szkoleniach 
zawodowych, 1 bezrobotny skorzystał z bonu na zasiedlenie oraz 1 osoba rozpoczęła finansowane 
przez PUP studia podyplomowe.. 

 
3. Krajowy Fundusz Szkoleniowy 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinan-
sowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub 
za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby 
pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej 
się gospodarki. 
 
W 2019 roku powiat pabianicki na działania związane z finansowaniem kosztów kształcenia 
ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków KFS miał do dyspozycji łączną kwotę 
920 000,00 zł.  
840 000,00 zł to kwota z limitu podstawowego, z czego 40 000,00 zł to kwota, o którą powiat 
wnioskował jako zwiększenie posiadanego limitu środków, z uwagi na dużą ilość wniosków 
spełniających priorytety podstawowe, na których realizację zabrakło funduszy. W ramach środków 
z rezerwy KFS pozyskaliśmy 80 000,00 zł.  
W ramach siedmiu naborów do PUP wpłynęły łącznie 264 wnioski na ponad 1 486 000,00 zł, z czego:  

 222 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie,  

 15 wniosków – odmownie,  

 27 wniosków zostało wycofanych przez pracodawców.  
 

Na przestrzeni całego roku ze wsparcia KFS skorzystały łącznie 542 osoby, w tym:  

 524 osoby uczestniczy w kursach/szkoleniach  

 18 osób rozpoczęło studia podyplomowe  
 

Tematyka szkoleń, które uzyskały wsparcie w ramach KFS była bardzo różnorodna. Pracodawcy i ich 
pracownicy doskonalili swoje umiejętności przede wszystkim w branży informatycznej, transportowej, 
budowlanej, fryzjerskiej i finansowej. 

29 stycznia 2020 roku w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się 
konferencja z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, podczas której Powiatowy Urząd 
Pracy w Pabianicach, jako jedyny z województwa łódzkiego, został wyróżniony za wyjątkowe 
zaangażowanie i pracę na rzecz wykorzystania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 



Strona 108 z 133 
 

roku. Okolicznościowy dyplom oraz statuetkę z rąk Ministra Stanisława Szweda oraz nowej 
podsekretarz stanu Pani Aliny Nowak odebrała Dyrektor PUP w Pabianicach Pani Magdalena Werstak. 
Jednocześnie podziękowano wszystkim pracownikom publicznych służb zatrudnienia 
za dotychczasowy wysiłek i zaangażowanie w rozwiązywanie problemów współczesnego rynku pracy. 

 
4. Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
Pabianicki urząd pracy od początku wdrażania przedsięwzięć Europejskiego Funduszu Społecznego 
utrzymuje się w ścisłej czołówce najbardziej aktywnych urzędów województwa łódzkiego 
w pozyskiwaniu środków na realizację projektów. Stanowią one istotne źródło finansowania aktyw-
nych form przeciwdziałania bezrobociu. Realizacja projektów umożliwia objęcie wsparciem przede 
wszystkim osób w szczególnie trudnej sytuacji na runku pracy. Udział w projekcie daje im wiarę 
we własne siły i możliwości, pobudza motywację i chęć do działania. 

 
W minionym roku kontynuowaliśmy realizację dwóch projektów pozakonkursowych – finansowanych 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ), 
których celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych z powiatu pabianickiego. 
Wsparcie podejmowane w ramach PO WER stanowi odpowiedź na problemy osób do 30 roku życia, 
w szczególności tzw. młodzieży NEET (ang. Not in Education, Employment or Training), czyli osób 
pozostających bez pracy, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu. Działania realizowane 
w projekcie RPO WŁ są z kolei adresowane do osób po 30 roku życia, które pozostają bez pracy. Oba 
przedsięwzięcia cechuje wysoka efektywność zatrudnieniowa, co dowodzi, że uzyskane wsparcie 
przynosi wymierne rezultaty w postaci wejścia lub powrotu na rynek pracy. Z kolei środki na podjęcie 
działalności gospodarczej, jakie otrzymali uczestnicy powyższych projektów, umożliwiły zrealizowanie 
prawie 70 pomysłów na założenie własnej firmy.  
Efekty intensywnych działań podejmowanych od ponad 10 lat przy wsparciu środków unijnych 
przeznaczonych na aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości istotnie przyczyniły się 
do spadku liczby osób bezrobotnych figurujących w rejestrach PUP w Pabianicach. Ze wsparcia 
oferowanego w powyższych projektach skorzystało w 2019 roku ponad 600 osób bezrobotnych, czyli 
blisko 50% wszystkich uczestników Programu. Na ich realizację wydatkowano 5.501.627,40 zł. 

W 2019 roku kontynuowaliśmy również realizację projektu „Siła biznesu - dotacje na start 
firmy” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt ten w całości dedykowany był promowaniu samozatrudnienia. 
Główny etap realizacji projektu, czyli rekrutacja uczestników, wyposażenie ich w wiedzę niezbędną 
przyszłemu przedsiębiorcy oraz przyznanie i wypłatę dotacji zakończyliśmy w 2018 roku. W minionym 
roku jedynie monitorowaliśmy nowoutworzone działalności gospodarcze. 60 uczestnikom pozyskane 
w ramach projektu środki finansowe, umożliwiły zrealizować ich pasje i wcielić w życie pomysły 
na własny biznes. Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę 1.801.131 zł. 
 
5. Regionalny Program Województwa Łódzkiego 
W 2019 roku, Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, po raz kolejny zgłosił swój akces w realizacji 
Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego. W minionym roku z uwagi na długofalową 
politykę rynku pracy i oczekiwane rezultaty zdecydowano o konieczności realizacji IV edycji 
Programu skierowanego do osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat. 
 
25 kwietnia 2019 roku 9 urzędów pracy z województwa łódzkiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy 
w Łodzi zawarło porozumienie w sprawie realizacji Programu Regionalnego „Aktywizacja zawodowa 
osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat”. Program stanowił odpowiedź na wysoki wskaźnik osób 
bezrobotnych w tej kategorii wiekowej w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiatach uczestniczących 
w przedsięwzięciu. Program finansowany był ze środków limitu Funduszu Pracy przyznanych 
samorządom powiatów na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej na 2019 rok.  
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Koszt realizacji Programu Regionalnego w powiecie pabianickim wyniósł 66.000 zł. Dzięki tym środkom, 
3 osoby bezrobotne uzyskały wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji na uruchomienie własnej 
działalności gospodarczej. 
 
6. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach środków PFRON 
Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne 
lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu mogą ubiegać się o wsparcie w ramach 
funduszu celowego PFRON, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną 
osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. 

 
Na mocy Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr VI/48/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie 
określenia zadań i wysokości środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach dysponował środkami PFRON 
w kwocie 90.000,00 zł. Środki te podzielono w następujący sposób:  
1) 24.000,00 zł – zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy,  
2) 66.000,00 zł – środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  
Nabory wniosków zostały uruchomione w II kwartale. Do PUP wpłynął 1 wniosek osoby 
niepełnosprawnej poszukującej pracy o skierowanie na szkolenie zawodowe w postaci „Kursu Adobe 
Photoshop (moduł I i II)” wraz ze sfinansowaniem kosztów zakwaterowania i dojazdu. Ponadto, 
odbyciem stażu przez osoby niepełnosprawne poszukujące pracy zainteresowanych było 3 
pracodawców. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie. 

Z kolei wnioski o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
złożyły 3 osoby bezrobotne niepełnosprawne na kwotę 76.000,00 zł. Wszystkie zostały rozpatrzone 
pozytywnie, jednakże 1 osoba zrezygnowała z przyznanych środków.  
Rada Powiatu Pabianickiego uchwałą Nr XIII/82/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. dokonała zmiany 
w podziale środków i tak 35.000 zł przeznaczono na dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty 
i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnie-
niu, a 55.000 zł na przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.  
Łącznie w 2019 roku na sfinansowanie kosztów szkolenia przeznaczono kwotę 3.873,00 zł, na staże - 
22.423,80 zł, zaś 2 osobom wypłacono dotacje w kwocie 43.000,00 zł.  
Środki w wysokości 20.702,75 zł nie zostały wydatkowane z powodu braku zainteresowania ze strony 
pracodawców i osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP Pabianice. W grudniu 1 osoba 
prowadząca działalność dokonała zwrotu podatku VAT w wysokości 4.113,82 zł. Łącznie 24.816,57 zł 
uchwałą Rady Powiatu Pabianickiego zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
społecznej. 
 

 
 
 

18. Ochrony praw konsumenta. 
 
Podstawa prawna.  
Dla zadania nie została opracowana polityka/strategia/program. Nie występuje również odniesienie do 
realizacji zadania w innym dokumencie powiatu. 
Zadania z zakresu ochrony praw konsumenta realizowane są na podstawie przepisów prawa, w 
szczególności: 

 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt 18)) 

 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. 
 
Zadanie realizuje: 



Strona 110 z 133 
 

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
 
Informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 
 
Zadania i uprawnienia Powiatowego Rzecznika Konsumentów określa art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 
2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z jej wytycznymi do zadań Rzecznika 
Konsumentów należy w szczególności : 

 zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony 
interesów konsumentów, 

 występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,  

 składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie 
ochrony interesów konsumentów, 

 współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów oraz instytucjami i organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona 
interesów konsumentów, 

  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych. 
Rzecznik konsumentów może dodatkowo : 

 wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować , za ich zgodą do toczącego się 
postepowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów, 

 występować jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów w 
rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania  w sprawach o wykroczenia, 

 występować do Prezesa UOKiK z zawiadomieniem dotyczącym podejrzenia stosowania praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów, 

 wytaczać powództwa w sprawach o uznanie postanowieni wzorca umowy za niedozwolone. 
 

W roku 2019 ogółem wniesiono do powiatowego rzecznika konsumentów w Pabianicach 2 621 
spraw, z czego 2 214 dotyczyło porad i informacji , Liczba udzielonych konsumentom porad i informacji 
w ostatnim roku minimalnie wzrosła  o 397 porad w stosunku do roku 2018. Podobnie jak w latach 
poprzednich wachlarz porad konsumenckich dotyczył najczęściej: umów sprzedaży w lokalu i poza 
lokalem oraz na odległość ( w tym sprzedaży energii elektrycznej i gazu ), 

 umów o dzieło, umów zlecenia, 

 umów sprzedaży towarów konsumpcyjnych, 

 umów pakietowych połączonych z umowami kredytowymi, 

 umów na usługi turystyczne ( ilość skarg w stosunku do roku 2018 wzrosła o 20   %), 

 umów o usługi telekomunikacyjne, tv, 

 umów o świadczenie usług przewozowych i pocztowych,  

 windykacji i egzekucji komorniczych 

 umów ubezpieczenia. 
Zgodnie z art.42 ust.1pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji   i konsumentów 
występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów jest obok 
poradnictwa podstawowym instrumentem wykorzystywanym przez Rzecznika, mającym na celu 
udzielenie pomocy konsumentowi. Występowanie do przedsiębiorców następuje na pisemny wniosek 
konsumenta. 
W sytuacjach jednoznacznych i nie budzących najmniejszych wątpliwości, Rzecznik podejmował 
interwencje w postaci wystąpień formalno – prawnych. W swych wystąpieniach powiatowy rzecznik 
konsumentów wskazywał podstawy prawne dotyczące badanego zagadnienia i dodawał komentarz 
własny. W pierwszej kolejności starał się wykorzystać wszystkie niezbędne możliwości do 
polubownego zakończenia sporu. W roku 2019 rzecznik przygotował 407 wystąpień kierowanych do 
przedsiębiorców, z którymi konsumenci weszli w spór. 
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Kolejne zadania to pomoc w zakresie przygotowywanych powództw cywilnych. W wielu 
przypadkach tylko wejście na drogę sądową może w pewien sposób zmusić nieuczciwych 
przedsiębiorców do respektowania przepisów prawa konsumenckiego. Trzeba podkreślić, iż rzecznik 
nie ma obowiązku wszczynania postepowania sądowego w każdym sporze. Ryzyko obciążenia kosztami 
zastępstwa procesowego, które obciążają powiat w razie przegranej sprawy nie pozwalają rzecznikowi 
na wytaczanie procesów. Rzecznik konsumentów w Pabianicach wzorem, minionych lat 
przygotowywał pozwy, które wnosili konsumenci we własnym zakresie. Na dalszym etapie wstępował 
do niektórych z tych spraw. W roku 2019 przygotowano 33 pozwy o zapłatę, z czego w 9 przypadkach 
wstąpił do postepowań. W roku  2019 odnotowano znaczny spadek przygotowywanych sprzeciwów 
od wydanych nakazów zapłaty z e-Sadu z Lublina, który często wzywał do zapłaty przedawnionych 
roszczeń. 
W przypadku uchylania się przez przedsiębiorców od udzielania odpowiedzi na wystąpienia, Rzecznik 
złożył 19 zawiadomień na policję, o popełnieniu przez przedsiębiorców wykroczenia na podstawie art. 
114 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Wszystkie wnioski 
zostały przyjęte i skierowane do Sądów właściwych.  
W roku sprawozdawczym powiatowy rzecznik konsumentów w Pabianach współpracował z policją 
zarówno w Pabianicach,  jak i Konstantynowie Łódzkim. Gdy dochodziło do oszustwa czy wykroczenia, 
a także do niekorzystnego rozporządzenia mieniem konsumentów, rzecznik powiadamiał organy 
ścigania.  Oprócz tego typu działań, w roku 2019 rzecznik wraz z policjantami Komendy Policji  w 
Konstantynowie Łódzkim 3 krotnie zorganizował spotkanie z seniorami. Tematem spotkania była 
sprzedaż akwizycyjna prowadzona w mieszkaniach osób starszych oraz sprzedaży poza lokalem 
przedsiębiorstwa. 
Ponadto na prośbę Komendanta Komendy Policji w Konstantynowie Łódzkim, rzecznik przeprowadził 
szkolenie policjantów. Tematem szkolenia było przekazanie wiedzy w zakresie sprzedaży na odległość 
i poza lokalem przedsiębiorstwa. Często bowiem w sprawach tego pokroju, głównie seniorzy szukając 
pomocy udają się na komendę policji. 
 
Powiatowy rzecznik konsumentów w Pabianicach, wzorem minionych lat niejednokrotnie 
współpracował z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Łodzi, Delegaturami UOKiK w 
Polsce( Lublin, Poznań, Warszawa, Łódź) Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich, Urzędem 
Komunikacji Elektronicznej, Urzędem Regulacji Energetyki. Współpraca z Delegaturami UOKiK polega 
na bieżącym monitorowaniu komunikatów i odpowiedzi na nie, w przypadkach, w których potwierdza 
się, że na terenie powiatu dochodzi do stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych przez firmy, 
przeciwko którym prowadzone są postepowania UOKiK.  
 
Powiatowy rzecznik konsumentów w Pabianicach w trakcie udzielania porad na bieżąco prowadzi także 
działalność edukacyjną, mającą na celu pogłębienie wiedzy  z zakresu praw konsumenta. Przekazuje 
konsumentom materiały edukacyjno – informacyjne. Podtrzymywana jest współpraca z lokalnymi 
mediami oraz mediami Łódzkimi. W roku minionym Rzecznik Konsumentów dwukrotnie został 
zaproszony do programu TV3 prowadzonego na żywo „ Łodzią po regionie „ w którym poruszane były 
aktualnie występujące nieprawidłowości występujące przy zgłoszeniach reklamacyjnych, a także przy 
zawieraniu umów o dzieło i umów zleceń. Podobna problematykę, jednak z naciskiem na formy umów 
zawieranych w mieszkaniu konsumenta oraz na pokazach poruszane były w lokalnych programach tv „ 
PROMOK „ TV Pabianice oraz TV Konstantynów Łódzki. 
Ponadto Rzecznik udzielał wywiadów i opracowywał artykuły z poradami konsumenckimi, które za 
pośrednictwem i przy współpracy lokalnej prasy były udostępniane w Ekspresie Ilustrowanym i Życiu 
Pabianic. W roku sprawozdawczym Rzecznik Konsumentów dwukrotnie spotkał się z seniorami  
i uczestnikami  Uniwersytetu  III Wieku, w Konstantynowie Łódzkim. Celem spotkania było przybliżenie 
tematyki związanej z zawieraniem umów poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. 
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19. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna. 
 
Podstawa prawna.  
Dla zadania nie została opracowana polityka/ strategia/program 
Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej realizowane są na podstawie 
przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 
 
Zadanie realizuje: 
Starostwo Powiatowe w Pabianicach – Biuro Zarządu Powiatu /Referat Organizacyjny 
 
 
 
 
Informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 
 
W roku 2019 r. na terenie Powiatu Pabianickiego istniało 5 punków bezpłatnego poradnictwa 
prawnego w 8 lokalizacjach, które poprowadzili członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi oraz adwokaci i radcy prawni realizujący nieodpłatną pomoc 
prawną na rzecz Fundacji „Młodzi Ludziom”. W/w punkty działały w wyniku wspólnych ustaleń Starosty 
Pabianickiego, Prezydenta Miasta Pabianic, Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego  oraz Wójtów gmin 
Dłutowa, Dobronia, Lutomierska, Ksawerowa i Gminy Pabianice. Planowana lokalizacja i  ilość godzin  
uwzględniała liczbę mieszkańców przypadających na Punkt,  przy czym podział godzin związany był z  
ostatecznymi zapisami zawartymi w porozumieniach pomiędzy powiatem a Izbą Adwokatów i Izbą  
Radców Prawnych w Łodzi. W/w  ustawa nie ogranicza dostępu do punktów mieszkańców powiatu 
spoza podległości terytorialnej jednostki samorządu na terenie której usytuowany jest Punkt. 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana była przez radców prawnych i adwokatów. Punkty działy wg 
poniższego harmonogramu z wyłączeniem dni wolnych od pracy : 
 
Pabianice 
Miejska Biblioteka Publiczna w Pabianicach przy ul. Św. Jana 10  
Poniedziałek w godzinach 8.00 12.00 12.30-16.30,  
Wtorek w godzinach 8.00-12.00, 12.00-16.00, 
Środa w godzinach 8.00 – 12.00 12.30-16.30,  
Czwartek w godzinach 8.00-12.00, 12.00-16.00, 
Piątek  w godzinach 8.00-12.00. 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana była przez adwokatów a nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
udzielane było przez radców prawnych. 
Starostwo Powiatowe w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, bud. B, pok. 40 
Wtorek 13.30-18.30, 
Czwartek 15.00-18.00, 
Piątek 12.30-18.30. 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane była przez radcę prawnego. 
 
Konstantynów Łódzki  
Punkt w Konstantynowie Łódzkim mieścił się w budynku Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim 
przy ul. Zgierskiej 2, I piętro, w pokoju nr 9B czynny w Poniedziałek, Środę, Czwartek od 11.00 do 15.00 
i Piątek od 10.00 do 14.00 oraz w budynku Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Konstantynowie Łódzkim przy ul. Słowackiego 11  we Wtorki od 15.00 do 19.00. 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana była przez adwokatów. 
 



Strona 113 z 133 
 

Ksawerów 
Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, przy ul. Jana Pawła II 1 
Środa: 13.00-17.00. 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana była przez radcę prawnego. 
 
Gmina Lutomiersk 
Punkt w Lutomiersku mieścił się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku przy Placu 
Jana Pawła II nr 13. W/w punkt czynny był w Poniedziałki, Środy od 11.00 do 15.00 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane było przez radcę prawnego. 
 
Gmina Dłutów 
Punkt w Dłutowie mieścił się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Główna 11 pokój nr 11 
W/w punkt czynny był w Poniedziałki, Środy od 11.00 do 15.00. 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana była przez radcę prawnego. 
 
Gmina Dobroń 
Punkt w Dobroniu mieścił się w budynku Urzędu Gminy w Dobroniu przy ul. 11 Listopada 9  
W/w punkt czynny był w Poniedziałki i Piątki od 13.00 do 17.00. 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane było przez radcę prawnego. 
 
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmował: 

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej 
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach; 

2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego; 
3. pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie 

niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach 
przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym; 

4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu. 

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmował: 
1. rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby 

korzystającej z porady.  
 
Realizacja zadania publicznego odbywała się : 

1) w 3 punktach w 5 lokalizacjach ( dotacja dla organizacji pozarządowej): 
,,Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pabianickiego w roku 
2019” i – „Fundacja Młodzi Ludziom. Zleceniobiorca zobowiązany był do udzielania porad w 3 
punktach zlokalizowanych w 5 lokalizacjach : 
1) Dłutów, dawny budynek Urzędu Gminy przy ul. Głównej 11,  
2) Dobroń, w budynku Urzędu Gminy przy ul. 11 Listopada 9,   
3) Lutomiersk, w budynku Urzędu Gminy przy Placu Jana Pawła II nr 12,  
4) Pabianice, w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2,  
5) Pabianice, w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pabianicach, ul. Św. Jana 10,  
Zadanie publiczne było realizowane w  przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny 
dziennie dla każdego z punktów, w których świadczona była nieodpłatna pomoc prawna i 
nieodpłatne poradnictwo prawne z wyłączeniem dni wolnych od pracy przez okres od 1 
stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (Termin realizacji zadania publicznego). 

2) w 2 punktach w 3 lokalizacjach ( wynagrodzenie dla adwokatów i radców prawnych) : 
1) Konstantynów Łódzki, w budynku Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. 

Zgierskiej 2, 
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2)  Konstantynów Łódzki, w budynku Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Konstantynowie Łódzkim przy ul. Słowackiego 11 , 

3) Pabianice, w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pabianicach, ul. Św. Jana 10,  
Na podstawie umów z adwokatami z Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi i radcami prawnymi z 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. 
 
Łączna liczba porad w roku 2019 wyniosła : 2 888 

Nieodpłatna pomoc prawna : 1 586 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie : 1 302 
 
 
 
 

20. Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
oraz obiektów administracyjnych. 

 
Podstawa prawna.  
Strategia Rozwoju Powiatu Pabianickiego na lata 2014 - 2020 
Zadania z zakresu utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych realizowane są na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt 19)) 
 
Zadanie realizuje: 
Starostwo Powiatowe w Pabianicach  
– Wydział Inwestycji i Funduszy 
– Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
 
Informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 
 
 
Nieruchomości Powiatu Pabianickiego wchodzące w skład zasobu powiatowego: 

Opis mienia 

Grunty Powiatu Pabianickiego 
Powierzchnia 

gruntu 

Drogi powiatowe 220,6072 ha 

Pabianice, ul. Piłsudskiego 2, dz. nr 530/2, 530/7, 530/8 (zabudowane) – Starostwo 
Powiatowe 

Pow. łącznie: 
0,2943 ha 

Pabianice, ul. Kościuszki 25, dz. nr 411 (zabudowana) – Starostwo Powiatowe 0,1167 ha 

Pabianice, ul. św. Jana 33, dz. nr 257 (zabudowana) – dzierżawa 0,7253 ha 

Pabianice, ul. Partyzancka 56, dz. nr 258 (zabudowana) – Starostwo Powiatowe 0,1587 ha 

Pabianice, ul. Zamkowa 6, dz. nr 5/1 (zabudowana) – najem lokali 0,0696 ha 

Ksawerów, ul. Szkolna, 2161/44, 2161/45, 2166/2, 2166/11, 2166/12 
(niezabudowane) – ZSCKR 

Pow. łącznie: 
3,0756 ha 

Ksawerów, ul. Szkolna, dz. nr 2166/13 (niezabudowana)  5,8610 ha 

Ksawerów, ul. Szkolna, dz. nr 2166/15 (niezabudowana) – dzierżawa 23,1625 ha 

Ksawerów, ul. Szkolna, dz. nr 2166/17 (niezabudowana) – dzierżawa 2,4000 ha 

Ksawerów, ul. Szkolna, dz. nr 2169/11 (niezabudowana) – dzierżawa  42,7358 ha 

Pabianice, ul. Pułaskiego 29, dz.nr 469/3, 469/5 (zabudowane), 469/2, 469/4, 469/6 
– II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Pabianicach 

Pow. łącznie: 
0,8185 ha 
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Pabianice, ul. św. Jana 30, 32, 34, dz. nr 474, 475 (zabudowane), 476 – II Liceum 
Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Pabianicach 

Pow. łącznie: 
0,2222 ha 

Pabianice, ul. Moniuszki 132, dz. nr 324 (zabudowana) – I Liceum Ogólnokształcące 
im. J. Śniadeckiego w Pabianicach 

1,3245 ha 

Pabianice, ul. św. Jana 34, 25, dz. nr 514/3, 514/5 (zabudowane), 514/7, 514/4 – 
Zespół Szkół Nr 2 im. rof.. J. Groszkowskiego w Pabianicach 

Pow. łącznie: 
1,4010 ha 

Pabianice, ul. Pułaskiego 32, 34, dz. nr 425, 424/2, 424/1 (zabudowane) – Zespół 
Szkół Specjalnych Nr 5 im. M. Konopnickiej w Pabianicach 

Pow. łącznie: 
0,4079 ha 

Pabianice, ul. Garncarska 2/4, dz. nr 246/1, 246/2, 246/3 (zabudowane) – Zespół 
Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach 

Pow. łącznie: 
0,6610 ha 

Pabianice, ul. Piotra Skargi 21, dz. nr 112/25 (zabudowana), 112/2, 112/5, 112/7, 
112/8, 112/10, 112/16, 112/17, 112/18, 112/20, 112/21, 112/22, 112/23, 112/24, 
112/26, 112/28, 112/29, 112/32, 112/33, 115/1, 115/2, 112/30, 112/31 – Zespół 
Szkół Nr 1 im. J. Kilińskiego w Pabianicach 

Pow. łącznie: 
1,9995 ha 

Pabianice, ul. Traugutta 35/37, dz. nr 422/1, 422/2, 422/3 (zabudowane) – 
Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Salskiej w Pabianicach 

Pow. łącznie: 
0,3674 ha 

Pabianice, ul. P. Skargi 19/21, dz. nr 112/27 (zabudowana) – Powiatowy Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach  

0,0595 ha 

Pabianice, ul. Wiejska 55/61, dz. nr 485/1, 485/3 (zabudowane) – Dom Pomocy 
Społecznej w Pabianicach  

Pow. łącznie: 
1,4666 ha 

Pabianice, ul. Łaska 86, dz. nr 228/1, 228/2 (zabudowane) – Dom Pomocy Społecznej 
w Pabianicach 

Pow. łącznie: 
0,0585 ha 

Pabianice, ul. Sejmowa 2, dz. nr 201 (zabudowana) – Centrum Administracyjne do 
Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

0,1334 ha 

gm. Pabianice, Porszewice, dz. nr 128/2, 128/9, 128/10 (zabudowane), 128/8 
(niezabudowana) – Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych 

Pow. łącznie: 
8,4824 ha 

Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 10, dz. nr 347 (zabudowana) – Zespół Szkół 
Specjalnych Nr 4 im. M. Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim    

0,3482 ha 

Konstantynów Łódzki, K-3, dz. nr 42/9, 42/11 (zabudowane), 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 
42/5, 42/6, 42/7, 42/12, 44/7, 46 (niezabudowane) – Dom Pomocy Społecznej „Pod 
Dębami” w Konstantynowie Łódzkim 

Pow. łącznie: 
27,1448 ha 

Pabianice, ul. Waryńskiego 11, 11A, 13, dz. nr 215 (zabudowana), 246/3, 247/2, 
249/1, 246/8, 247/1 (niezabudowane) – Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach 

Pow. łącznie: 
0,2036 ha 

Pabianice, ul. Traugutta 6A, dz. nr 398 (zabudowana) – Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Pabianicach 

0,0634 ha 

Budynki Powiatu Pabianickiego 
Powierzchnia 

użytkowa 
budynku 

Pabianice, ul. Piłsudskiego 2, budynek administracyjny „A” (dz. nr 530/2) - Starostwo 
Powiatowe w Pabianicach 

1 491,43 m2 

Pabianice, ul. Piłsudskiego 2, budynek administracyjny „B” (dz. nr 530/8) - Starostwo 
Powiatowe w Pabianicach 

169,00 m2 

Pabianice, ul. Piłsudskiego 2, budynek administracyjny „C” (dz. nr 530/8) - Starostwo 
Powiatowe w Pabianicach 

553,00 m2 

Pabianice, ul. Piłsudskiego 2, budynek administracyjny „D” (dz. nr 530/8) - Starostwo 
Powiatowe w Pabianicach 

214,00 m2 

Pabianice, ul. Kościuszki 25, budynek administracyjno-gospodarczy (dz. nr 411) – 
Starostwo Powiatowe w Pabianicach 

312,10 m2 

Pabianice, ul. Kościuszki 25, garaże (dz. nr 411) – Starostwo Powiatowe w 
Pabianicach 

227,78 m2 
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Pabianice, ul. św. Jana 33, budynek szkoły (dz. nr 257) – dzierżawa 1 005,00 m2 

Pabianice, ul. św. Jana 33, budynek gospodarczy (dz. nr 257) – dzierżawa b.d. 

Pabianice, ul. św. Jana 33, budynek gospodarczy (dz. nr 257) – dzierżawa 54,00 m2 

Pabianice, ul. św. Jana 33, budynek gospodarczy (dz. nr 257) – dzierżawa 31,50 m2 

Pabianice, ul. Partyzancka 56, budynek szkoły (dz. nr 258) – Starostwo Powiatowe w 
Pabianicach 

1 585,00 m2 

Pabianice, ul. Zamkowa 6, budynek administracyjny (dz. nr 5/1) 562,70 m2 

Pabianice, ul. Pułaskiego 29, budynek szkoły (dz. nr 469/3, 469/5) – II Liceum 
Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Pabianicach 

2 170,00 m2 

Pabianice, ul. Pułaskiego 29, gospodarczy - garaże (dz. nr 469/3, 469/5) – II Liceum 
Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Pabianicach 

100,00 m2 

Pabianice, ul. św. Jana 30, 32, 34, Powiatowa Hala Sportowa (dz. nr 474, 475) - II 
Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Pabianicach 

2 102,84 m2 

Pabianice, ul. Moniuszki 132, budynek szkoły (dz. nr 324) – I Liceum 
Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Pabianicach 

3 476,00 m2 

Pabianice, ul. Moniuszki 132, budynek „Orlika” (dz. nr 324) – I Liceum 
Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Pabianicach 

b.d. 

Pabianice, ul. św. Jana 34, 25, budynek szkoły (dz. nr 514/3, 514/5) – Zespół Szkół Nr 
2 im. prof. J. Groszkowskiego w Pabianicach 

4 318,00 m2 

Pabianice, ul. św. Jana 34, 25, budynek mały - komórka (dz. nr 514/3, 514/5) – Zespół 
Szkół Nr 2 im. prof. J. Groszkowskiego w Pabianicach 

18,00 m2 

Pabianice, ul. Pułaskiego 32, 34, budynek główny szkoły (dz. nr 425, 424/2, 424/1) – 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 im. M. Konopnickiej w Pabianicach 

1 486,00 m2 

Pabianice, ul. Pułaskiego 32, 34, budynek zasadniczej szkoły zawodowej (dz. nr 425, 
424/2, 424/1) – Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 im. M. Konopnickiej w Pabianicach 

182,02 m2 

Pabianice, ul. Pułaskiego 32, 34, budynek praktycznej nauki zawodu (dz. nr 425, 
424/2, 424/1) – Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 im. M. Konopnickiej w Pabianicach 

175,70 m2 

Pabianice, ul. Pułaskiego 32, 34, budynek praktycznej nauki zawodu (dz. nr 425, 
424/2, 424/1) – Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 im. M. Konopnickiej w Pabianicach 

100,17 m2 

Pabianice, ul. Pułaskiego 32, 34, budynek stołówki (dz. nr 425, 424/2, 424/1) – 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 im. M. Konopnickiej w Pabianicach 

172,00 m2 

Pabianice, ul. Pułaskiego 32, 34, sala gimnastyczna (dz. nr 425, 424/2, 424/1) – 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 im. M. Konopnickiej w Pabianicach 

291,69 m2 

Pabianice, ul. Garncarska 2/4, budynek główny szkoły (dz. nr 246/1, 246/2, 246/3) – 
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach 

3 360,00 m2 

Pabianice, ul. Garncarska 2/4, budynek główny biurowy (szkoły) (dz. nr 246/1, 246/2, 
246/3) – Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach 

1 572,00 m2 

Pabianice, ul. Garncarska 2/4, garaż i krojownia (dz. nr 246/1, 246/2, 246/3) – Zespół 
Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach 

139,00 m2 

Pabianice, ul. Garncarska 2/4, siłownia (dz. nr 246/1, 246/2, 246/3) – Zespół Szkół 
Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach 

109,00 m2 

Pabianice, ul. Garncarska 2/4, budynek garażowy (dz. nr 246/1, 246/2, 246/3) – 
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach 

74,00 m2 

Pabianice, ul. Piotra Skargi 21, budynek szkoły z przybudówką (dz. nr 112/25) – 
Zespół Szkół Nr 1 im. J. Kilińskiego w Pabianicach 

2 957,74 m2 

Pabianice, ul. Traugutta 35/37, budynek Domu Kultury (dz. nr 422/1, 422/2, 422/3) 
– Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Salskiej w Pabianicach 

1 800,00 m2 

Pabianice, ul. P. Skargi 19/21, budynek administracyjny (dz. nr 112/27) – Powiatowy 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach  

112,00 m2 

Pabianice, ul. P. Skargi 19/21, budynek gospodarczy (dz. nr 112/27) – Powiatowy 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach  

22,18 m2 
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Pabianice, ul. Wiejska 55/61, budynek ochrony zdrowia i opieki społecznej (dz. nr 
485/1, 485/3) – Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach 

1 470,00 m2 

Pabianice, ul. Łaska 86, budynek mieszkalny (dz. nr 228/1, 228/2) – Dom Pomocy 
Społecznej w Pabianicach 

1 729,00 m2 

Pabianice, ul. Sejmowa 2, budynek bursy (dz. nr 201) - Centrum Administracyjne do 
Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

874,00 m2 

Pabianice, ul. Sejmowa 2, budynek gospodarczy (dz. nr 201) - Centrum 
Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

39,00 m2 

Pabianice, ul. Sejmowa 2, budynek gospodarczy (dz. nr 201) - Centrum 
Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

24,90 m2 

gm. Pabianice, Porszewice, budynek mieszkalny „Zgoda” (dz. nr 128/2) - Centrum 
Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

314,90 m2 

gm. Pabianice, Porszewice, budynek mieszkalny dla nauczycieli (dz. nr 128/2) - 
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

66,50 m2 

gm. Pabianice, Porszewice, budynek mieszkalny dla wychowanków – pawilon nr 1 
(dz. nr 128/2) - Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych 

479,82 m2 

gm. Pabianice, Porszewice, budynek mieszkalny dla wychowanków – pawilon nr 2 
(dz. nr 128/2) - Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych 

488,46 m2 

gm. Pabianice, Porszewice, budynek mieszkalny dla wychowanków – pawilon nr 3 
(dz. nr 128/2) - Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych 

509,82 m2 

gm. Pabianice, Porszewice, budynek – łącznik nr 1, 2, 3 (dz. nr 128/2) - Centrum 
Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

174,19 m2 

gm. Pabianice, Porszewice, budynek ambulans „Łącznik” (dz. nr 128/2) - Centrum 
Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

233,00 m2 

gm. Pabianice, Porszewice, budynek stołówki (dz. nr 128/2) - Centrum 
Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

582,00 m2 

gm. Pabianice, Porszewice, budynek garaży (dz. nr 128/2) - Centrum 
Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  

79,75 m2 

gm. Pabianice, Porszewice, budynek gospodarczy (dz. nr 128/2) - Centrum 
Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

83,83 m2 

gm. Pabianice, Porszewice, budynek mieszkalny „Orlęta” (dz. nr 128/9) - Centrum 
Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

435,91 m2 

Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 10, budynek szkoły (dz. nr 347) – Zespół Szkół 
Specjalnych Nr 4 im. M. Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim    

581,46 m2 

Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 10, budynek gospodarczy (dz. nr 347) – Zespół 
Szkół Specjalnych Nr 4 im. M. Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim    

25,00 m2 

Konstantynów Łódzki, K-3, budynek główny (dz. nr 42/9) – Dom Pomocy Społecznej 
„Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim 

3 513,00 m2 

Konstantynów Łódzki, K-3, budynek administracyjny (dz. nr 42/9) – Dom Pomocy 
Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim 

96,00 m2 

Konstantynów Łódzki, K-3, budynek kostnicy (dz. nr 42/9) – Dom Pomocy Społecznej 
„Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim 

40,00 m2 

Konstantynów Łódzki, K-3, portiernia (dz. nr 42/9) – Dom Pomocy Społecznej „Pod 
Dębami” w Konstantynowie Łódzkim 

61,00 m2 

Konstantynów Łódzki, K-3, budynek mieszkalny (dz. nr 42/9) – Dom Pomocy 
Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim 

68,00 m2 

Konstantynów Łódzki, K-3, stodoła murowana (dz. nr 42/9) – Dom Pomocy 
Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim 

398,00 m2 
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Konstantynów Łódzki, K-3, garaż-wozownia (dz. nr 42/9) – Dom Pomocy Społecznej 
„Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim 

216,00 m2 

Konstantynów Łódzki, K-3, magazyn zbożowy (dz. nr 42/9) – Dom Pomocy 
Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim 

98,00 m2 

Konstantynów Łódzki, K-3, obora murowana (dz. nr 42/9) – Dom Pomocy Społecznej 
„Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim 

364,00 m2 

Konstantynów Łódzki, K-3, chlewnia murowana (dz. nr 42/9) – Dom Pomocy 
Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim 

524,00 m2 

Pabianice, ul. Waryńskiego 11, budynek biurowy (dz. nr 215) – Powiatowy w Urząd 
Pracy w Pabianicach  

678,90 m2 

Pabianice, ul. Waryńskiego 11, budynek biurowy (dz. nr 215) – Powiatowy w Urząd 
Pracy w Pabianicach  

827,80 m2 

Pabianice, ul. Waryńskiego 11, budynek garażowo-techniczny (dz. nr 215) – 
Powiatowy w Urząd Pracy w Pabianicach  

59,80 m2 

Pabianice, ul. Traugutta 6A, budynek administracyjny (dz. nr 398) – Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach  

508,00 m2 

Pabianice, ul. Traugutta 6A, budynek gospodarczy (dz. nr 398) – Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Pabianicach  

16,00 m2 

 
 
Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie. 
 
W ramach inwestycji zostały zrealizowane zadania: 
1. „Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach” 

Głównym celem projektu, którego beneficjentem był Powiat Pabianicki była poprawa jakości 
powietrza w powiecie pabianickim poprzez redukcję zanieczyszczeń powietrza i zwiększenie 
efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację budynku przy ul. Partyzanckiej 
56 w Pabianicach. Projekt obejmuje zadania przyczyniające się do zwiększenia efektywności 
energetycznej obiektu poprzez ocieplenie przegród zewnętrznych, modernizację instalacji 
wewnętrznych – c.o., c.w.u., montaż wentylacji mechanicznej i modernizację oświetlenia na LED. 
W wyniku podłączenia budynku do sieci miejskiej  projekt przyczyni się do działań mających na celu 
ochronę powietrza przez ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery. Ze względu na 
przeznaczenie budynku – obiekt użyteczności publicznej – została zamontowana winda 
zewnętrzna, ułatwiająca dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym. W efekcie wykonania prac 
remontowych które zakończono w 2018 roku w pierwszym kwartale 2019 roku w budynku, swoje 
miejsce znalazły wydziały Architektury i Budownictwa, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, 
pracownicy kontroli i audytu starostwa powiatowego oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Pabianicach.  

2. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach” 
Zadanie wpisane było do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 
IV Gospodarka niskoemisyjna IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT. Powiat Pabianicki 
wystąpił o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w trybie pozakonkursowym o 
strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego obszaru objętego realizacją ZIT. Projekt 
został również wskazany w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.  
Okres realizacji zadania: 2017-2019. 
W dniu 14.09.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0002/18-00 
Całkowita wartość zadania do wniosku 2 026 925,68 zł, razem I i II etap: 2 974 845,33 zł.  
Zadanie planowane do dofinansowania w kwocie 1 915 365,60 zł do wniosku 753 306,65 + II etap 
947 919,65 zł.  
Szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych 1 498 375,38 zł 
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Kwota dofinansowania 1 273 619,03 zł 
Aneks do umowy Nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0002/18-01 z dnia 16 listopada 2018 roku zmieniający 
termin realizacji zadania (zakończenia zadania) na 31 lipca 2019 roku 

3. Adaptacja piwnicy na salę gimnastyczną -zaplecze sanitarne w I Liceum Ogólnokształcącym w 
Pabianicach, ul. Moniuszki 132 
Zadanie polegało na adaptacji piwnicy na salę gimnastyczną - wykonanie zaplecza sanitarnego w I 
Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132 
W ramach zadania wykonane zostały prace: 
Tynki wewnętrzne – 64,80 m2, Wyrównanie podłoży z zaprawy samopoziomującej – 35,28 m2, 
Okładziny ścienne z płytek – 55,20 m2, Okładziny z płyt gipsowo- kartonowych 11,34 m2, Cokoliki 
z płytek – 27,60 m, Umywalki – 3 szt 
Wartość umowy - 53 677,20 zł 

4. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach. 
W ramach zadania wykonane zostały nasadzenia drzew i krzewów przy ulicy Partyzanckiej 56 w 
Pabianicach (wykonano nasadzenia 4 szt. drzew liściastych, zgodnie z decyzją nr 162/2018 z dn. 
10.10.2018 r. oraz wykonano nasadzenia 47 szt. drzew oraz 78 szt. krzewów, zgodnie z decyzją 
ZDiZM nr 538/28/15/C z dn. 08.04.2015 r. (decyzja ZDiZM (691) 16/4 z dn. 30.03.2016).  
Wartość umowy – 9 936,00 zł 

5. Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji zewnętrznej do budynku II Liceum Ogólnokształcącego w 
Pabianicach, ul. Pułaskiego 29 
W ramach zadania wykonano nowe przyłącze kanalizacji zewnętrznej do budynku II Liceum 
Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29 w tym zamontowano urządzenie 
przeciskowe, wykonano ściankę oporową oraz przeciągnięto rurociąg PCV - 67,23 m.  
Wartość umowy  – 109 999,99 zł 

6. Remont tarasu dla mieszkanek z adaptacją do prowadzenia zajęć terapeutycznych w Domu 
Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3 
W ramach zadania przeprowadzono remont tarasu dla mieszkanek z adaptacją do prowadzenia 
zajęć terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3 w 
tym: rozebranie istniejącego tarasu, pokrycie dachów papą termozgrzewalną, położenie podłogi z 
deski modrzewiowej.  
Wartość umowy – 49 531,24 zł 

7. Budowa boiska przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” 
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i dokumentacji 
zagospodarowania terenu w infrastrukturę terenową i jego uzbrojeniem oraz wykonanie 
zbiorczego zestawienia kosztów. 
Wartość umowy – 13 000,00 zł 

8. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” Studium 
Wykonalności (nie jest uwzględnione w projekcie): 
Wartość umowy – 17 220,00 zł 

9. Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21 
W ramach zadania planuje się wybudować Powiatową Halę Sportową przy  Zespole Szkół nr 1 w 
Pabianicach z boiskiem do piłki ręcznej, koszykówki itp. – przygotowanie dwuwariantowej 
koncepcji architektonicznej oraz programu funkcjonalno - użytkowego wraz z kalkulacją kosztów 
inwestycji dla zadania.  
Wartość umowy – 39 360,00 zł 

10. Modernizacja wejścia w budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 
W ramach zadania planuje się wykonanie wejścia do budynku D Wydział Komunikacji i Transportu, 
drzwi skrzydła otwierane automatycznie (konstrukcja z profili nieizolowanych termicznie szyba 
pojedyncza bezpieczna 33.1) 
Wartość umowy – 19 987,50,00 zł 
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Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych: 

W 2019 r. nadzorowano remonty przeprowadzone w jednostkach powiatowych takich jak: 
1. Remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Św. Jana 33. W ramach zadania wykonane 

zostały prace: Skucie obecnej posadzki, Wywóz gruzu, Plantowanie i podbudowa pod wylewkę, 
Położenie izolacji poziomej – 75,85 m2, Położenie dylatacji (siatka), Wykonanie zbrojenia, 
Wykonanie wylewki o gr. 15 cm – 75,85 m2. Wartość umowy – 59 778,00 zł 

2. Rozbudowa systemu alarmowego i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie  Pabianice, 
ul. Św. Jana 33. W ramach zadania rozbudowany został system alarmowy i wykonano system 
sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Św. Jana 33 w Pabianicach (zainstalowano moduł 
rozszerzenia wraz z akumulatorem, obudową i sygnalizatorem wewnętrznym, zamontowano 3 
czujki PIR, zamontowano centralę alarmową, czujki dymu, sygnalizator akustyczny oraz ręczny 
ostrzegacz przeciwpożarowy. Wartość umowy – 7 063,89 zł 

3. Montaż płytek podłogowych w pomieszczeniach biurowych wyposażonych w regały przesuwne w 
budynku przy ul. Św. Jana 33 w Pabianicach. W ramach zadania położono płytki podłogowe 
(przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – 118,00 m2; Okładziny podłogowe 
z płytek z kamieni sztucznych – 118,00 m2) w pomieszczeniach biurowych wyposażonych w regały 
przesuwne w budynku przy ul. Św. Jana 33 w Pabianicach. Wartość umowy – 18 985,05 zł. 

4. Wykonanie opracowań dotyczących wskaźników rezultatu dla zrealizowanego projektu pn. 
Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie 
powiatu pabianickiego – etap I. Wykonano opracowanie wskaźników rezultatu dla zrealizowanego 
projektu pn. Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na 
terenie powiatu pabianickiego – etap I – 1 476,00 zł 

5. Wykonanie opracowań dotyczących wskaźników rezultatu dla zrealizowanego projektu pn. 
Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach. Wykonanie opracowań 
dotyczących wskaźników rezultatu dla zrealizowanego projektu pn. „Termomodernizacja budynku 
przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach. Opracowania będą wykonywane przez pięć lat od 
zakończenia zadania – 879,00 zł 

6. Remont pomieszczeń biurowych w budynku A w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. 
Piłsudskiego 2. Remont pomieszczeń biurowych w tym: malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi 
(ściany drzwi, obudowy grzejników), cyklinowanie i lakierowanie parkietu. Wartość umowy – 

24 998,00 zł 
 
 
 

21. Obronność. 
 
Podstawa prawna.  
Dla zadania nie została opracowana polityka/ strategia/program. Nie występuje również odniesienie do 
realizacji zadania w innym dokumencie powiatu. 
Zadania z zakresu obronności realizowane są na podstawie przepisów prawa, w szczególności: 

 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt 20)) 

 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony  Rzeczypospolitej Polskiej 

 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium. 

 
Zadanie realizuje: 
Starostwo Powiatowe w Pabianicach – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
 
Informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 
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1. Kwalifikacja wojskowa: 

Wydano 558 decyzji administracyjnych (w 2018 r. 510) odnośnie przyznanych kategorii zdrowia 
osób stawających do kwalifikacji,  
Kategorii A - 483, B - 7, D - 53, E – 15 (w 2018 r. A - 427, B - 2, D - 64, E – 17). 

2. Przygotowanie i organizowanie zadań w zakresie realizacji szkolenia obronnego. Plan szkolenia 
obronnego na 2019 rok. 

3. Roczny plan działania powiatu pabianickiego w zakresie obrony cywilnej na 2019 rok oraz ocena 
stanu przygotowań Obrony Cywilnej za 2019 rok zawierająca diagnozę stanu przygotowania 
organów, formacji obrony cywilnej, innych podmiotów, a także ludności do realizacji zadań w 
warunkach zewnętrznego zagrożenia. 

4. Utrzymanie w stałej gotowości systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu 
wykrywania i alarmowania (łączność radiowa i syreny alarmowe). W dniu 1 sierpnia 
przeprowadzono w powiecie trening SWA z uwzględnieniem głośnej próby syren alarmowych. 

5. Aktualizacja bazy sił i środków obrony cywilnej – aplikacja ARCUS 2015. 
6. Referat PCZK corocznie opracowuje Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań 

Obronnych Powiatu Pabianickiego (NKPPO-19). 
NKPPO - dokument sporządzany w ramach okresowego przeglądu obronnego przez ministrów, 
kierowników urzędów centralnych i innych instytucji państwowych oraz wojewodów. 
Kwestionariusze sporządzane są przez dysponentów części budżetowych, według stanu na dzień 
31. grudnia każdego roku. Umożliwiają sprawne zbieranie i przetwarzanie danych i informacji 
niezbędnych do sporządzenia "oceny pozamilitarnych przygotowań obronnych". Zawierają dane 
liczbowe oraz oceny opisowe dotyczące stanu przygotowań obronnych na administrowanym 
terenie. Sporządzane  przez PCZK na podstawie weryfikacji informacji z gmin mają charakter 
zbiorczy i za pośrednictwem Wojewody przekazywane są do MONu do dnia 28 lutego każdego roku. 

7. Punkt kontaktowy i baza HNS (Host Nation Support) – oznacza cywilną i wojskową pomoc, 
świadczoną w okresie pokoju, kryzysu i wojny przez państwo-gospodarza dla sił sojuszniczych i 
organizacji NATO, które są rozmieszczone na jego terytorium, lub przemieszczają się przez nie. 
Podstawą takiej pomocy są zapisy wynikające z porozumień pomiędzy NATO a państwem-
gospodarzem. Państwo wysyłające (SN) zajmuje się przerzutem wojsk, jego zaopatrzeniem oraz 
zasilaniem. Państwo przyjmujące (HN) bierze na siebie odpowiedzialność za transport, kontrolę 
ruchu, obsługę i serwis, magazynowanie, oraz dostarczenie wody, paliwa i żywności. Ponadto, 
państwo przyjmujące wyznacza, zależnie od potrzeb, miejsce składowania lub stacjonowania, lub 
obszar odpowiedzialności dla obcych wojsk. 
W ramach wsparcia przez państwo-gospodarza wojska mogą korzystać z:  
 lotniczych i morskich portów wyładowania i załadowania, 
 usług w portach lotniczych i morskich (urządzenia portowe, obsługa, place, magazyny, ochrona, 

naprawy ekspresowe, remont uszkodzonych lotnisk), 
 dostaw amunicji, a także: udostępnianie magazynów amunicyjnych, transportu do przewozu 

amunicji, obsługiwanie materiałów wybuchowych, 
 cywilnej siły roboczej (zespoły pracowników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych), 
 łączności (środki łączności, personel), 
 usług budowlanych (montaż konstrukcji, odbudowa obiektów, w tym i infrastruktury 

transportowej, budowa mostów), 
 usług pomocniczych (zakwaterowanie, administracja, magazynowanie), 
 dostaw paliw płynnych, a także: składów paliwowych, rurociągów paliwowych, usług 

laboratoryjnych, 
 remontu uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w tym także ewakuacji ratownictwa technicznego, 
 pomocy medycznej (szpitale, ewakuacja medyczna, pomoc w nagłych wypadkach) 
 usług prasowych oraz zabezpieczenia przyjmowania delegacji (baza hotelowa i gastronomiczna, 

transport, przewodnicy, łączność), 
 usług na rzecz jeńców i osób internowanych, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna
https://pl.wikipedia.org/wiki/NATO
https://pl.wikipedia.org/wiki/NATO
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojska_(wojskowo%C5%9B%C4%87)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_morski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Magazyn_(budowla)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Amunicja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Administracja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transport_ruroci%C4%85gowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%85czno%C5%9B%C4%87
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 zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze tyłowym (wydzielenie personelu do ochrony) 
 rejonów do ześrodkowania wojsk oraz wsparcia w tym zakresie (magazynowanie zapasów, 

pomoc w rozliczeniach finansowych za świadczone usługi), 
 zaopatrzenia i usług gospodarczo-bytowych (dostawy żywności, wody, zakwaterowanie, łaźnie, 

pralnie, odpoczynek, rekreacja i rehabilitacja, ochrona osobista). 
HNS zapewnia zatem w dużej mierze szeroko traktowane zabezpieczenie logistyczne. 

8. Dotacja celowa Wojewody Łódzkiego na realizację zadań Obrony Cywilnej. Zakupiono sprzęt na 
wyposażenie magazynu OC w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim oraz dla starostwa 
powiatowego. 

 
 
 
 

22. Promocja powiatu. 
 
Podstawa prawna.  
Promocja powiatu jako jeden z celów została ujęta w dokumencie „Strategia rozwoju Powiatu 
Pabianickiego na lata 2014-2020”. 
Zadania z zakresu promocji powiatu realizowane są na podstawie przepisów prawa, w szczególności: 

 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt 21)) 

 Program Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2019 

 
Zadanie realizuje: 
Starostwo Powiatowe w Pabianicach: 
- Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich, 
- Rzecznik prasowy. 
 
Informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 
 
Zadanie promocji powiatu realizowane jest poprzez poniższe formy: 
Organizowanie imprez promocyjnych, rozrywkowo – sportowych, turystycznych: 
1. Dni Powiatu Pabianickiego – coroczna impreza o charakterze promocyjnym, plenerowa, masowa, 

miejsce realizacji w roku 2019 – teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy 
ul. Grota Roweckiego data 18.05.2019 r. W ramach imprezy wystąpili: Ania Dąbrowska, Michał 
Szpak, Long&Junior oraz lokalne zespoły. Przygotowano atrakcje: dmuchany plac zabaw dla dzieci, 
wesołe miasteczko, przejażdżki konne, stoiska gastronomiczne oraz stoiska z zabawkami.  

2. Ferie z Powiatem – coroczna impreza rozrywkowo-sportowa dla dzieci, organizowana w okresie 
ferii zimowych, miejsce realizacji: powiatowa hala sportowa w Pabianicach przy ul. św. Jana 30-36 
data 17.02.2019 r., W ramach imprezy prowadzono zajęcia ruchowo-taneczne i animacje dla 
dzieci oraz przeprowadzono rodzinny pojedynek przedszkoli. Przygotowano atrakcje: dmuchany 
plac zabaw, ścianka wspinaczkowa, malowanie buzi. 

3. Powiatowy Bieg Uliczny im. Jadwigi Wajsówny (współorganizacja z Młodzieżowym Domem 
Kultury w Pabianicach) – coroczna impreza sportowa organizowana na terenie przy supermarkecie 
Carrefour w Pabianicach przy ul. Popławskiej data 16.06.2019 r. Rywalizacja sportowa dla dzieci, 
młodzieży, osób dorosłych i rodzin. Starostwo zakupiło i przekazało nagrody rzeczowe 
uczestnikom oraz puchary i medale.  

4. Wrześniowy Bieg Przełajowy (współorganizacja z Młodzieżowym Domem Kultury w Pabianicach) 
– coroczna impreza sportowa dla dzieci i młodzieży organizowana na terenie Parku Wolności w 
Pabianicach data 20.09.2019 r., Rywalizacja sportowa uczniów szkół. Starostwo zapewniło 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ze%C5%9Brodkowanie&action=edit&redlink=1
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nagrody rzeczowe, puchary i medale. 
5. Powiatowa Gala Sportu – coroczne uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień sportowych data 

03.12.2019 r. Starostwo zapewniło usługę gastronomiczną, statuetki, dyplomy i art. spożywcze. 
 
Promocja powiatu odbywa się poprzez zakup usług, stąd w 2019 roku realizowano szereg zadań 
związanych z zakupem usług niezbędnych do realizacji promocji powiatu, m.in. zakup tabliczek 
okolicznościowych, eksponowanie herbu, danych teleadresowych, adresu strony internetowej powiatu 
na wybranych materiałach reklamowych skierowanych do uczestników, gości, zawodników, dzieci i 
młodzieży uczestniczących w imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat 
Pabianicki.  
Podczas imprez o charakterze promocyjnym, kulturalnym, turystycznym dla podkreślenia rangi 
wydarzenia, uroczystości, osób i instytucji związanych z powiatem wykonywane i wręczane są tabliczki 
okolicznościowe z herbem Powiatu przez przedstawicieli Powiatu Pabianickiego. 
 
Najlepszą formą prowadzenia działań promocyjnych i rozwojowych podejmowanych przez powiat 
pabianicki jest informacja. 
Kompleksowe i aktualne informacje o powiecie przekazywane są za pośrednictwem strony 
internetowej www.powiat.pabianice.pl. Portal internetowy Powiatu Pabianickiego, jest systematycznie 
aktualizowany i udoskonalany. W celu zintensyfikowania promocji powiatu wśród mieszkańców 
wykorzystuje się portal społecznościowy Facebook. 
Dla skutecznej realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej przewiduje się stałą współpracę z 
mediami poprzez włączenie takich elementów jak planowe udzielanie wywiadów dla prasy i telewizji, 
inicjowanie powstawania reportaży o realizowanych inwestycjach, projektach oraz w aspekcie promocji 
turystyki – interesujących i niezwykłych zakątkach regionu. 
W tym celu nawiązana jest współpraca z lokalną prasą: redakcją Życia Pabianic, redakcją Nowego Życia 
Pabianic, portalem internetowym EPAinfo i telewizją proMOK.  
W obu gazetach w rocznym okresie Powiat Pabianicki ma zagwarantowane 6 stron reklam, dodatkowo 
ogłoszenia „drobne” (życzenia, podziękowania). 
W ciągu roku są publikowane różnorodne informacje w formie reportaży. Są to dodatkowe szpalty 
tekstów promujących działanie Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Oprócz tego, oba zespoły 
redakcyjne są obowiązane do stałej publikacji baneru ogłoszeniowego na głównych stronach portalu 
internetowego www.nowezyciepabianic.pl www.zyciepabianic.pl o treści przygotowanej przez 
rzecznika prasowego.  
W telewizji ProMOK jest wyprodukowany i rozpowszechniany w lokalnej sieci TV kablowej program w 
ilości 48 odcinków 20 minutowych; co daje 690 minut w skali roku i 48 odcinków 5 minutowych ( 240 
min) programów informacyjnych związanych z działalnością Starostwa Powiatowego w Pabianicach i 
jego jednostek organizacyjnych na terenie powiatu pabianickiego + relacje w/w programów w formie 
reportażu w cyklu cotygodniowym przez 12 miesięcy – premiery plus powtórki w soboty i niedzielę + 
promocja wyprodukowanych programów zarówno na stronie internetowej telewizji jak i na Facebooku. 
Adresatami działań promocyjnych samorządu powiatu pabianickiego są:  

 mieszkańcy gmin powiatu oraz miasta Pabianic 

 podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie powiatu,  

 organizacje pozarządowe,  

 organizacje i mieszkańcy innych regionów,  

 jednostki organizacyjne i instytucje,  

 środowiska opiniotwórcze, takie jak: politycy, dziennikarze i artyści,  

 turyści,  

 inwestorzy.   
Wykonano produkty promocyjne z nadrukiem, wytłoczeniem napisu Powiat Pabianicki oraz herbu 
Powiatu Pabianickiego. Materiały wręczane były podczas imprez organizowanych lub 
współorganizowanych przez Powiat oraz uczestnictwie w imprezach promocyjnych a także podczas 

http://www.powiat.pabianice.pl/
http://www.zyciepabianic.pl/
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uroczystości, w których udział brali przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pabianicach. 
Publikowano baner informacyjny Powiatu Pabianickiego w wydaniu gazety „Życie Pabianic”, „Nowe 
Życie Pabianic” i na portalu internetowym www.zyciepabianic.pl, www.nowezyciepabianic.pl, 
www.epainfo.pl oraz życzeń świątecznych w gazetach „Życie Pabianic”, „Nowe Życie Pabianic” . 
Wykonano banery, plakaty, ulotki, dyplomy z nadrukiem herbu powiatu pabianickiego, napisem 
Starostwo Powiatowe w Pabianicach oraz okolicznościowe napisy związane z nazwą i terminem imprez 
oraz wydarzeń turystycznych, promujących zdrowie, kulturalnych, sportowych, rekreacyjno–
promocyjnych organizowane i współorganizowane przez Powiat Pabianicki oraz pod patronatem 
Starosty Pabianickiego tj. np. podczas „Ferii z Powiatem” czy „Dni Powiatu Pabianickiego”. 
 
 
 
 

23. Współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Podstawa prawna.  
Program Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2019 Uchwała Nr II/10/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 listopada 2018 
roku 
Zadania z zakresu współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych realizowane są na 
podstawie przepisów prawa, w szczególności: 

 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt 22)) 
 
Zadanie realizuje: 
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich 
 
Informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 
 
1. Wzajemne informowanie się o kierunkach realizowanych działań: 
Na stronie internetowej www.powiat.pabianice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej na bieżąco 
umieszczano informacje o aktualnościach z życia Powiatu oraz podejmowanych decyzjach (uchwały, 
zarządzenia, ogłoszenia). Niektóre informacje dotyczyły działań realizowanych przez organizacje 
pozarządowe.  
 
2. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

organizacji. 
Konsultacje projektów aktów normatywnych odbywały się w trybie określonym uchwałą Rady Powiatu 
Pabianickiego nr LXVI/431/10 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z powiatową radą 
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich przeprowadził konsultacje trzech projektów: 
- projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego zmieniającej Uchwałę Nr II/11/18 Rady Powiatu 

Pabianickiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych  na terenie powiatu pabianickiego na rok 2019; 

- projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie ustalenia godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2020;  

http://www.nowezyciepabianic.pl/
http://www.nowezyciepabianic.pl/
http://www.nowezyciepabianic.pl/
http://www.powiat.pabianice.pl/
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- projektu Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020; 

 
Wydział Oświaty i Wychowania przeprowadził konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu 
Pabianickiego zmieniającej uchwałę  Nr II/12/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 listopada 2018 
r. oraz uchwałą Nr XI/73/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 6 czerwca 2019 roku. Nr LIV/389/18 
Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu 
wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki. 
 
3. Funkcjonowanie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym. 
 
- Zespół Konsultacyjny ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. W skład zespołu wchodzili 
przedstawiciele następujących stowarzyszeń i fundacji z terenu powiatu pabianickiego: Stowarzyszenia 
„Czuję Sercem”, Pabianickiego Klubu Sportów Wodnych, Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Pabianicach, Towarzystwa Przyjaciół Pabianic, Stowarzyszenia Abstynentów „Granica”, 
Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „PABIKS”, Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Burza” Pawlikowice, 
Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego, Stowarzyszenia Grupy Wolontarystycznej 
AGRAFKA, Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Pabianicach, Stowarzyszenia „Żagiel dla 
Dzieciaka”, Dłutowskiego Klubu Motorowego, Cechu Rzemiosł Różnych i Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. W okresie sprawozdawczym zespół odbył 1 spotkanie. 
 
- Powiatowa Rada Sportu. W skład Rady wchodzili przedstawiciele następujących sportowych 
organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu pabianickiego:  Pabianickiego Towarzystwa 
Cyklistów, Pabianickiego Towarzystwa Koszykówki, Pabianickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz" Pabianice, Stowarzyszenie Piłki 
Ręcznej "Pabiks" Pabianice, Ludowy Klub Sportowy "LUKS" Dobroń. W okresie sprawozdawczym rada 
spotkała się 1 raz. 
 
- Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. W skład rady wchodzili przedstawiciele 
następujących organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia „Razem” przy Dziennym Ośrodku 
Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach, Stowarzyszenia „Czuję Sercem”, 
Stowarzyszenia „Jesteśmy Tacy…”, Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością  Intelektualną w Pabianicach. Rada odbyła 5 posiedzeń.  
 
- Powiatowa Rada Rynku Pracy. W skład rady wchodzili przedstawiciele następujących organizacji 
pozarządowych - Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Łodzi, Cechu Rzemiosł Różnych w 
Pabianicach, Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej "Lewiatan", Związku 
Przedsiębiorców Przemysłu Mody "Lewiatan", Pracodawców RP oraz Biznes Center Club. Rada 
odbyła 6 posiedzeń, podczas których członkowie współpracowali z Powiatowym Urzędem Pracy w 
Pabianicach przy rozwiązywaniu problemów występujących na lokalnym rynku pracy oraz wspierali 
kształtowanie sytuacji na tym rynku.  
 
4. Wspomaganie szkoleniowe, informacyjne, techniczne oraz inne formy współpracy: 
  
Za pomocą oficjalnej strony internetowej powiatu oraz w bezpośredniej korespondencji informowano 
organizacje pozarządowe o działaniach, w które mogą się włączać, spotkaniach, szkoleniach i źródłach 
finansowania.  
  
Prowadzono i aktualizowano elektroniczną bazę danych organizacji pozarządowych.  
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Za pomocą strony internetowej i lokalnych mediów a także za pomocą ulotek   i plakatów realizowano 
akcję „1% dla powiatu pabianickiego” promującą przekazywanie odpisów podatku na rzecz organizacji 
pożytku publicznego z terenu powiatu pabianickiego. W ramach akcji emitowano w Telewizji Pro-MOK 
spot telewizyjny promujący organizacje z powiatu.  
  
Na stronie internetowej Powiatu prowadzono ewidencje i aktualizowano dane dotyczące organizacji 
pozarządowych działających na terenie powiatu pabianickiego, w tym listę organizacji posiadających 
status organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania odpisów 1% podatków.  
  
W siedzibie Starostwa odbyła się konferencja pt. „Nieodpłatne poradnictwo prawne  w województwie 
łódzkim – doświadczenia”, którego współorganizatorem była Fundacja „Młodzi Ludziom”.  
  
Popularyzowano działalność organizacji pozarządowych poprzez zamieszczanie na stronie 
internetowej Powiatu informacji o organizowanych przez nie ważnych uroczystościach i wydarzeniach.  

  
Prowadzono doradztwo i udzielano pomocy merytorycznej w zakresie wywiązywania się przez 
organizacje pozarządowe z obowiązków w stosunku do innych organów i instytucji, w tym świadczono 
pomoc w wypełnianiu formularzy do sądu rejestrowego.  
 
Kontynuowano umowy użyczenia sprzętu celem jego wykorzystania w realizacji przez organizacje 
pozarządowe zadań statutowych: Pabianickiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu 
oddano w użyczenie manekin do resuscytacji oraz zestaw szkoleniowy, Uczniowskiemu Klubowi 
Sportowemu „Azymut” i Stowarzyszeniu Pabianicki Klub „O co biega” udostępniono bramkę startową 
pneumatyczną oraz udostępniono namiot Uczniowskiemu Klubowi Heros Team.  
  
Starostwo Powiatowe w Pabianicach udostępniało nieodpłatnie salę kominkową na spotkania 
organizacji pozarządowych. Spotkania prowadził Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Pabianicach i Pabianicki Klub Sportów Wodnych.  
  
Powiat Pabianicki udostępniał organizacjom pozarządowym nieodpłatnie halę sportową.  
  
Powiat włączał się we współorganizację z organizacjami pozarządowymi imprez i konkursów o 
charakterze kulturalnym, turystycznym, sportowym, prozdrowotnym oraz dotyczących 
bezpieczeństwa publicznego. W ramach powyższej współpracy Powiat Pabianicki przekazywał nagrody 
rzeczowe dla zawodników i uczestników konkursów, tabliczki pamiątkowe, materiały promocyjne 
Powiatu. Ponadto Starosta Pabianicki obejmował w/w przedsięwzięcia patronatem. W tym zakresie 
Powiat współpracował z:  
- Oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pabianicach – przy organizacji 

XX Noworocznego Rajdu z Mikołajem, Ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”; 
- Towarzystwem Przyjaciół Pabianic – przy organizacji XIX Rajdu Rowerowego; 
- Stowarzyszeniem „Jesteśmy Tacy…” – przy organizacji XIII Integracyjnego Rajdu Burego Misia;   
- Hufcem Pabianice Związku Harcerstwa Polskiego – przy organizacji Festiwalu Piosenki Harcerskiej 

„Wiatrak”, Harcerskiego Rajdu „Start w Małeczu”; 
- Stowarzyszeniem Artystyczno-Edukacyjnym CANTORES – przy organizacji Międzynarodowego 

Festiwalu „Muzyczny Środek Europy”; 
- Stowarzyszeniem „Czuję Sercem” – przy organizacji Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej;  
- Klubem Wędkarskim „Dobrzynka” – przy organizacji Spławikowych Zawodów Wędkarskich o 

Puchar Starosty Pabianickiego;  
- Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pabianicach – przy 

organizacji VIII Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych, Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarnicze OSP; 
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- Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach – przy organizacji 
Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK, Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”, XXI 
Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu i Kulturze Zdrowotnej, Wigilijne i noworoczne Spotkania 
PCK, II Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Drużyn Zakładowych, 100-lecia powstania PCK; 

- Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Łodzi – przy organizacji VII Powiatowych 
Łowów na Lisy; 

- Pabianickim Klubem Sportów Wodnych – przy organizacji Spławikowych Zawodów Wędkarskich 
o Puchar Starosty Pabianickiego w ramach Dni Powiatu Pabianickiego, X Wirtualnych Regat 
Żeglarskich o Puchar Powiatu Pabianickiego, XXVI Spotkań z Piosenką Żeglarską oraz konkursu 
marynistycznego „Polska leży nad Bałtykiem” w ramach programu „Jestem the best”, obchodów 
70-lecia Pabianickiego Klubu Sportów Wodnych;  

- Stowarzyszeniem „O co biega” – przy organizacji „Gali Miszczów Sportu”, Festiwalu Biegowego 
„UltraPark Weekend 48H/100/50”; 

- Pabianickim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym – przy organizacji Mistrzostw w 
Pływaniu Przedszkolaków oraz I i II klas Szkół Podstawowych o Puchar Starosty Pabianickiego; 

- Pabianickim Klubem Sztuk Walki „Azja” – przy organizacji VIII Pucharu Pabianic w Taekwondo;  
- Stowarzyszeniem Wszystko Gra – Pabianice – przy organizacji XIX Pabianickiego Półmaratonu; 
- Stowarzyszeniem Grupa Wolontarystyczna „AGRAFKA” – przy organizacji V Turnieju Piłki 

Siatkowej dla Wolontariuszy o Puchar Starosty Pabianickiego; 
- Pabianickim Klubem Sportów Ogólnowojskowych LOK „Walter” – przy organizacji zawodów 

strzeleckich „Ustrzel Gwiazdkę”; 
- Konstantynowską Akademią Sportu – przy organizacji IV Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 

Starosty Pabianickiego; 
- Pabianickim Towarzystwem Cyklistów – przy organizacji VI Ogólnopolskiego Turnieju Kadetów i 

Dzieci  w zapasach, Mistrzostw Pabianic w Brydżu Sportowym, meczu piłki nożnej „Derby 
Pabianic”; 

- Ludowym Klubem Sportowym „Jutrzenka” Bychlew – przy organizacji VII Turnieju w Halowej Piłce 
Nożnej „ABM Jutrzenka Cup”; 

- Stowarzyszeniem „Motocykl Moje Hobby” – przy organizacji VII Rajdu „Ziemi Obiecanej”; 
- Uczniowskim Klubem Sportowym „Piątka” – przy organizacji XIII Biegu Wdzięczności za Pontyfikat 

Papieża Jana Pawła II; 
- Uczniowskim Klubem Sportowym „UKS 8” – przy organizacji VII Edycji Festynu Rekreacyjno-

Sportowego „Integracja zaczyna się w sercu”;  
-  Uczniowskim Klubem Sportowym „Azymut” – przy organizacji Otwartych Mistrzostw Powiatu 

Pabianickiego w biegu na orientację; 
- Klubem Biegacza „Korona Pabianice” – przy organizacji Biegu „12 h  z Koroną”;  
- Uczniowskim Klubem Sportowym „Korona” – przy organizacji VII Międzynarodowego Festiwalu 

Badmintona; 
- Pabianickim Klubem Szachowym „Skoczek” – przy organizacji Turnieju Szachowego Mistrzostw 

Powiatu Pabianickiego 2019; 
- Konstantynowskim Klubem Sportowym „Włókniarz” – przy organizacji Ogólnopolskiego 

Memoriału Piłki Ręcznej im. Andrzeja Szymczaka i Grzegorza Kosmy.  
- Uczniowskim Klubem Sportowym Heros Team – przy organizacji Mistrzostw Europy w Trójboju 

Siłowym Federacji WPA. 
 
Organizacje pozarządowe były zapraszane do udziału w imprezach organizowanych przez Starostwo 
Powiatowe w Pabianicach. W 2019 r. odbyły się: 

- Ferie z Powiatem, w których organizację włączył się Polski Czerwony Krzyż oraz Stowarzyszenie 
Grupa Wolontarystyczna AGRAFKA”, 

- Dni Powiatu Pabianickiego, podczas których Starostwo współpracowało z Hufcem Pabianice 
Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszeniem Grupa Wolontarystyczna AGRAFKA, Klubem 
Wędkarskim „Dobrzynka” oraz Pabianickim Klubem Sportów Wodnych. 
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Łącznie powiat wraz z organizacjami pozarządowymi zorganizował ponad 50 imprez oraz objął je 
patronatem. 
 

 We wrześniu 2019 r. odbyło się VIII powiatowe spotkanie integracyjne organizacji pozarządowych 
ściśle współpracujących z Powiatem Pabianickim. Celem spotkania oprócz omówienia zasad 
współpracy organizacji z Zarządem Powiatu i Pełnomocnikiem Zarządu Powiatu do spraw 
współpracy z organizacjami pozarządowymi była wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia 
działalności non-profit. Ponadto uczestnicy mieli możliwość lepiej się poznać, porozmawiać o 
prowadzonej przez siebie działalności, co w rezultacie prowadzi do poprawy komunikacji między 
organizacjami i pozwala na jeszcze lepszą pracę na rzecz lokalnej społeczności. W spotkaniu brali 
udział przedstawiciele klubów sportowych oraz innych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 
o różnych profilach działalności.  
 

 Wspólnie ze stowarzyszeniami kombatanckimi stworzono kalendarz uroczystości obchodów 
świąt, w którym dokonano podziału zadań i obowiązków między poszczególne instytucje i 
organizacje.  
 

 Prowadzona była ścisła współpraca z Pełnomocnikiem Zarządu Powiatu do spraw współpracy z 
organizacjami pozarządowymi w zakresie wymiany informacji dotyczących współpracy z 
organizacjami pozarządowymi.  
 

 Przedstawiciele Powiatu Pabianickiego brali udział w szeregu uroczystości, jubileuszów, 
konferencji, zjazdów i spotkań organizowanych przez stowarzyszenia.  
 

 Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach w okresie sprawozdawczym wspierał działania organizacji 
pozarządowych poprzez: 
- refundowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów poniesionych na zatrudnienie 

skierowanego bezrobotnego w ramach robót publicznych oraz organizację stażu dla osoby 
bezrobotnej w organizacjach pozarządowych w oparciu o zapisy Powiatowego programu 
promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2019 roku. Powiatowy Urząd 
Pracy podpisał umowy na organizację robót publicznych z Towarzystwem Pomocy im. św. 
Brata Alberta Koło w Pabianicach – 5 umów, kierując do pracy 8 osób bezrobotnych, 
Stowarzyszeniem Oratorium – Przygoda Życia – 1 umowa, kierując do pracy 1 osobę 
bezrobotną oraz podpisał 1 umowę z Spółdzielnią Socjalną – Zielone Pabianice na organizację 
stażu, kierując do pracy 1 osobę bezrobotną.  

- prowadzenie polityki wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działań na rzecz 
rozwiązywania problemów bezrobocia. Wzajemna wymiana odbywała się poprzez 
przekazywanie informacji o podejmowanych działaniach, realizowanych projektach czy 
możliwościach wsparcia poszczególnych grup beneficjentów w ramach pośrednictwa pracy. 
Na stronie internetowej urzędu www.puppabianice.pl systematycznie zamieszczane były 
informacje dotyczące podejmowanych działań na rzecz lokalnego rynku pracy oraz 
oferowanych instrumentów wsparcia.  

 
Współpraca finansowa, w formie dotacji na zadania zlecone została wymieniona w częściach raportu 
dla zadań promocja powiatu, turystyka, kultura fizyczna i sport, porządek publiczny i bezpieczeństwo 
obywateli, promocja i ochrona zdrowia, kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. 
 
 

 
 

http://www.puppabianice.pl/
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24. Projekty unijne realizowane w 2019 r. 
 
 
Zadanie realizuje: 
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich, 
Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, 
Placówki oświatowe prowadzony przez Powiat Pabianicki 
 
Informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 
 
W roku 2019 Powiat Pabianicki realizował następujące projekty współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej: 
 
1. 
Mobilność międzynarodowa uczniów jako narzędzie wspierające walkę z wykluczeniem cyfrowym 
osób z niepełnosprawnościami 
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach  
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – IV OŚ Priorytetowa Innowacje Społeczne i 
Współpraca Ponadnarodowa, Ponadnarodowa mobilność uczniów Nr umowy 2019-1-PMU-1333. 
Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w obszarze językowym cyfrowym 
w zakresie rozumienia i tworzenia informacji. W ramach projektu przewidziany jest pobyt w szkole w 
Grecji i wspólne przeanalizowanie stopnia dostosowania witryn internetowych do potrzeb uczniów z 
niepełnosprawnościami. 
Okres realizacji 02.09.2019-01.03.2020 
Całkowita wartość projektu  99 855,00 
Kwota dofinansowania 89 869,50 
Wkład własny 9 985,50 
 
2. 
Jutro należy do zawodowców 
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI 
Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Realizacja projektu wpłynie 
na poprawę zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego, 
dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we 
współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie – we 
współpracy z pracodawcami – jakości kształcenia zawodowego , ukierunkowane na poprawę zdolności 
do zatrudnienia 152 uczniów szkoły oraz na dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do 
regionalnego rynku pracy, poprzez adaptację i doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych, wzrost 
kompetencji 12 n-li kształcenia zawodowego oraz realizację dla uczniów: staży/praktyk zawodowych, 
dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie: fryzjerstwa, fizyki budowli i wytrzymałości 
materiałów, suchej zabudowy, elektromechaniki pojazdowej, sterowników programowalnych, grafiki 
inżynierskiej, systemów pneumatyki i hydrauliki, drukarek 3D, programowania CNC. Nr umowy 
RPLD.11.03.01-10-0052/18 
Okres realizacji 01.09.2018-31.08.2020 
Całkowita wartość projektu  1 645 395,22 
Kwota dofinansowania 1 480 855,69 
Wkład własny 164 539,53 
 
3. 
Dobry zawód – dobra praca  
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Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach 
Erasmus+ Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe .Umowa nr POWERVET-
2018-1-PL01-KA102-049611 podpisana w dniu 05.10.2018 r. zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu 
Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie. Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego w szkole ukierunkowane na potrzeby europejskiego rynku pracy, poprzez organizację 3-
tygodniowych praktyk/staży dla 48 uczniów kierunków mechatronicznych., mechanicznych, 
samochodowych i budowlanych. 
Okres realizacji 01.09.2018 – 31.08.2019 
Całkowita wartość projektu  472 530,88 
Kwota dofinansowania 472 530,88 
 
4. 
Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach 
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI 
Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Realizacja projektu wpłynie 
na poprawę zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego, 
dostosowanie kierunków kształcenia Realizacja projektu wpłynie na poprawę zdolności do 
zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego, dostosowanie kierunków kształcenia i 
szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – 
gospodarczym. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie – we współpracy z pracodawcami – jakości 
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach, ukierunkowane na poprawę zdolności do 
zatrudnienia 188 uczniów szkoły oraz na dostosowanie  do regionalnego rynku pracy, poprzez 
doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych, wzrost kompetencji/kwalifikacji 11 n-li kształcenia 
zawodowego oraz realizację dla uczniów: doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży/praktyk , 
dodatkowych zajęć specjalistycznych/praktycznych w zakresie: instalacji OZE, ciepłej wody użytkowej, 
CO, programowania aplikacji mobilnych, administrowania sieciami, kursu Cisco, druku 3D, uprawnień 
Sep do 1 kV, elektroniki, automatyki, mechatroniki, chemicznych badań jakości, oceny jakościowej 
żywności. 
Okres realizacji 01.09.2018-31.08.2020 
Całkowita wartość projektu  1 266 682,80 
Kwota dofinansowania 1 140 014,52 
Wkład własny 126 668,28 
  
5. 
Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy 
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach 
Erasmus+ Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe .Umowa nr POWERVET-
2018-1-PL01-KA102-048716 podpisana w dniu 30.08.2018 r. zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu 
Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie. W ramach projektu w stażach wzięło udział 53 uczniów w 
zawodach: technik technologii żywności i cyfrowych procesów graficznych, analityk, OZE, elektroniki 
informatyk. 4 grupy zawodowe odbyły 4 tygodniowy staż w Hiszpanii  (26 osób), natomiast grupa 
informatyków (23 osoby) i 4 techników technologii żywności we Włoszech. Głównym celem projektu 
było wsparcie uczestników w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w 
nowym środowisku zawodowym, ułatwiając im dalszy rozwój osobisty i umożliwiając poznanie 
środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy za granicą. 
Okres realizacji 04.09.2018 – 03.09.2019 
Całkowita wartość projektu  607 977,08 
Kwota dofinansowania 607 977,08 

 
6. 
Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej  
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Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowa Agencja programu ERASMUS+ Akcja 1 
Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w 2019 roku Nr umowy 2019-1-
PL01-KA102-063355. Celem projektu jest udział uczniów i nauczycieli w kilkutygodniowych 
praktykach/szkoleniach w jednym z państw Unii Europejskiej. Projekt finansowany jest w pełni z 
środków unijnych. Uczestnikom zostają zapewnione środki na wsparcie organizacyjno-
przygotowawcze, transport, zakwaterowanie, wyżywienie, lokowanie w specjalistycznym zakładzie 
pracy, wycieczki oraz kieszonkowe. Uczniowie odbędą praktyki zawodowe na przełomie IV/V 2020 r. 
(56 uczniów i 4 opiekunów) wyjazd do Granada (Hiszpania) i Lizbona (Portugalia). 
Okres realizacji 01.10.2019-30.09.2020 
Całkowita wartość projektu  140 990,00 
Kwota dofinansowania 140 990,00 

 
7. 
Staże zawodowe drogą do kariery  
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI 
Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Realizacja projektu wpłynie 
na poprawę zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego, 
dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we 
współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie – we 
współpracy z pracodawcami – jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach, 
ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 112 uczniów szkoły poprzez podniesienie 
kompetencji 17 n-li kształcenia zawodowego, adaptację i doposażenie pracowni/warsztatów,  
realizację staży zawodowych , doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz przez organizację 
dodatkowych zajęć specjalistycznych zwiększających wiedzę i umiejętności praktyczne/kwalifikacje 
uczniów kształcących się w zawodach : T. ekonomista, T. hotelarstwa, T. logistyk, fototechnik, T. 
fotografii i multimediów, T. usług fryzjerskich. 
Okres realizacji 01.09.2018-31.08.2020 
Całkowita wartość projektu  1 014 850,18   
Kwota dofinansowania 913 365,16 
Wkład własny 101 485,02 

 
8. 
Zagraniczny staż drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 w Pabianicach 
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach  
Erasmus+ Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe .Umowa nr POWERVET-
2018-1-PL01-KA102-049718 podpisana w dniu 04.09.2018 r. zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu 
Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie. W ramach projektu grupa 84 uczniów technikum 
logistycznego, technikum hotelarskiego, technikum usług fryzjerskich i fototechnikum. ZS Nr 3 w 
Pabianicach w roku szkolnym odbyli zagraniczne staże zawodowe partnera greckiego Kika Mobility 
Training Center Ltd. Opiekę nad nimi sprawowało 6 opiekunów – nauczycieli ZS nr 3 w Pabianicach. W 
ramach projektu zrealizowano 2 wyjazdy dla 2 grup:- I grupa: mobilność zawodowa w 
przedsiębiorstwach greckich: dla 42 uczniów (hotelarzy i logistyków),3 nauczycieli ZS Nr 3 w 
Pabianicach - II grupa: mobilność zawodowa w przedsiębiorstwach greckich: dla 42 uczniów (hotelarzy, 
fototechników i techników usług fryzjerskich), 3 nauczycieli ZS Nr 3w Pabianicach. 
Okres realizacji 01.08.2018 – 31.07.2019 
Całkowita wartość projektu  641 370,75 
Kwota dofinansowania 641 370,75 

 
9. 
Europejski staż – dobrym startem w przyszłość 
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Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowa Agencja programu ERASMUS+ Akcja 1 
Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w 2019 roku Nr umowy 2019-1-
PL01-KA102-064267. Celem projektu jest udział uczniów i nauczycieli w kilkutygodniowych 
praktykach/szkoleniach w jednym z państw Unii Europejskiej. Projekt finansowany jest w pełni z 
środków unijnych. Uczestnikom zostają zapewnione środki na wsparcie organizacyjno-
przygotowawcze, transport, zakwaterowanie, wyżywienie, lokowanie w specjalistycznym zakładzie 
pracy, wycieczki oraz kieszonkowe. Uczniowie odbyli praktyki zawodowe w dwóch turach listopad 2019 
r. (82 uczniów i 8 opiekunów) wyjazd do Aten (Grecja). 
Okres realizacji 01.06.2019-31.05.2020 
Całkowita wartość projektu  634 903,24 
Kwota dofinansowania 634 903,24 

 
10. 
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (V) 
Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach 
Działania VIII.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29. roku życia pozostających 
bez pracy w powiecie pabianickim. W ramach projektu uczestnicy korzystają z następujących form 
wsparcia: szkolenia, staże, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy poprzedzone usługą pośrednictwa pracy 
lub/i poradnictwa zawodowego. 
Okres realizacji 01.01.2019-31.12.2020 
Całkowita wartość projektu  4 842 061,00    
Kwota dofinansowania 4 842 061,00    

 
11. 
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (IV) 
Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach  
Poddziałania 1.1.1 PO WER. Uczestnikami projektu są osoby posiadające status bezrobotnego.Projekt 
przewiduje takie formy wsparcia jak: szkolenia, staże, prace interwencyjne, zatrudnienie w ramach 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej poprzedzone usługą pośrednictwa pracy lub/i poradnictwa zawodowego. Cel projektu: 
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w 
powiecie pabianickim. 
Okres realizacji 16.07.2018-31.12.2019 
Całkowita wartość projektu  4 368 659,00    
Kwota dofinansowania 4 368 659,00    

 
12. 
Siła biznesu - dotacje na start firmy 
Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach  
Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Działanie: VIII.3 – Wsparcie 
przedsiębiorczości. Numer umowy: RPLD.08.03.01-10-0063/15-00. Cel projektu: zwiększenie o 60 
liczby trwałych, nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw na terenie powiatu pabianickiego do 30 VI 
2019. Projekt będzie realizowany w sposób kompleksowy – obejmuje dotacje na uruchomienie własnej 
działalności gospodarczej w wysokości 23 100 zł oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze. Przyznanie 
wsparcia zostanie poprzedzone badaniem predyspozycji do prowadzenia własnej firmy i oceną 
merytoryczną pomysłów na biznes. 
Okres realizacji 01.04.2016-31.01.2019 
Całkowita wartość projektu  1 801 130,83  
Kwota dofinansowania 1 780 374,29  
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Wkład własny 20 756,54 
 

13. 
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3w Pabianicach 
Powiat Pabianicki  
Zadanie wpisane było do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 
IV Gospodarka niskoemisyjna IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT. Powiat Pabianicki 
wystąpił o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w trybie pozakonkursowym o 
strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego obszaru objętego realizacją ZIT. Projekt 
został również wskazany w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+. W ramach prac 
termomodernizacyjnych w budynku szkoły wykonane zostanie docieplenie ścian zewnętrznych, 
fundamentowych, stropodach, stropu nad piwnicą, wymieniona zostanie stolarka drzwiowa i 
okienna, modernizacji poddana zostanie instalacja oświetlenia wewnątrz budynku (wymiana opraw 
na energooszczędne LED) oraz zmodernizowana zostanie instalacja c.o. i c.w.u., system 
wentylacji budynku. Rezultatem projektu jest redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz 
zwiększenie oszczędności energii. Po oddaniu do eksploatacji zmodernizowanego budynku, 
należy przede wszystkim spodziewać się znacznie mniejszego zapotrzebowania na energię 
cieplną oraz energię elektryczną. 
Okres realizacji 2017-2019 
Całkowita wartość projektu  2 026 925,68 
Kwota dofinansowania 1 273 619,03  
Wkład własny 753 306,65 
 

 
 

 
www.powiat.pabianice.pl  

http://www.powiat.pabianice.pl/

