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Szanowni Państwo, 

Mam zaszczyt  przedstawić  Państwu „Raport  o  stanie  powiatu  bełchatowskiego  za  2019
rok”. To publikacja, która w kompleksowy, usystematyzowany i przejrzysty sposób przedstawia
działania, które podejmowane są w celu harmonijnego i zrównoważonego rozwoju społeczności
lokalnej.  Informacje  zawarte  w  tym  dokumencie,  niewątpliwie  posłużą  mieszkańcom
do  poszczerzenia  wiedzy  na  temat  funkcjonowania  samorządu  powiatowego,  a  także  staną
się podstawą do podejmowania przez radnych, dalszych trafnych decyzji w zakresie przyszłości
naszego powiatu. 

Celem  przygotowania  niniejszego  opracowania  było  uzyskanie  dokładnego  wglądu
w sytuację  gospodarczą i  społeczną  powiatu  bełchatowskiego  w 2019  roku.  To  pierwszy  rok
sprawozdawczy  organu  wykonawczego  nowej  kadencji,  będący  podsumowaniem  działalności
Zarządu Powiatu w Bełchatowie w roku poprzednim, uwzględniający w szczególności realizację
polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Powiatu w Bełchatowie.

W  raporcie  umieszczone  zostały  szczegółowe  dane  przedstawiające  szeroki  zakres
realizacji  zadań  publicznych  o  charakterze  ponadgminnym,  które  stanowią  źródło  oceny
możliwości dalszego, zrównoważonego rozwoju powiatu bełchatowskiego w kolejnych latach.

Jestem pewna, że informacje zawarte w tym dokumencie przekonają Państwa, iż powiat
bełchatowski jest miejscem przyjaznym zarówno mieszkańcom, turystom i inwestorom.

Pragnę zrobić wszystko, aby obecny czas wykorzystać jak najlepiej dla naszego powiatu
i Państwa – jego mieszkańców. 

                                                                                                        Dorota Pędziwiatr
                                                                                            Starosta Powiatu Bełchatowskiego
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I.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 30a ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511,  poz. 1815, poz. 1571) zarząd powiatu, co roku, do dnia 31 maja,
przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. 

Niniejszy raport przygotowany został w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie
i obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w Bełchatowie w roku 2019 z realizacji
polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu w Bełchatowie. 

Raport  zawiera  ogólną  charakterystykę  powiatu,  wybrane  dane  finansowe za  rok  2019
takie  jak:  dochody,  wydatki,  przychody  i  rozchody,  należności  i  zobowiązania,  jak  również
informacje  o  pozyskanych  środkach  oraz  wydatkach  na  inwestycje  i  zakupy  inwestycyjne.
Podsumowanie działalności Zarządu za rok 2019 obejmuje również wykaz zrealizowanych uchwał
Rady Powiatu, a także dane na temat ilości i rodzaju realizowanych spraw w poszczególnych
jednostkach i komórkach organizacyjnych. 
Informacje  zawarte  w  raporcie  zostały  przedstawione  w  układzie  zadaniowym  wynikającym
z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ze wskazaniem jednostek
realizujących wymienione zadania. 

Przedkładany  Raport  o  stanie  powiatu  stanowi  syntetyczną  informację  dla  Rady
oraz mieszkańców o działaniach podejmowanych w powyższym zakresie przez cały 2019 rok.
Dokument  opracował  Zespół  Strategii  i  Rozwoju  Powiatu  przy  współudziale  kierowników
i pracowników jednostek organizacyjnych powiatu bełchatowskiego oraz pracowników Starostwa,
na podstawie przekazanych sprawozdań, informacji, opracowań i danych statystycznych. 

2. Zadania powiatu

Powiat  wykonuje  zadania  publiczne  o  charakterze  ponadgminnym  w  zakresie  dziedzin
wymienionych w art.  4  ustawy o samorządzie  powiatowym. Zadania te obejmują zasadnicze
grupy tematyczne, takie jak: infrastruktura społeczna, edukacja publiczna, promocja i ochrona
zdrowia, opieka społeczna, pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna i turystyka, infrastruktura
techniczna,  transport  lokalny, drogi  publiczne, utrzymanie  powiatowych obiektów i  urządzeń
użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, porządek publiczny i bezpieczeństwo
obywateli  -  obronność, ochrona przeciwpożarowa, ochrona przeciwpowodziowa, zapobieganie
innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, ochrona środowiska
i  zagospodarowanie  przestrzenne  –  gospodarka  wodna,  rolnictwo,  leśnictwo  i  rybactwo
śródlądowe,  nadzór  budowlany,  działalność  organizatorska  –  przeciwdziałanie  bezrobociu
oraz  aktywizacja  lokalnego  rynku  pracy,  ochrona  praw  konsumenta,  wspieranie  osób
niepełnosprawnych, polityka prorodzinna, ochrona dóbr kultury, promocja powiatu, współpraca
z organizacjami pozarządowymi. 

Do zakresu działania Powiatu należy także wykonywanie zadań przez działające w ramach
powiatowej administracji  zespolonej  inspekcje,  służby i  straże,  w tym: Komendę Powiatową
Policji,  Komendę  Powiatową  Państwowej  Straży  Pożarnej,  a  także  inspekcję  sanitarną,
weterynaryjną i nadzór budowlany. Zasady współdziałania samorządu powiatowego z organami
szczebla wojewódzkiego i centralnego w zakresie tych służb określone są w stosownych aktach
prawnych.
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II. 

3. Charakterystyka obszaru powiatu bełchatowskiego

Powiat bełchatowski,  region zlokalizowany w centrum Polski w województwie łódzkim,
tworzą  dwie  aglomeracje  miejskie:  Bełchatów i  Zelów oraz  sześć  gmin  wiejskich:  Drużbice,
Bełchatów,  Kleszczów,  Kluki,  Szczerców  i  Rusiec. Obszar  powiatu  bełchatowskiego  wynosi
ok.  968  km²,  co  stanowi  5,3  %  obszaru  województwa  łódzkiego.  W  roku  sprawozdawczym
nie dokonywano zmian obejmujących granice powiatu. 

Mapa Nr 1: Powiat bełchatowski, województwo łódzkie

Źródło: www.mapa.targeo.pl

Mapa Nr 2: Podział administracyjny powiatu bełchatowskiego

Źródło: Opracowanie własne
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Powiat  bełchatowski  przez  wiele  lat  zaliczany  był  do  powiatów  rolniczych,  w  którym
połowa ludności  utrzymywała  się  z  pracy  na  roli.  Obecnie  użytki  rolne,  głównie  z  gruntami
ornymi i łąkami, stanowią niewiele ponad połowę powierzchni powiatu. Duże zalesienie i liczne
zbiorniki wodne stwarzają dobre warunki do uprawiania turystyki i aktywnej rekreacji. 

Powiat  bełchatowski  jest  dobrze  skomunikowany  z  głównymi  arteriami  drogowymi
w centrum Polski.  Przez teren powiatu przebiegają dwie istotne z punktu widzenia połączeń
krajowych i międzynarodowych drogi krajowe Nr 8 i Nr 12. Od strony wschodniej posiadają one
połączenia  z  drogą  „szybkiego  ruchu”  Nr  1.  Sama  sieć  dróg  powiatowych  to  ponad  350
kilometrów. 

Mapa Nr 3: Sieć dróg na terenie powiatu bełchatowskiego

Źródło: www.pzd.powiat-belchatowski.pl
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4. Władze powiatu bełchatowskiego

Zdjęcie Nr 1: Władze powiatu bełchatowskiego
        

Źródło: Opracowanie własne
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5. Komisje stałe Rady Powiatu w Bełchatowie

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Joanna Guc 
Wiceprzewodniczący: Jarosław Janaszewski
Członkowie: Marek Chrzanowski, Bogdan Stolarczyk, Zofia Szumigaj-Grochocka

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: 

Przewodniczący: Marek Chrzanowski 
Wiceprzewodniczący: Waldemar Wyczachowski 
Członkowie: Jacek Bakalarczyk, Krzysztof Gajda, Radosław Herudziński, Włodzimierz Kula,  
                    Krzysztof Rybak

Komisja Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska: 

Przewodniczący: Zofia Szumigaj- Grochocka 
Wiceprzewodniczący: Jacek Zatorski 
Członkowie: Adam Baryła, Jarosław Janaszewski, Marek Jasiński, Sławomir Malinowski,                
                    Jolanta Pawlikowska

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 

Przewodniczący: Małgorzata Filipek 
Wiceprzewodniczący: Lidia Szymańska  
Członkowie: Radosław Herudziński, Dorota Pędziwiatr, Renata Skalska

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego: 

Przewodniczący: Bogdan Stolarczyk 
Wiceprzewodniczący: Leszek Maciaszczyk 
Członkowie: Małgorzata Filipek, Joanna Guc, Marek Jasiński, Krzysztof Jewgiejuk, Jacek Zatorski      

                                    Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej: 

Przewodniczący: Jolanta Pawlikowska 
Wiceprzewodniczący:Tadeusz Dobrzański 
Członkowie: Włodzimierz Kula, Leszek Maciaszczyk, Renata Skalska, Lidia Szymańska

                                             Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 

Przewodniczący: Krzysztof Jewgiejuk
Wiceprzewodniczący: Marek Chrzanowski 
Członkowie:Zofia Szumigaj-Grochocka 
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6. Sytuacja demograficzna

Tabela Nr 1: Powierzchnia w km2  oraz gęstość zaludnienia na 1 km2 (stan na dzień 31 grudnia 2018)

2018
Powierzchnia w km2 968

Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 117

Źródło: www.lodz.stat.gov.pl 

Wykres Nr 1: Ludność według płci i grup wieku w 2018 r. (stan na dzień 31 grudnia 2018)

Źródło: www.lodz.stat.gov.pl 

Tabela Nr 2: Wybrane dane demograficzne w 2018 r. (stan na dzień 31 grudnia 2018)

Wybrane dane
demograficzne w 2018 r.

Województwo Łódzkie Powiat Bełchatowski Województwo = 100

Ludność 246.632,2 112.997 4,6

w tym w miastach 154.267,8 65.068 4,2

Urodzenia żywe 23.017 1163 5,1

Zgony 31.589 1034 3,3

Przyrost naturalny -8.572 129 x

Saldo migracji ogółem -1.859 -193 x

Ludność w wieku:
przedprodukcyjnym

417.856 21.010 5,0

produkcyjnym 146.426,2 70.696 4,8

poprodukcyjnym 584.204 21.291 3.6

Źródło: www.lodz.stat.gov.pl 
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Tabela Nr 3: Populacja w gminach powiatu bełchatowskiego (stan na dzień 31 grudnia 2018) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Populacja Kobiety na

100  mężczyznogółem mężczyźni kobiety na 1 km2 

Miasto Bełchatów 57432 27932 29500 1658 106

Miasto Zelów 7636 3707 3929 710 106

Gmina Zelów 15028 7396 7632 90 103

Gmina Bełchatów 11436 5720 5716 63 100

Gmina Drużbice 5235 2602 2633 46 101

Gmina Kleszczów 6181 3044 3137 50 103

Gmina Kluki 4349 2127 2222 37 104

Gmina Rusiec 5120 2518 2602 51 103

Gmina Szczerców 8216 3995 4221 64 106

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi

Tabela Nr 4: Powiat bełchatowski - migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały (stan na dzień 31 grudnia 2018)  

Napływ

ogółem do miast na wieś

razem z miast ze wsi razem z miast ze wsi razem z miast ze wsi

1486 908 578 513 195 318 973 713 260

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi
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III.

7.  Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Bełchatowie –  uchwały podjęte
w 2019 r.
Tabela Nr 5: Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Bełchatowie – uchwały podjęte w 2019 r.
Lp. Numer

uchwały
Data
podjęcia

Postanowienie w sprawie Informacja o wykonaniu

1. IV/27/2019 30.01.2019 r. rozpatrzenia skargi 
na działania Powiatowego 
Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Bełchatowie

Skargę uznano za bezzasadną.               
Uchwałę wraz z uzasadnieniem 
przekazano skarżącemu.

2. IV/28/2019 30.01.2019 r. delegowania radnych Rady 
Powiatu w Bełchatowie 
do składu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku

Do składu Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku delegowano radnych:            
Jacka Bakalarczyka i Marka Jasińskiego.

3. IV/29/2019 30.01.2019 r. zatwierdzenia regulaminów 
pracy komisji stałych Rady 
Powiatu w Bełchatowie

Zatwierdzone regulaminy przekazano 
komisjom Rady Powiatu.

4. IV/30/2019 30.01.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Bełchatowskiego na lata          
2019-2033

WPF Powiatu oraz przedsięwzięcia 
realizowane zgodnie z przyjętymi          
w uchwale zmianami.

5. IV/31/2019 30.01.2019 r. zmiany budżetu Powiatu 
na 2019 rok

Budżet Powiatu realizowany zgodnie      
z przyjętymi w uchwale zmianami.

6. V/32/2019 27.02.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu
Komisji Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego

W skład Komisji Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego powołanego radnego 
Krzysztofa Gajdę.

7. V/33/2019 27.02.2019 r. w sprawie powierzenia Gminie
Rusiec zadań w zakresie 
zarządzania drogami 
powiatowymi

Zarząd Powiatu w dniu 21.05.2019r., 
zawarł porozumienie nr 1/2019             
i porozumienie nr 2/2019 z Gminą 
Rusiec w sprawie powierzenia 
prowadzenia zadań z zakresu 
zarządzania drogami powiatowymi         
na obszarze gminy Rusiec. Zadanie        
pn. „ Przebudowa drogi powiatowej      
Nr 1924E obejmująca wykonanie 
dokumentacji projektowej oraz budowę
chodnika wraz z kanalizacją deszczową 
o długości około 235 m przy                   
ul. Dąbrowskiego w miejscowości 
Rusiec” zostało zrealizowane na mocy 
porozumienia nr 1/2019 i Aneksu nr 1    
z dnia 19.11.2019r.                     
Zadanie pn. „ Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 2311E obejmująca 
wykonanie dokumentacji projektowej 
oraz budowę chodnika o długości około 
230m wraz z budową i wymianą 
kanalizacji deszczowej o łączonej 
długości około 295m w miejscowości 
Dęby Wolskie” zostało zrealizowane       
na mocy porozumienia nr 2/2019.          
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Lp. Numer
uchwały

Data
podjęcia

Postanowienie w sprawie Informacja o wykonaniu

8. V/34/2019 27.02.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy  
finansowej Miastu Bełchatów   
na realizację zadania pn. 
„Dostosowanie pomieszczenia 
w budynku Urzędu Miasta        
przy ul. Kościuszki 1                
do potrzeb serwerowni            
wraz z przebudową rozdzielni 
elektrycznej”

Udzielono pomocy finansowej                
na realizację ww. zadania.

9. V/35/2019 27.02.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Bełchatowskiego na lata          
2019-2030

WPF Powiatu oraz przedsięwzięcia 
realizowane zgodnie z przyjętymi          
w uchwale zmianami.

10. V/36/2019 27.02.2019 r. zmiany budżetu Powiatu 
na 2019 rok

Budżet Powiatu realizowany zgodnie      
z przyjętymi w uchwale zmianami.

11. VI/37/2019 27.03.2019 r. określenia zadań 
i przeznaczenia środków 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w zakresie
rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób 
niepełnosprawnych                 
w powiecie bełchatowskim      
w 2019 r.

Zadania określone w uchwale zostały 
zrealizowane. Środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przyznane 
algorytmem dla powiatu na 2019 rok 
zostały w 100 % wykorzystane                
na realizację zadań określonych            
w uchwale.

12. VI/38/2019 27.03.2019 r. zmiany uchwały Nr 
XXI/173/2012 Rady Powiatu     
w Bełchatowie z dnia 27 
czerwca 2012 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek    
i szczegółowych warunków 
przyznawania dodatków          
do wynagrodzenia 
zasadniczego, sposobu 
obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, 
wysokości i warunków innych 
świadczeń wynikających          
ze stosunku pracy                   
dla nauczycieli szkół               
i placówek oświatowych 
prowadzonych przez powiat 
bełchatowski

Uchwałę opublikowano w BIP, 
przekazano do szkół i placówek 
prowadzonych przez powiat 
bełchatowski do wiadomości                  
i stosowania.

13. VI/39/2019 27.03.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Bełchatowskiego na lata          
2019-2030

WPF Powiatu oraz przedsięwzięcia 
realizowane zgodnie z przyjętymi          
w uchwale zmianami.

14. VI/40/2019 27.03.2019 r. zmiany budżetu Powiatu 
na 2019 rok

Budżet Powiatu realizowany zgodnie      
z przyjętymi w uchwale zmianami.
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15. VI/41/2019 27.03.2019 r. emisji obligacji komunalnych  
oraz zasad ich zbywania 
i wykupu

Obligacje wyemitowane zostały              
w sześciu seriach A19-F19 w wysokości  
7.000.000 zł, a wykupione zostaną         
w latach 2025-2030.                    
Obligacje wyemitowane w 2019 r. 
przeznaczono na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu powiatu  
w roku 2019 związanego z wydatkami 
majątkowymi oraz spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań. 

16. VI/42/2019 27.03.2019 r. rozpatrzenia skargi 
na działania Powiatowego 
Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Bełchatowie

Skargę uznano za bezzasadną.               
Uchwałę wraz z uzasadnieniem 
przekazano skarżącemu.

17. VI/43/2019 27.03.2019 r. rozpatrzenia skargi na 
działania Powiatowego 
Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Bełchatowie

Skargę uznano za bezzasadną.               
Uchwałę wraz z uzasadnieniem 
przekazano skarżącemu.

18. VII/44/2019 08.05.2019 r. wdrożenia „Lokalnego 
Programu Pomocy Społecznej 
dla Powiatu Bełchatowskiego 
na lata 2019-2020”

Na bieżąco realizowano zadania 
określone  w programie. Głównymi 
realizatorami działań były: Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, Domy 
Pomocy Społecznej – jednostki 
organizacyjne powiatu, Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
organizacje społeczne. 

19. VII/45/2019 08.05.2019 r. udzielenia pomocy finansowej 
dla gmin powiatu 
bełchatowskiego

pomoc finansowa w formie dotacji 
celowej dla gmin: Zelów, Szczerców, 
Rusiec, Kleszczów, Kluki, Drużbice, 
Bełchatów, Miasto Bełchatów na 
dofinansowanie własnych zadań 
bieżących wykonywanych przez             
w/w gminy, tj.  na  organizację stoiska 
gastronomicznego/promocyjnego gminy 
podczas Dożynek Powiatowych 2019.

20. VII/46/2019 08.05.2019 r. zasad udzielania stypendium 
motywacyjnego Rady Powiatu 
w Bełchatowie dla uczniów 
szkół 
ponadpodstawowych/ponad-
gimnazjalnych prowadzonych 
przez powiat bełchatowski

Zarząd Powiatu w Bełchatowie w dniu 
30.07.2019 r. podjął Uchwałę Nr 246/19 
w sprawie ilości i wysokości stypendiów 
motywacyjnych Rady Powiatu                
w Bełchatowie za rok szkolny 2018/2019
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez powiat 
bełchatowski. Przyznano 25 stypendiów 
za kwotę ogółem 14.998 zł.

21. VII/47/2019 08.05.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Bełchatowskiego na lata          
2019-2030

WPF Powiatu oraz przedsięwzięcia 
realizowane zgodnie z przyjętymi          
w uchwale zmianami.

22. VII/48/2019 08.05.2019 r. zmiany budżetu Powiatu 
na 2019 rok

Budżet Powiatu realizowany zgodnie      
z przyjętymi w uchwale zmianami.
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23. VII/49/2019 08.05.2019 r. wyrażenia zgody                    
na przeprowadzenie kontroli  
przez Komisję Rewizyjną Rady 
Powiatu w Bełchatowie

Wyrażono zgodę na przeprowadzenie     
przez Komisję Rewizyjną w II kwartale   
2019 r. kontroli zakresu prac 
i wydatkowania środków związanych 
z realizacją zadań: 1. Przebudowa 
pokrycia oraz elementów instalacji        
na dachu budynku Starostwa 
Powiatowego ul. Pabianicka 17/19
(na kwotę 20.000 zł), 2. Budowa ściany 
działowej w celu wygospodarowania 
dodatkowego pomieszczenia biurowego 
w I LO w Bełchatowie (na kwotę  21.900
zł). Kontrole zostały zrealizowane  
przez Komisje Rewizyjną. 

24. VII/50/2019 08.05.2019 r. rozpatrzenia skargi 
na działania Powiatowego 
Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Bełchatowie

Skargę uznano za bezzasadną.               
Uchwałę wraz z uzasadnieniem 
przekazano skarżącemu.

25. VII/51/2019 08.05.2019 r. rozpatrzenia skargi na 
działania Starosty 
Bełchatowskiego

Skargę uznano za bezzasadną.               
Uchwałę wraz z uzasadnieniem 
przekazano skarżącemu.

26. IX/52/2019 18.06.2019 r. udzielenia Zarządowi Powiatu 
w Bełchatowie wotum 
zaufania

Rada Powiatu udzieliła wotum zaufania 
Zarządowi Powiatu w Bełchatowie.

27. IX/53/2019 18.06.2019 r. zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2018 rok

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe   
wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Powiatu za 2018 rok.

28. IX/54/2019 18.06.2019 r. udzielenia Zarządowi Powiatu 
w Bełchatowie absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu 
za 2018 rok

Rada Powiatu udzieliła Zarządowi 
Powiatu w Bełchatowie absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

29. IX/55/2019 18.06.2019 r. ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla 
publicznych i niepublicznych 
placówek oraz trybu 
przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania

Uchwałę opublikowano w BIP, 
przekazano  do wiadomości i stosowania
szkołom publicznym i niepublicznym 
prowadzonym przez osoby prawne inne 
niż powiat bełchatowski lub osoby 
fizyczne oraz placówkom niepublicznym
dotowanym przez powiat bełchatowski.

30. IX/56/2019 18.06.2019 r. zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 3 
im. gen. Ludwika 
Czyżewskiego w Bełchatowie

Uchwałę opublikowano w BIP                 
i przekazano szkole w celu dokonania 
niezbędnych zmian pozwalających         
na dalsze funkcjonowanie szkoły pod 
nową nazwą.

31. IX/57/2019 18.06.2019 r. zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 4 
im. Romualda Traugutta          
w Bełchatowie

Uchwałę opublikowano w BIP                 
i przekazano szkole w celu dokonania 
niezbędnych zmian pozwalających         
na dalsze funkcjonowanie szkoły pod 
nową nazwą.
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32. IX/58/2019 18.06.2019 r. zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych                
im. Jana Kilińskiego w Zelowie

Uchwałę opublikowano w BIP                 
i przekazano szkole w celu dokonania 
niezbędnych zmian pozwalających         
na dalsze funkcjonowanie szkoły pod 
nową nazwą.

33. IX/59/2019 18.06.2019 r. stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego 
I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Wł. Broniewskiego 
w Bełchatowie w czteroletnie 
I Liceum Ogólnokształcące 
im. Wł. Broniewskiego 
w Bełchatowie

Uchwałę opublikowano w BIP.                
Uchwała ta stanowi jednocześnie          
akt założycielski szkoły.

34. IX/60/2019 18.06.2019 r. stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego 
II Liceum Ogólnokształcącego  
im. Jana Kochanowskiego 
w Bełchatowie w czteroletnie  
II Liceum Ogólnokształcące 
im. Jana Kochanowskiego 
w Bełchatowie

Uchwałę opublikowano w BIP.                
Uchwała ta stanowi jednocześnie          
akt założycielski szkoły.

35. IX/61/2019 18.06.2019 r. stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego 
IV Liceum Ogólnokształcącego 
wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych       
Nr 3 im. gen. Ludwika 
Czyżewskiego w Bełchatowie 
w czteroletnie IV Liceum 
Ogólnokształcące wchodzące 
w skład Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych 
Nr 1 im. gen. Ludwika 
Czyżewskiego w Bełchatowie

Uchwałę opublikowano w BIP.                
Uchwała ta stanowi jednocześnie          
akt założycielski szkoły.

36. IX/62/2019 18.06.2019 r. stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego 
czteroletniego Technikum 
Energetycznego w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych       
Nr 3 im. gen. Ludwika 
Czyżewskiego w Bełchatowie   
w pięcioletnie Technikum 
Energetyczne w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych Nr 1        
im. gen. Ludwika 
Czyżewskiego w Bełchatowie

Uchwałę opublikowano w BIP.                
Uchwała ta stanowi jednocześnie          
akt założycielski szkoły.
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37. IX/63/2019 18.06.2019 r. stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego 
czteroletniego Technikum 
Ekonomiczno-Hotelarskiego 
w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 4 
im. Romualda Traugutta 
w Bełchatowie 
w pięcioletnie Technikum 
Ekonomiczno-Hotelarskie 
w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych Nr 2 
im. Romualda Traugutta 
w Bełchatowie

Uchwałę opublikowano w BIP.                
Uchwała ta stanowi jednocześnie          
akt założycielski szkoły.

38. IX/64/2019 18.06.2019 r. stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego 
czteroletniego Technikum 
Mechanicznego w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Jana Kilińskiego                
w Zelowie w pięcioletnie 
Technikum Mechaniczne          
w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych               
im. Jana Kilińskiego w Zelowie

Uchwałę opublikowano w BIP.                
Uchwała ta stanowi jednocześnie          
akt założycielski szkoły.

39. IX/65/2019 18.06.2019 r. sprawie zmiany Uchwały         
Nr XXI/173/2012 Rady Powiatu
w Bełchatowie z dnia 27 
czerwca 2012 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek 
i szczegółowych warunków 
przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia 
zasadniczego, sposobu 
obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, 
wysokości i warunków innych 
świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy dla nauczycieli 
szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych  przez powiat 
bełchatowski

Uchwałę opublikowano w BIP                 
i przekazano szkołom i placówkom 
oświatowym prowadzonym przez powiat
bełchatowski do wiadomości                  
i stosowania. 

40. IX/66/2019 18.06.2019 r. zmiany Uchwały Nr 
VII/46/2019 Rady Powiatu       
w Bełchatowie z dnia 8 maja 
2019 r. w sprawie zasad 
udzielania stypendium 
motywacyjnego Rady Powiatu 
w Bełchatowie                       
dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych/ponad-
gimnazjalnych prowadzonych 
przez powiat bełchatowski

Uchwałę opublikowano w BIP.   
Wprowadzone zmiany do załącznika 
miały związek z przetwarzaniem danych
osobowych stypendystów i nie miały 
wpływu na realizację uchwały przez 
Zarząd Powiatu w Bełchatowie.
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41. IX/67/2019 18.06.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Bełchatowskiego                     
na lata 2019-2030

WPF Powiatu oraz przedsięwzięcia 
realizowane zgodnie z przyjętymi          
w uchwale zmianami.

42. IX/68/2019 18.06.2019 r. zmiany budżetu Powiatu 
na 2019 rok

Budżet Powiatu realizowany zgodnie      
z przyjętymi w uchwale zmianami.

43. IX/69/2019 18.06.2019 r. podtrzymania stanowiska 
w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działania Powiatowego 
Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Bełchatowie

Rada Powiatu podtrzymała stanowisko 
wyrażone w treści uchwały 
nr VII/50/2019 z dnia 8 maja 2019 r.

44. IX/70/2019 18.06.2019 r. podtrzymania stanowiska 
w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działania Starosty 
Bełchatowskiego

Rada Powiatu podtrzymała stanowisko 
wyrażone w treści uchwały 
nr VII/51/2019 z dnia 8 maja 2019 r.

45. IX/71/2019 18.06.2019 r. przekazania skargi według 
właściwości

Skarga została przekazana według 
właściwości Wojewodzie Łódzkiemu,      
celem rozpatrzenia jej w ramach 
toczącego się postępowania 
administracyjnego.

46. X/72/2019 28.08.2019 r. warunków przyznawania 
stypendium dla studentów 
mających stałe miejsce 
zameldowania na terenie 
powiatu bełchatowskiego

Zarząd Powiatu w Bełchatowie              
w dniu 03.12.2019 r. podjął                   
uchwałę Nr 420/19 w sprawie ilości       
i wysokości Stypendiów Starosty 
Bełchatowskiego dla studentów 
mających stałe miejsce zameldowania 
na terenie powiatu bełchatowskiego      
i przyznał 25 Stypendiów Starosty 
Bełchatowskiego na łączną kwotę 
30.000 zł.

47. X/73/2019 28.08.2019 r. określenia przystanków 
komunikacyjnych, których 
właścicielem lub 
zarządzającym jest powiat 
bełchatowski oraz warunków   
i zasad korzystania z tych 
obiektów

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego     
nr 2019.5094 w dniu 18 września 2019r.,
i weszła w życie po upływie 14 dni         
od dnia jej ogłoszenia. Uchwałą została 
rozszerzony wykaz przystanków 
komunikacyjnych. Utraciła moc 
Uchwała Nr XLIX/295/2018                    
z dnia 13.08.2018r.

48. X/74/2019 28.08.2019 r. wyrażenia zgody na zawarcie 
przez powiat bełchatowski 
umowy o świadczenie usług 
w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego            
z operatorem publicznego 
transportu zbiorowego            
na terenie powiatu 
bełchatowskiego

Uchwała weszła w życie z dniem 
podjęcia.  W dniu 17.08.2019r., Zarząd 
Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę 
nr 287/19 w sprawie zawarcia               
przez powiat bełchatowski umowy         
o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego        
na terenie powiatu bełchatowskiego. 
Umowa została zawarta na okres 
17.09.2010 – 31.12.2019r.

str. 18



RAPORT O STANIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO ZA 2019 ROK 

Lp. Numer
uchwały

Data
podjęcia

Postanowienie w sprawie Informacja o wykonaniu

49. X/75/2019 28.08.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Bełchatowskiego na lata   
2019-2030

WPF Powiatu oraz przedsięwzięcia 
realizowane zgodnie z przyjętymi          
w uchwale zmianami.

50. X/76/2019 28.08.2019 r. zmiany budżetu Powiatu 
na 2019 rok

Budżet Powiatu realizowany zgodnie      
z przyjętymi w uchwale zmianami.

51. X/77/2019 28.08.2019 r. przyjęcia stanowiska Rady 
Powiatu w Bełchatowie 
dotyczącego budowy          
„Odkrywki Złoczew”

Przyjęte stanowisko zostało przekazane 
do: Ministra Energii, Ministra Inwestycji 
i Rozwoju, Ministra Przedsiębiorczości 
i Technologii, Wojewody Łódzkiego, 
Marszałka Województwa Łódzkiego,       
Prezesa PGE SA, Prezesa PGE GiEK SA, 
Dyrektora Oddziału PGE GIEK SA 
Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. 
W odpowiedzi na przesłaną uchwałę,     
w dniu 25.09.2019r. Do 
Przewodniczącego Rady Powiatu            
w Bełchatowie wpłynęło pismo 
wystosowane przez Pana Dariusza 
Grzesistę – Dyrektora Oddz. PGE GiEK 
S.A. KWB Bełchatów, natomiast w dniu 
10.10.2019r. Odpowiedź przesłałPan 
Ryszard Wasiłek – Wiceprezes Zarządu 
ds. Operacyjnych PGE S.A. W obydwu 
pismach wskazano budowę „Odkrywki 
Złoczew” jako jeden z priorytetów PGE 
S.A., wskazując tym samym                  
na strategiczne znaczenie kompleksu 
Bełchatów. Równocześnie 
poinformowano, że nadal trwają prace 
mające na celu uzyskanie koncesji         
na eksploatację odkrywkową złoża 
węgla brunatnego w Złoczewie. 
Poinformowano również o zrealizowaniu
wszystkich kluczowych działań, 
wynikających z harmonogramu 
przedmiotowego projektu. Zwrócono 
uwagę, iż ostateczna decyzja               
w tym zakresie należy do organu 
koncesyjnego.

52. X/78/2019 28.08.2019 r. rozpatrzenia petycji 
dotyczącej wprowadzenia 
Polityki Zarządzania 
Konfliktem Interesów

Petycja nie została uwzględniona.         
Uchwała wraz w uzasadnieniem została 
przekazana wnoszącemu petycję.

53. XI/79/2019 06.09.2019 r. stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego Centrum 
Kształcenia Praktycznego 
w Bełchatowie w Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
w Bełchatowie

Uchwała została opublikowana w BIP     
i stanowi akt założycielski Centrum 
Kształcenia Zawodowego                     
w Bełchatowie.
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54. XI/80/2019 06.09.2019 r. stwierdzenia zakończenia 
działalności dotychczasowego 
Gimnazjum Nr 6                    
w Bełchatowie

Uchwała została opublikowana w BIP.     
Jej wykonanie jest konsekwencją 
odrębnych przepisów tj: art.127 ust. 2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę –  
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.,        
poz. 60 ze zm.).

55. XI/81/2019 06.09.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Bełchatowskiego na lata          
2019-2030

WPF Powiatu oraz przedsięwzięcia 
realizowane zgodnie z przyjętymi          
w uchwale zmianami.

56. XI/82/2019 06.09.2019 r. zmiany budżetu Powiatu 
na 2019 rok

Budżet Powiatu realizowany zgodnie      
z przyjętymi w uchwale zmianami.

57. XII/83/2019 30.09.2019 r. pozbawienia dróg kategorii 
dróg powiatowych

Uchwała Nr XII/83/2019 Rady Powiatu  
w Bełchatowie z dnia 30 września 2019 
r. dotycząca pozbawienia kategorii dróg 
powiatowych została ogłoszona             
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego w dniu 27.11.2019 r. i weszła 
w życie 14 dni później z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r. 

58. XII/84/2019 30.09.2019 r. ustanowienia i przyznawania 
dorocznych nagród 
za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony 
kultury

Zarząd Powiatu w Bełchatowie w dniu 
10.12.2019 r. podjął Uchwałę Nr 436/19 
w sprawie przyznania dorocznych 
nagród za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury. 
Zarząd przyznał 17 nagród                    
w tej dziedzinie na łączną kwotę 12.000
zł oraz nagrodę specjalną „Kulturalny 
Gryf Powiatu” o wartości 1000 zł.

59. XII/85/2019 30.09.2019 r. regulaminu przyznawania 
nagród pieniężnych                 
i wyróżnień dla zawodników, 
trenerów oraz innych osób      
za wysokie osiągnięcia            
w dziedzinie sportowej           
i szkoleniowej 

W dniu 8 listopada 2019 roku Wojewoda
Łódzki przedstawił rozstrzygnięcie 
nadzorcze PNIK-I.4131.964.2018 i 
stwierdził nieważność uchwały Rady 
Powiatu w Bełchatowie Nr XII/85/2019. 
Organ nadzoru przedstawił zastrzeżenia 
w zakresie braku pełnego wypełnienia 
delegacji ustawowej przez Radę 
Powiatu w Bełchatowie w zakresie 
określenia w treści Regulaminu 
znaczenia danego sportu dla jednostki 
samorządu terytorialnego jeżeli chodzi 
o sportowców oraz znaczenie osiągnięć 
dla danej społeczności lokalnej jeżeli 
chodzi o trenerów i działaczy 
sportowych. 

60. XII/86/2019 30.09.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Bełchatowskiego na lata          
2019-2030

WPF Powiatu oraz przedsięwzięcia 
realizowane zgodnie z przyjętymi          
w uchwale zmianami.
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Lp. Numer
uchwały

Data
podjęcia

Postanowienie w sprawie Informacja o wykonaniu

61. XII/87/2019 30.09.2019 r. zmiany budżetu Powiatu 
na 2019 rok

Budżet Powiatu realizowany zgodnie      
z przyjętymi w uchwale zmianami.

62. XII/88/2019 30.09.2019 r. ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Powiatu 
Bełchatowskiego

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu 
Bełchatowskiego zostało przekazane      
do publikacji w Łódzkim Dzienniku 
Urzędowym

63. XIII/89/2019 30.10.2019 r. przyjęcia „Raportu z realizacji
Programu Ochrony Środowiska 
Powiatu Bełchatowskiego 
za lata 2016-2017”

Raport określa przede wszystkim 
zadania, jakie zostały wykonane, bądź  
są w trakcie realizacji w ramach 
Programu Ochrony Środowiska Powiatu 
Bełchatowskiego. Wraz z przyjęciem 
Raportu przez Radę Powiatu                  
w Bełchatowie dnia 30.11.2019 r., 
uważa się zadanie za wykonane.

64. XIII/90/2019 30.10.2019 r. ustalenia rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych 
na obszarze powiatu 
bełchatowskiego

Apteki funkcjonują zgodnie z przyjętym
harmonogramem pracy. Wszystkie 
apteki z terenu powiatu 
bełchatowskiego otrzymały przyjęte 
harmonogramy z prośbą                        
o wywieszenie ich w miejscach 
dostępnych dla klientów.

65. XIII/91/2019 30.10.2019 r. zmiany uchwały Nr VI/37/2019
Rady Powiatu w Bełchatowie
z dnia 27 marca 2019 roku 
w sprawie określenia zadań 
i przeznaczenia środków 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
niepełnosprawnych w zakresie 
rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób 
niepełnosprawnych                 
w powiecie bełchatowskim      
w 2019 roku.

Zostały dokonane zmiany. Zostały 
zwiększone środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na bieżącą 
działalność WTZ-ów i pozostałe 
działania. Środki zostały wydane 
efektywnie i w całości.

66. XIII/92/2019 30.10.2019 r. szczegółowych warunków 
umorzenia w całości                
lub w części łącznie                
z odsetkami, odroczenia 
terminu płatności, rozłożenia 
na raty lub odstępowania        
od ustalenia opłaty ponoszonej
przez rodziców za pobyt 
dziecka w pieczy zastępczej  
w zakładzie opiekuńczo - 
leczniczym, w zakładzie 
pielęgnacyjno-opiekuńczym     
lub w zakładzie rehabilitacji 
leczniczej.

Realizatorem uchwały jest Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie ustalając 
odpłatność rodziców za pobyt ich dzieci
w pieczy zastępczej bądź w zakładzie 
opiekuńczo-leczniczym, zakładzie 
pielęgnacyjno-opiekuńczym               
lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

67. XIII/93/2019 30.10.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Bełchatowskiego na lata          
2019-2030

WPF Powiatu oraz przedsięwzięcia 
realizowane zgodnie z przyjętymi          
w uchwale zmianami.
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Lp. Numer
uchwały

Data
podjęcia

Postanowienie w sprawie Informacja o wykonaniu

68. XIII/94/2019 30.10.2019 r. zmiany budżetu Powiatu 
na 2019 rok

Budżet Powiatu realizowany zgodnie      
z przyjętymi w uchwale zmianami.

69. XIII/95/2019 30.10.2019 r. przekazania skargi Skargę przekazano do załatwienia 
Staroście Bełchatowskiemu.                  
Uchwała wraz z uzasadnieniem została 
przekazana skarżącemu.

70. XIV/96/2019 27.11.2019 r. uchwalenia Programu 
współpracy powiatu 
bełchatowskiego 
z organizacjami 
pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku 
publicznego na rok 2020

Uchwała w trakcie realizacji. 
Dotychczas na podstawie Programu 
Zarząd Powiatu ogłosił otwarte konkursy
ofert na realizację zadań publicznych 
zleconych organizacjom pozarządowym.
Ponadto na podstawie Programu            
na bieżąco prowadzona                      
jest z organizacjami pozarządowymi 
współpraca o charakterze 
pozafinansowym. 

71. XIV/97/2019 27.11.2019 r. zmiany uchwały Nr 
361/LI/2010 Rady Powiatu       
w Bełchatowie z dnia              
27 października 2010 r. 
w sprawie utworzenia 
rachunku dochodów 
wydzielonych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych                
w Zelowie

Uchwałę opublikowano w BIP.                
Uchwała ma charakter porządkujący 
nazwę jednostki oświatowej, 
dostosowując ją do obecnie 
obowiązujących przepisów.

72. XIV/98/2019 27.11.2019 r. ustalenia obowiązujących 
na terenie powiatu 
bełchatowskiego w 2020 roku 
stawek opłat za usunięcie 
pojazdów z dróg                     
i ich parkowanie na parkingu 
strzeżonym oraz wysokości 
kosztów powstałych               
w przypadku odstąpienia         
od usunięcia pojazdów

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego     
i weszła w życie po upływie 14 dni         
od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą  
od dnia 1 stycznia 2020r.

73. XIV/99/2019 27.11.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Bełchatowskiego na lata          
2019-2030

WPF Powiatu oraz przedsięwzięcia 
realizowane zgodnie z przyjętymi          
w uchwale zmianami.

74. XIV/100/2019 27.11.2019 r. zmiany budżetu Powiatu 
na 2019 rok

Budżet Powiatu realizowany zgodnie      
z przyjętymi w uchwale zmianami.

75. XIV/101/2019 27.11.2019 r. rozpatrzenia skargi na brak 
działań Starosty 
Bełchatowskiego w związku  
ze złożoną skargą  w sprawie 
usług świadczonych przez PKS 
w Bełchatowie Sp. z o.o.

Skargę uznano za bezzasadną.               
Uchwałę  wraz z uzasadnieniem 
przekazano skarżącemu.

76. XV/102/2019 18.12.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Bełchatowskiego na lata          
2019-2030

WPF Powiatu oraz przedsięwzięcia 
realizowane zgodnie z przyjętymi          
w uchwale zmianami.
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Postanowienie w sprawie Informacja o wykonaniu

77. XV/103/2019 18.12.2019 r. zmiany budżetu Powiatu 
na 2019 rok

Budżet Powiatu realizowany zgodnie      
z przyjętymi w uchwale zmianami.

78. XV/104/2019 18.12.2019 r. ustalenia wykazu wydatków 
budżetu Powiatu, które 
w 2019 roku nie wygasają 
z upływem roku budżetowego

Wydatki te zapisuje się jako 
niewygasające  z rokiem 2019 r.,           
a ich termin realizacji wyznacza            
się do dnia 30.06.2020 r.

79. XV/105/2019 18.12.2019 r. uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu 
Bełchatowskiego na lata          
2020-2032

Uchwała realizowana w latach  
określonych w WPF i przedsięwzięciach:
2020-2032.

80. XV/106/2019 18.12.2019 r. uchwalenia budżetu Powiatu   
na 2020 rok

Przyjęta uchwała realizowana               
w roku budżetowym 2020.

81. XV/107/2019 18.12.2019 r. zatwierdzenia planów pracy 
komisji stałych Rady Powiatu   
w Bełchatowie na 2020 rok

Plany pracy zostały skierowane 
do komisji celem ich realizacji.

82. XV/108/2019 18.12.2019 r. zatwierdzenia rocznego planu 
kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu w Bełchatowie

Plan kontroli został przekazany 
do Komisji Rewizyjnej celem realizacji.

83. XV/109/2019 18.12.2019 r. przyjęcia stanowiska Rady 
Powiatu w Bełchatowie 
dotyczącego sytuacji GKS 
Bełchatów S.A.

Przyjęte stanowisko zostało przekazane 
do: Ministra Aktywów Państwowych, 
Wojewody Łódzkiego, Prezesa PGE SA, 
Prezesa PGE GiEK SA. W odpowiedzi      
na przesłaną uchwałę w dniu 05.02. 
2020r. do Przewodniczącego Rady 
Powiatu w Bełchatowie wpłynęło pismo 
wystosowane prze Pana Jacka Sasina – 
Ministra Aktywów Państwowych,            
w którym wskazano, że PGE S.A. 
pozostaje otwarta na dalszą możliwość 
współpracy po ustabilizowaniu               
się sytuacji finansowej Klubu,               
przy czym uzależniła kontynuowanie 
rozmów od finansowego zaangażowania 
Gminy Kleszczów.

84. XV/110/2019 18.12.2019 r. podtrzymania stanowiska 
dotyczącego rozpatrzenia 
skargi na brak działań Starosty
Bełchatowskiego w związku 
ze złożoną skargą w sprawie 
usług świadczonych przez PKS 
w Bełchatowie Sp. z o.o.

Rada Powiatu podtrzymała stanowisko 
wyrażone w treści uchwały 
nr XIV/101/2019 z dnia 27 listopada 
2019 r.

Źródło: Opracowanie własne
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8. Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Bełchatowie –  uchwały podjęte
przed 1 stycznia 2019 r., ale obejmujące swym zakresem 2019 r.

Tabela  Nr  6:  Wykonanie  uchwał  Rady  Powiatu  w  Bełchatowie  –  uchwały  podjęte  przed  1  stycznia  2019  r.,
ale obejmujące swym zakresem 2019 r.

Lp. Numer
uchwały

Data
podjęcia

Postanowienie w sprawie Informacja o wykonaniu

1. III/17/2018 21.12.2018 r. uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu 
Bełchatowskiego                     
na lata 2019 - 2033

Uchwała realizowana w latach 
obejmujących WPF i przedsięwzięcia: 
2019-2033.

2. III/18/2018 21.12.2018 r. uchwalenia budżetu Powiatu   
na  2019 rok

Przyjęta uchwała realizowana w roku 
budżetowym 2019.

3. XXXV/21//201
7 

30.06.2017 r Uchwała w sprawie przyjęcia 
programu profilaktyki zakażeń 
wirusem brodawczaka 
ludzkiego (HPV) w powiecie 
bełchatowskim na lata            
2017-2020.

W ramach realizacji programu w roku 
2019 podano II i III dawkę szczepionki 
przeciwko  wirusowi brodawczaka 
ludzkiego (HPV) dziewczętom z rocznika
2002. Program będzie kontynuowany 
przez kolejne lata.

4. XLV/284/2018 25.04. 2018 r. Uchwała w sprawie przyjęcia 
programu profilaktyki raka 
gruczołu krokowego                
w powiecie bełchatowskim 
realizowanego w latach           
2018-2021

W ramach realizacji programu w roku 
2019 przebadano 394 osoby.               
Program będzie kontynuowany               
przez kolejne lata.

Źródło: Opracowanie własne

9.  Wykonanie  strategii/programu  rozwoju  lokalnego  (tj.  dokumentów
programowych  wyznaczających  ogólne  kierunki  rozwoju  powiatu
bełchatowskiego).

Tabela Nr 7: Wykonanie Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015 - 2020
Nazwa 
dokumentu 

Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015 - 2020

Tryb i data 
przyjęcia             
(ze wskazaniem 
ewentualnych 
zmian 
dokumentów) 

Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015-2020 została przyjęta Uchwałą Rady
Powiatu w Bełchatowie Nr XVIII/119/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w trybie i na zasadach,
o którym mowa  w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Dokument  poprzedzały  konsultacje  społeczne  z  mieszkańcami  powiatu  bełchatowskiego
przeprowadzone  zgodnie  z  przyjętą  Uchwałą  Zarządu  Powiatu  w  Bełchatowie  Nr  98/16
z dnia 15 marca 2016 r.

Podstawowe 
założenia

W dokumencie  wskazane zostały  cele  i  kierunki  społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu
bełchatowskiego  na  najbliższe  lata.  Dla  władz  powiatu  dokument  jest  narzędziem
do sprawnego planowania i zarządzania rozwojem powiatu. Stanowi kontynuację planowania
strategicznego w poprzednich latach, odwołując się do zapisanych wcześniej celów i zadań
oraz efektów ich realizacji. 

Strategia  Rozwoju  Powiatu  Bełchatowskiego  na  lata  2015-2020  zakłada  realizację  celów
strategicznych i operacyjnych w następujących obszarach:

I. CEL STRATEGICZNY: spójność gospodarcza

I.1. Cel operacyjny: Rozwinięty system gospodarczy oparty na wiedzy i innowacji
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Kierunki działań:

1. Wdrażanie niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii
2. Rozwój "zielonych przemysłów" i usług na rzecz wykorzystywania OZE
3. Inwestowanie w specjalistyczne usługi, wspierające rozwój stref ekonomicznych
4. Dywersyfikacja przemysłu – rozwój stref ekonomicznych

I.2. Cel operacyjny: Rozwinięta sfera przedsiębiorczości

Kierunki działań:

1. Wspieranie małej przedsiębiorczości
2. Promowanie wspólnych, komplementarnych działań wśród przedsiębiorców – inkubatory
3. Alternatywne formy przedsiębiorczości – spółdzielnie

II. CEL STRATEGICZNY: spójność społeczna

II.1. Cel operacyjny: Wysoka jakość oferty edukacyjnej przystosowana do potrzeb rynku

Kierunki działań:

1. Podniesienie kwalifikacji młodzieży i osób dorosłych
2.  Spójna  polityka  oświatowa –  rozwój  szkolnictwa  zawodowego,  współpraca  z  uczelniami
oraz biznesem w zakresie kierunków kształcenia
3. Podniesienie standardu placówek oświatowych na wszystkich etapach kształcenia
4.  Rozwój  kompetencji  technik  cyfrowych  w  procesie  edukacji  na  wszystkich  etapach
kształcenia

II.2.  Cel  operacyjny:  Zaawansowany  poziom  sektora  obywatelskiego  oraz  kapitału
społecznego

Kierunki działań:

1. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
2. Kształtowanie świadomości regionalnej i lokalnej

II.3. Cel operacyjny: Zintegrowane społeczeństwo

Kierunki działań:

1. Promocja i rozwój kształcenia przez całe życie
2. Wspieranie organizacji pozarządowych – rozwój trzeciego sektora
3. Rozwój bazy oraz usług kultury, sportu, turystyki i rekreacji
4. Przeciwdziałanie ubóstwu ekonomicznemu
5. Reintegracja zawodowa oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniom społecznym

II.4. Cel operacyjny: Wysoka jakość oraz dostępność usług publicznych

Kierunki działań:

1. Rozwój i podnoszenie standardów opieki zdrowotnej
2. Rozwój cyfryzacji i usług cyfrowych w sektorze publicznym – rozwój e-administracji
3. Wspieranie  kadr  publicznych  w  rozwoju  zawodowym,  możliwość  realizacji  projektów
interdyscyplinarnych

III. CEL STRATEGICZNY: spójność przestrzenna

III.1.Cel operacyjny: Atrakcyjny i dobrze skomunikowany ośrodek

Kierunki działań:

1. Inwestowanie w możliwość szybkiej komunikacji z dużymi ośrodkami
2. Wspieranie  potencjału  turystycznego  powiatu  –  stworzenie  różnorodnej,  zachęcającej
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oferty

III.2. Cel operacyjny: Dobra kondycja środowiska przyrodniczego

Kierunki działań:

1. Racjonalizacja gospodarki odpadami
2. Utrzymanie różnorodności biologicznej
3. Przeciwdziałanie i zwalczanie skutków zagrożeń naturalnych i antropologicznych

III.3.  Cel  operacyjny:  Rozwinięty  przestrzennie  region  z  powiązanym  systemem
osadniczym

Kierunki działań:

1. Wspieranie procesów rewitalizacji i poprawa ładu przestrzennego
2. Zapewnienie  bezpieczeństwa  energetycznego,  w  tym  elektroenergetyka, ciepłownictwo,

gazownictwo
3. Rozwój systemów – wodno-kanalizacyjnych

Realizacja 
założeń 
przyjętych           
w dokumencie     
wg stanu              
na 31.12.2019 r. 

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego realizowano zadania własne zgodnie
z założeniami dokumentu, tj. pozyskiwanie i wykorzystanie środków zewnętrznych na zadania
z zakresu edukacji  oraz z zakresu infrastruktury drogowej, modernizacji  obiektów powiatu
bełchatowskiego.  Realizacja  zadań  zapisanych  w  strategii  partnerów  społecznych  (gminy,
nadleśnictwa, szkoły, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, osoby niepełnosprawne itp.).

I.2. CEL STRATEGICZNY: spójność gospodarcza

Cel operacyjny: Rozwinięta sfera przedsiębiorczości:

1. Promowanie  potencjału  gospodarczego  poprzez  tworzenie  wizerunku  powiatu
bełchatowskiego  jako  obszaru  o  bogatym  potencjale  gospodarczym,  korzystnym
położeniu oraz rozbudowie platformy wymiany informacji na linii powiat – Regionalna
Izba Gospodarcza, kontynuacja  współpracy samorządu powiatowego z  instytucjami
okołobiznesowymi w regionie.

2. Rozwój infrastruktury niezbędnej niezbędnej do przyciągnięcia nowych inwestorów,
funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w tym modernizacja dróg.

3. Wsparcie  dla  mikro,  małych  i  średnich  firm  z  terenu  województwa  łódzkiego,
inwestowanie  w  infrastrukturę  techniczną  –  współpraca  w  realizacji  projektu
pn.  RozwoYou, XIII edycja konkursu „Firma na medal”.

II. CEL STRATEGICZNY: spójność społeczna

II.1. Cel operacyjny: Wysoka jakość oferty edukacyjnej przystosowana do potrzeb rynku
obejmująca wszystkie wskazane kierunki działań:

1. Podniesienie kwalifikacji młodzieży i osób dorosłych.
2.  Spójna  polityka  oświatowa –  rozwój  szkolnictwa  zawodowego,  współpraca  z  uczelniami
oraz biznesem w zakresie kierunków kształcenia.
3. Podniesienie standardu placówek oświatowych na wszystkich etapach kształcenia.
4.  Rozwój  kompetencji  technik  cyfrowych  w  procesie  edukacji  na  wszystkich  etapach
kształcenia  poprzez  wdrażanie  w  podległych  powiatowi  szkołach  następujące  wieloletnie
projekty edukacyjne finansowane z Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ:

• „Dziś o jutrze – kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli ZSP Nr 4 w Bełchatowie” –
okres realizacji 10.09.2018 r. – 04.09.2020 r.

• „Zawodowo  Damy  Radę!  Wsparcie  zawodowe  niepełnosprawnych  uczniów  SOSW  
w Bełchatowie” – okres realizacji 01.10.2018 r. – 31.08.2020 r.

• „Zawodowo mocni - zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego” – okres realizacji 
• „Mega szóstka – rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia niepełnosprawnego  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bełchatowie” – okres realizacji:
02.09.2019 r. – 30.06.2021 r.

• Łączna  wartość  pozyskanego  dofinansowania  z  Unii  Europejskiej  na  projekty
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edukacyjne  dla  szkół  wynosi:  6  317  978  zł,  w  tym  na  doposażenie  40  pracowni
szkolnych 3 558 986,50 zł.

II.2.  Cel  operacyjny:  Zaawansowany  poziom  sektora  obywatelskiego  oraz  kapitału
społecznego:

Wspieranie aktywności aktywności zawodowej w regionie (finansowanie z EFS), mające na celu
poprawę  dostępu  do  zatrudniania  oraz  aktywizację  grupy  bezrobotnych.  Reintegracja
zawodowa  oraz  przeciwdziałanie  dyskryminacji  i  wykluczeniu  społecznym  poprzez
finansowanie  programów  na  rzecz  promocji  zatrudnienia,  łagodzeniu  skutków  bezrobocia
i aktywizacji zawodowej w tym w ramach środków Funduszu Pracy, środków EFS w ramach PO
WER 2014-2020 oraz RPO WŁ 2014-2020, a także ze środków z rezerwy Ministra.

II.3. Cel operacyjny: Zintegrowane społeczeństwo:

Poprawa stopnia samorządności i praworządności wśród społeczeństwa poprzez zwiększenie
liczby  propozycji  rozwijających  zainteresowania.  Rozbudowa bazy  sportowej  i  kulturowej,
w  tym  przebudowa  boiska  lekkoatletycznego  i  kortów  w  I  LO,  przebudowa  i  rozbudowa
kompleksu sportowego przy II LO, przebudowa węzła cieplnego dla potrzeb sali gimnastycznej
ZSP nr 4, modernizacja sali warsztatowej wraz z zakupem podnośnika dla ZSP w Zelowie,

II.4. Cel operacyjny: Wysoka jakość oraz dostępność usług publicznych:

1. Wzrost  aktywności  osób  działających  na  rzecz  lokalnej  społeczności,  działalności
wspomagających  rozwój  społeczności  lokalnych  oraz  współpraca  z  organizacjami
pozarządowymi  poprzez  przekazanie  środków  na  wydarzenia,  które  objęto
Patronatem starosty bełchatowskiego jak i również finansowanie zadań publicznych
w  obszarach  kultury,  turystyki,  sportu,  ochrony  zdrowia,  pomoc  społeczna
i rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych;

2. Rozwój i podnoszenie standardów opieki zdrowotnej  m.in. realizację dwóch polityk
zdrowotnych , tj. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
dla dziewcząt z rocznika 2002 w Powiecie Bełchatowskim na lata 2017-2020. Przyjęcie
programu profilaktyki raka gruczołu krokowego realizowanego w latach 2018-2021. 

III. CEL STRATEGICZNY: spójność przestrzenna

III.2. Cel operacyjny: Dobra kondycja środowiska przyrodniczego:

1. Urządzenie skweru wraz z urządzeniem terenów zieleni przy budynkach Starostwa
Powiatowego  w Bełchatowie.

2. Utworzenie  skweru  wraz   z  urządzeniem  terenów  zieleni  przy  budynkach  PCS
w Bełchatowie.

3. Utworzenie skweru wraz   z urządzeniem terenów zieleni przy budynkach DPS   
             w Zabłotach.    

4. Rozbudowa i przebudowa ul. Cegielnianej  w Bełchatowie  – przebudowa mostu.

III.3.  Cel  operacyjny:  Rozwinięty  przestrzennie  region  z  powiązanym  systemem
osadniczym:

1. Wymiana korytek odwodnieniowych  na korytka grzebieniowe w obrębie zjazdów        
do posesji  w ciągu odwodnienia drogi powiatowej  Nr 1919 w miejscowości Kurnos II.

2. Przebudowa przepompowni przy ZSP w Zelowie.
3. Odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej  Nr 1910E oraz budowa chodnika  

na wysokości cmentarza w miejscowości Parzno.
4. Termomodernizacja dachu budynku DPS Bełchatów,
5. Termomodernizacja stropodachów budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach – 

ETAP I.
6. Przebudowa pomieszczeń III piętra budynku Starostwa Powiatowego ul. Pabianicka 

17/19.
7. Rozbudowa  i  modernizacja  sieci  dróg  powiatu  bełchatowskiego,  w  tym  drogi

powiatowej Nr 1916E Bogdanów-Łękawa w m. Łękawa na dł. 500 mb os skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 484 wraz z odwodnieniem i wybudowaniem chodników.

8. Przebudowa przepompowni przy ZSP w Zelowie.
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Najważniejsze 
działania 
podejmowane      
w roku 2019 r.

Pozyskiwanie  i  wykorzystanie  środków  zewnętrznych  na  zadania  z  zakresu  edukacji
oraz z zakresu infrastruktury drogowej, modernizacji obiektów powiatu bełchatowskiego.
Realizacja zadań zapisanych w strategii partnerów społecznych (gminy, nadleśnictwa, szkoły,
organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, osoby niepełnosprawne itp.).
Jedne z najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2019 roku:

1) IV Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego oraz konkurs „Firma na medal” - jedno
z największych wydarzeń biznesowo – gospodarczych w powiecie i regionie, które odbyło
się w dniu 5 kwietnia 2019 r. w hotelu „Wodnik”. „Firma na medal”,  a od początku 2020
r. trwały działania i przygotowania do V Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego,
które planowane było na 23 – 24 kwietnia 2020 r. w hotelu "Sport".

2) Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu   oraz inwentaryzacja stanów lasów
niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Powiatu Bełchatowskiego.

3) Termomodernizacja dachu budynku DPS Bełchatów.
Rozbudowa i modernizacja sieci dróg powiatu bełchatowskiego, w tym drogi powiatowej
Nr  1916E  Bogdanów-Łękawa  w  m.  Łękawa  na  dł.  500  mb  od  skrzyżowania  z  drogą
wojewódzką nr 484 wraz z odwodnieniem i wybudowaniem chodników.

Źródło: Opracowanie własne

Tabela Nr 8: Wykonanie Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Bełchatowskiego
Nazwa 
dokumentu 

Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Bełchatowskiego 

Tryb i data 
przyjęcia              
(ze wskazaniem 
ewentualnych 
zmian 
dokumentów) 

Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Bełchatowskiego został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu
w  Bełchatowie  Nr  XVIII/119/2016  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  trybie  i  na  zasadach,
o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 
Dokument  poprzedzały  konsultacje  społeczne  z  mieszkańcami  powiatu  bełchatowskiego
przeprowadzone  zgodnie  z  przyjętą  Uchwałą  Zarządu  Powiatu  w  Bełchatowie  Nr  98/16
z dnia 15 marca 2016 r.

Podstawowe 
założenia

Program Rozwoju  Lokalnego  Powiatu  Bełchatowskiego  -  dokument  wykonawczy  planowania
średniookresowego,  stanowiący  podstawę  do  wdrażania  rozwojowych  przedsięwzięć
społecznych  i  gospodarczych  określił  listę  zadań  do  realizacji  przez  Powiat  Bełchatowski
z uwzględnieniem celów zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015-
2020.  Projekty zgłoszone do PRL:

1. Projekt PUP w ramach POWER Działanie1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy
na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz ludzi
młodych, pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim
(I)". Okres realizacji 01.03.2015 r. - 31.12.2015 r.
2. Projekt PUP w ramach RPO WŁ - adresowany do osób bezrobotnych pow. 30 roku życia
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. - w przygotowaniu.
3. Warsztat Terapii  Zajęciowej (dla gmin Szczerców, Rusiec, Kluki) prowadzony przez PCPR
utworzony na parterze Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej.
4. Stworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla maksymalnie 14 wychowanków.
5. Realizacja programu poprawy warunków do edukacji i rehabilitacji w SOS w Bełchatowie
"Bezpieczne i kolorowe sale lekcyjne i pracownie".
6. Organizacja Eko-pracowni - udział w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska w Łodzi.
7.  Zadania  z  zakresu  edukacji  ekologicznej:  "Powiatowe  Obchody  Dnia  Ziemi",  "Festiwal
ekologicznej  twórczości  dzieci",  "EKO-PIKNIK",  "Wyjazdy  ekologiczne  mieszkańców  powiatu
bełchatowskiego", "Edukacja ekologiczna przez massmedia".
8. Sporządzanie "Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów" - dla lasów nie będących własnością
Skarbu Państwa.
9. Pozyskiwanie środków z RPO WŁ oraz PO Polska Cyfrowa na zadania związane z poprawą
i  uaktualnieniem  baz  danych  ewidencji  gruntów  i  budynków,  utworzeniem  baz  danych
dotyczących  geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  baz  danych  obiektów
topograficznych - mapy zasadniczej. (W fazie przygotowania - utworzenie Celowego Związku
Powiatów, co pozwoli na pozyskanie środków unijnych).
10. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2311E na odcinku 1,225 [km]od miejscowości Kurówek
Prądzewski do drogi krajowej Nr 74.
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11.  Rozbudowa drogi  powiatowej  Nr  1920E  na  odcinku  4,951  [km]od  miejscowości  Parzno
do drogi krajowej Nr 74 miejscowość – Kluki.
12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1922E w zakresie budowy chodnika na odcinku I etap
0,885[km] II etap 0,550[km] od miasta Zelowa do miejscowości Pożdżenice.
13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2308E ( Trakt Napoleoński) na odcinku 21,951 [km]od
miejscowości Kącik do granicy powiatu miejscowość – Patoki.
14. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1917E na odcinku 5,838 [km]od miejscowości Nowy Świat
do miejscowość – Słupia.
15.  Przebudowa drogi  powiatowej Nr  1914E na odcinku 7,106 [km]od miejscowości  Mazury
do granicy powiatu – Góry Borowskie.
16. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913E na odcinku 4,620 [km]od miejscowości Zdzieszulice
Górne do miejscowości – Mokracz.
17.  Przebudowa  drogi  powiatowej  Nr  2113E  na  odcinku  od  DK  74  do  granicy  Powiatu
w miejscowości Dęby Wolskie-Kolonia w km 5+545 do 8+576.
18.  Kompleksowy  projekt  przebudowy  dróg  o  nawierzchniach  gruntowych,  żwirowych
i gruntowo-żwirowych, na drogi o nawierzchniach twardych. Są to odcinki dróg powiatowych:
Nr 1907 E, 1908E, 1928E, 2301E, 2309E, 4526E, 4912E, o łącznej długości 12,440 [km].
19.  Przebudowa  drogi  powiatowej  1917E  na  odcinku  Kamień  -  Chabielice  do  drogi
wojewódzkiej P483.
20. Budowa zaplecza biurowo - szatniowo - magazynowego dla stadionu, boiska piłkarskiego
i administracji PCS.

Realizacja założeń
przyjętych            
w dokumencie      
wg stanu              
na 31.12.2019 r. 

W związku z potrzebą osiągnięcia celów zawartych w Programie Rozwoju Lokalnego w 2019 r.
kontynuowano/podjęto się realizacji następujących działań:

1. „Aktywizacja  osób  młodych  pozostających  bez  pracy  w  powiecie  bełchatowskim  (IV)”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 okres realizacji:
2.  01.06.2018 r. – 31.12 .2019 r. 
3. „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim
(V)”   - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego okres realizacji: 01.01.2019 r.
– 31.12 .2020 r. 
4. Warsztat Terapii Zajęciowej (dla gmin Szczerców, Rusiec, Kluki) prowadzony przez PCPR
utworzony na parterze Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. 
5. Realizacja programu poprawy warunków do edukacji i rehabilitacji w SOS w Bełchatowie
"Bezpieczne i kolorowe sale lekcyjne i pracownie".
6. Organizacja Eko-pracowni - udział w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska w Łodzi.
7. Zadania  z  zakresu  edukacji  ekologicznej:  "Powiatowe  Obchody  Dnia  Ziemi",  "Festiwal
ekologicznej  twórczości  dzieci",  "EKO-PIKNIK",  "Wyjazdy  ekologiczne  mieszkańców  powiatu
bełchatowskiego", "Edukacja ekologiczna przez massmedia".
8. Sporządzanie  "Uproszczonych  Planów  Urządzenia  Lasów"  -  dla  lasów  nie  będących
własnością Skarbu Państwa.
9. „Budowa  Systemu  Informacji  Przestrzennej   wspierającego  świadczenie  e-usług  przez
powiaty z terenu województwa łódzkiego”  - okres realizacji projektu obejmuje lata 2018 –
2023.
10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1922E w zakresie budowy chodnika na odcinku I etap
0,885[km] II etap 0,550[km] od miasta Zelowa do miejscowości Pożdżenice.

Źródło: Opracowanie własne
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IV.

10.  Realizacja  zadań powiatu,  wraz z  informacją o  realizacji  polityk,
programów i strategii dotyczących tych zadań.

11. Budżet, Analiza i Sprawozdawczość 

Plan  dochodów wynoszący  131.222.097 zł  w 2019 r.  został  wykonany  w 100,58% na kwotę
131.981.640,08 zł,  z  tego:  dochody  bieżące  –  130.445.075,49  zł,  dochody   majątkowe  -
1.536.564,59 zł.  

Największą  część  budżetu  Powiatu  Bełchatowskiego  –  31,75  % stanowiła  subwencja  ogólna
w tym: część oświatowa – 30,23 %, część równoważąca – 1,52 % dochodów ogółem.

Drugą  co  do  wielkości  część  dochodów  budżetu  czyli  31,06  % stanowiły  udziały  Powiatu
w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiących dochód budżetu
państwa.

Pozostałe dochody stanowiły 24,87 % dochodów ogółem.

Dotacje celowe – 10,49 %.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1,68 %.

Dotacje z funduszy celowych - 0,15 %.

Wykres Nr 2: Poziom wykonania dochodów powiatu w 2019 roku wg. źródeł pochodzenia
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Źródło: Opracowanie własne
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Plan  wydatków na 2019 r. wynosił –  136.216.881 zł. Wykonanie wydatków stanowiło kwotę –
130.062.824,21 zł,  tj.  95,48  %  planu,  z  tego:  wydatki  bieżące  –  119.274.090,18  zł,
wydatki majątkowe – 10.788.734,03 zł.

Udział wydatków majątkowych w wykonanych wydatkach ogółem to 9,04 %.

Wykres  Nr  3:  Struktura  wykonania  wydatków  w 2019  r.  z  zakresu  administracji  rządowej,  zadań  własnych
i porozumień
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Źródło: Opracowanie własne

Wynik budżetu na koniec 2019 r. to nadwyżka w wysokości 1.918.815,87 zł.

Plan przychodów budżetu Powiatu Bełchatowskiego  w 2019  r.  stanowił  kwotę  8.564.784  zł,
wykonanie stanowiło kwotę 10.831.264,24 zł czyli 126,46 %, z tego: 

wolne środki z lat ubiegłych – 3.831.264,24 zł, emisja obligacji komunalnych -7.000.000 zł. 

Plan rozchodów na 2019 rok stanowił kwotę 3.570.000 zł i został wykonany w 100 %. 

Na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie Powiatu Bełchatowskiego wynosiło 36.253.387,96 zł.

Obsługa zadłużenia Powiatu Bełchatowskiego stanowiła kwotę 1.008.050,55 zł.
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12. Edukacja, Kultura i Sport

Rok 2019 był rokiem szczególnym dla edukacji, przyniósł wiele zmian systemowych tj:

-  zespoły  szkół  ponadgimnazjalnych  z  mocy  ustawy  zmieniły  nazwy  na  zespoły  szkół
ponadpodstawowych,

-   Centrum Kształcenia Praktycznego zmieniło nazwę na Centrum Kształcenia Zawodowego,

- dotychczasowe trzyletnie licea ogólnokształcące zostały przekształcone w czteroletnie,

- dotychczasowe czteroletnie technika zostały przekształcone w pięcioletnie,

-  dotychczasowe  Gimnazjum  Nr  6  w  Bełchatowie  wchodzące  w  skład  Specjalnego  Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego zakończyło działalność.

W powiecie bełchatowskim w 2019 roku funkcjonowały szkoły publiczne:

- 35 szkół podstawowych, w tym 2 szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez powiat,

- 8 liceów ogólnokształcących, w tym 3 prowadzone przez powiat,

- 5 techników, w tym 3 prowadzone przez powiat,

- 4 szkoły branżowe I stopnia, w tym 3 prowadzone przez powiat,

- 1 szkoła branżowa specjalna,

- 1 szkoła przysposabiająca do pracy.

17  uczniów  korzystało  z  nauczania  indywidualnego  w  szkołach  prowadzonych  przez  powiat
bełchatowski.

Tabela Nr 9: Liczba szkół z terenu powiatu i prowadzonych przez powiat bełchatowski

L.p. Typ szkoły Funkcjonujące
w powiecie

Prowadzone
przez powiat

Liczba uczniów w szkołach
powiatowych w 2018 roku

1. szkoła podstawowa 35 2 103

2. liceum ogólnokształcące 8 3 1210

3. technikum 5 3 1322

4. szkoła branżowa 
I stopnia

4 3 516

5. szkoła branżowa 
I stopnia specjalna

1 1 31

6. szkoła specjalna 
przysposabiająca
do pracy

1 1 27

Razem 54 13 3.209

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO na dzień 30.09.2019 r.

W  Młodzieżowym  Ośrodku  Socjoterapii  w  Łękawie  i  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno
-Wychowawczym  w  Bełchatowie  funkcjonowało  25  oddziałów  szkół  specjalnych,  w  których
pobierało naukę 153 uczniów. 8 osób realizowało obowiązek szkolny na zajęciach rewalidacyjno
-wychowawczych. 
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Tabela Nr 10: Liczba uczniów w podziale na typy szkół prowadzonych przez powiat bełchatowski

L.p. Typ szkoły Liczba
oddziałów

Liczba uczniów 
w 2019 roku

Średnia  
na oddział

1. szkoła podstawowa specjalna 17 103 6,05

2. liceum ogólnokształcące 47 1210 25,74

4. technikum 50 1322 26,44

5. szkoła branżowa I stopnia 20 516 25,8

6. szkoła branżowa I stopnia specjalna 3 31 10,33

7. szkoła specjalna przysposabiająca 
do pracy

5 27 5,4

Razem 142 3.209

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO na dzień 30.09.2019 r.

Wykres Nr 4: Typ szkoły - liczba uczniów w 2019 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO na dzień 30.09.2019 r.

Do  jednego  oddziału  w szkole  masowej  uczęszczało  średnio  26,05  uczniów.  Najwyższa
średnia  uczniów  na  oddział  to:  27,31  w  Technikum  Ekonomiczno-Hotelarskim  (wchodzącym
w skład ZSP 2), a najniższa w Szkole Branżowej I stopnia Nr 2 (wchodzącej w skład ZSP 2) - 23,25
uczniów na oddział.

Rekrutacja

Postępowanie  rekrutacyjne  na  rok  szkolny  2019/2020  przeprowadzono  odrębnie
dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum i odrębnie dla kandydatów
będących  absolwentami  ośmioletniej  szkoły  podstawowej.  O  miejsce  w  klasach  pierwszych
ubiegało  się  932  absolwentów  klas  III  gimnazjów  oraz  1049  absolwentów  klas  VIII  szkól
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podstawowych.  We wrześniu 2019 roku naukę w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych
przez powiat bełchatowski rozpoczęło 1468 uczniów: w tym 631 w liceach ogólnokształcących,
535  w  technikach,  277  w  szkołach  branżowych  I  stopnia,  8  w  szkole  branżowej  specjalnej
I stopnia i 17 w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.

Absolwenci roku szkolnego 2018/19

W 2019 roku szkoły ukończyło 715 osób, w tym w odniesieniu do poszczególnych szkół:
I LO -140, II LO - 133, ZSP 1 - 203, ZSP 2 - 134, ZSP Zelów - 54, SOSW – 35, MOS – 16.

Zdawalność egzaminów maturalnych oraz innych egzaminów kończących szkoły wynosiła:

• I LO – 100%,

• II LO – 89,68%,

• IV LO -52,83%,

• Technikum Energetyczne w ZSP 1 – 82,11%,

• Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie w ZSP 2 – 74,16%,

• Technikum Mechaniczne w ZSP w Zelowie – 88,89%.

Tabela  Nr  11:  Porównanie  wyników  egzaminu  maturalnego  2019  w  powiecie  bełchatowskim,  województwie
łódzkim oraz w kraju

Wszyscy zdający

Powiat
Bełchatowski

Województwo
łódzkie Kraj

Liczba zdających, którzy przystąpili
do wszystkich egzaminów obowiązkowych

w tym:

512

100%

15 690

100%

248 054

100%

Osoby, które zdały egzamin
433

84,57%

13.771

87,77%

216 978

87,47%

Osoby, które nie zdały egzaminu
maturalnego

79

15,43%

1.919

12,23%

31 076

12,53%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE

Tabela  Nr  12:  Porównanie  wyników  egzaminu  maturalnego  2019  w liceum  w  powiecie  bełchatowskim,
województwie łódzkim oraz w kraju

Wszyscy zdający

Powiat
Bełchatowski

Województwo łódzkie Kraj

Liczba zdających, którzy przystąpili
do wszystkich egzaminów

obowiązkowych
w tym :

319

100%

10 195

100%

156 952

100% 
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Osób, które zdały egzamin

281

88,09%

9 255

90,78%

143 313

91,31%

Osób, które nie zdały egzaminu
maturalnego

38

11,91%

940

9,22%

13 639

8,69%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE 

Tabela Nr 13: Porównanie wyników egzaminu maturalnego 2019 w technikum w powiecie bełchatowskim, 
województwie łódzkim oraz w kraju

Wszyscy zdający

Powiat Bełchatowski Województwo
łódzkie Kraj

Liczba zdających, którzy przystąpili
do wszystkich egzaminów

obowiązkowych 
w tym :

193

100%

5 495

100% 

91 102

100% 

Osób, które zdały egzamin
152

78,76%

4 516

82,18%

73 665

80,86%

Osób, które nie zdały egzaminu
maturalnego

41

21,24%

979

17,82%

17 437

19,14%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE 

Szkolnictwo  zawodowe  oferuje  kształcenie  młodzieży  głównie  na  kierunkach:
energetycznych,  elektrycznym,  mechanicznym,  budowlanym,  ekonomicznym  oraz  innych
związanych z usługami.

Tabela Nr 14: Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa i wiosenna)

Lp. Szkoła Zawód Kwalifikacja Przystąpiło  
do egzaminu

Otrzymało
dyplom

1.

TE
C
H

N
IK

U
M

 
EN

ER
G

ET
YC

ZN
E 

w
 Z

SP
 3

  
  

  
  
 Technik budownictwa B.18 31 28

B.30 22 19

B.33 28 22

2. Technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej

B.21 33 27

B.22 27 16

3. Technik elektryk E.07 29 17

E.08 19 18

E.24 14 7

4. Technik informatyk E.14 36 11

E.12 6 5

E.13 39 17
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5. Technik elektronik E.20 17 9

E.06 8 8

6. Technik mechanik M.44 10 2

M.17 7 6

7.

SZ
KO

ŁA
 B

RA
N

ŻO
W

A 
I S

TO
PN

IA
 N

R
 1

 w
 Z

SP
1 Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych 
w budownictwie

B.06 2 0

B.07 16 15

8. Elektryk E.07 24 4

E.08 12 10

9. Operator obrabiarek skrawających M.19 6 3

10.

TE
C
H

N
IK

U
M

  
  
  
  
 

EK
O

N
O

M
IC

ZN
O

- 
  
  
  
  
 

H
O

TE
LA

R
SK

IE
 w

 Z
SP

 4
  
  
  
  

  
  
  
  Technik usług fryzjerskich A.19 1 0

11. Technik organizacji reklamy A.26 4 3

A.27 3 1

12. Technik logistyk A.30 0 0

A.31 14 11

AU.22 19 9

13. Technik ekonomista A.35 2 2

A.36. 1 0

14. Technik geodeta B.35 10 8

B.36 5 4

15. Technik hotelarstwa T.11 3 1

T.12 1 0

16. Technik żywienia i usług 
gastronomicznych

T.06 29 30

T.15 8 2

17.

SZ
KO

ŁA
 B

RA
N

ŻO
W

A 
I S

TO
PN

IA
 N

R
 2

 
w

 Z
SP

 4

Kucharz T.06 8 6

18.

TE
C
H

N
IK

U
M

  
  
  
  

 
M

EC
H

A
N

IC
ZN

E 
w

 Z
el

ow
ie

 

Technik informatyk E.13 12 11

E.14 7 4

19. Technik pojazdów samochodowych M.12 9 9

M.42 7 7

20. Elektromechanik pojazdów 
samochodowych

M.12 6 6

21. Technik mechanik M.20 9 9

M.44 4 4

22.

SZ
KO

ŁA
BR

A
N

ŻO
W

A 
I S

TO
PN

IA
 w Mechanik pojazdów samochodowych M.18 8 8

23. Sprzedawca A.18 4 4
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Ze
lo

w
ie24. Kucharz T.06 2 2

25.

SZ
KO

ŁA
 B

RA
N

ŻO
W

A 
SP

EC
JA

LN
A 

I 
ST

O
PN

IA
 w

  
SO

S-
W

Ogrodnik R.05 1 1

26. Kucharz T.06 1 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE 

W szkołach prowadzonych przez powiat bełchatowski zatrudnionych było 434 nauczycieli
(381,08  w  przeliczeniu  na  pełne  etaty),  w  tym  22  nauczycieli  stażystów,  38  nauczycieli
kontraktowych, 62 nauczycieli mianowanych, 309 nauczycieli dyplomowanych oraz 3 nauczycieli
bez stopnia awansu zawodowego. Na jednego nauczyciela przypadało średnio 7,39 ucznia.

Wykres Nr 5: Zatrudnienie nauczycieli wg. stopnia awansu zawodowego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO na dzień 30.09.2019 r.

Nagrody i stypendia 

Starosta Bełchatowski w 2019 roku przyznał 25 stypendiów motywacyjnych dla szczególnie
uzdolnionych  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  w  łącznej  kwocie  14.998,50  zł
oraz 25 stypendiów dla studentów na łączną kwotę 30.000 zł.

Na  nagrody  dla  uczniów  w  23  turniejach  i  konkursach  oświatowych  przekazano  kwotę
4.200 zł oraz nagrodę dla I LO w wysokości 2.000 zł za największą zdobytą liczbę punktów.

Na  uroczystości  Dnia  Edukacji  Narodowej  wręczono  nauczycielom  24  nagrody  Starosty
Bełchatowskiego w wysokości 3.300 zł brutto każda.
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W szkołach i placówkach realizowane były zajęcia grantowane finansowane przez powiat -
w ZSP 4: 2 granty o wartości 6.000 zł, w ZSP w Zelowie: 2 granty o wartości 17.000 zł i w SOSW
3 granty o wartości 7.000 zł.

Tabela  Nr  15:  Podział  kwoty  części  oświatowej  subwencji  ogólnej  przekazanej  przez  MEN  wg.  metryczki
subwencji oświatowej 2019 r., a wykonanie wydatków w jednostkach oświatowych 

Lp. Nazwa jednostki Liczba
uczniów

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej
przekazanej przez MEN 

Wykonanie wydatków
w 2019 r.

1. I LO 
w Bełchatowie

386 2.979.319,20 3.863.584,96

2. II LO 
w Bełchatowie

426 3.297.594,05 4.410.292,00

3. ZSP nr 1*
w Bełchatowie

797 7.196.434,73 7.609.379,83

4. ZSP nr 2*
w Bełchatowie

519 4.505.134,82 5.810.509,58

5. ZSP*                       
w Zelowie

237 2.486.148,39 3.724.858,77

6. PPP 
w Bełchatowie

- 2.670.708,58 2.224.461,23

7. Bursa Szkolna 
w Bełchatowie

1.126.360,17 2.016.474,26

8. CKZ 
w Bełchatowie

W CKZ 396 uczniów (ZSP 1-119 uczniów BS I st, 43 ZSZ, 230 
uczniów TE i 4 uczniów SOSW) odbywało kształcenie 
zawodowe, wobec powyższego winno nastąpić wydzielenie   
z ww. jednostek z algorytmu kwoty 947.047 zł

2.353.079,06

9. SOSW                     
w Bełchatowie

129 5.827.053,56 7.314.971,41

10. MOS Łękawa 39 2.078.791,22 2.899.966,99

Łącznie : 2.533 32.167.454,72 42.247.578,09

* realizowane projekty unijne:

Technikum Mechaniczne  w Zelowie  i  Technikum Ekonomiczno  -  Hotelarskie  w Bełchatowie  -
"Praktyka czyni mistrza – specjalistyczne zajęcia i staże dla uczniów",
ZSP 3 - "Kosmiczna wiedza – kursy i szkolenia dla uczniów ZSP 3 w Bełchatowie",
ZSP 4 - "Dziś o jutrze – kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli ZSP 4 w Bełchatowie.

Źródło: Opracowanie własne oraz część oświatowa subwencji ogólnej 

Tabela Nr 16: Finansowanie szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE: RAZEM: W ROKU 2019

1.
KWOTA CZĘŚCI OŚWIATOWEJ 
SUBWENCJI  OGÓLNEJ

39.899.153,00 w tym:
• 39.155.569 - wg metryczki 

subwencji oświatowej;
• 734.771 – zwiększenie 

podwyżek płac                   
dla nauczycieli;

• 3.594 świadczenie              
dla stażystów na start;

• 5.219 zwrot kosztów 
związanych z wypłatą odpraw
dla nauczycieli.
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2. LICZBA UCZNIÓW 2.533

3.

FINANSOWY STANDARD A 
PODZIAŁU SUBWENCJI 
NA 1 UCZNIA 5.732,99

4.
WYDATKI  JEDNOSTEK 
OŚWIATOWYCH w tym: 50.441.065,58

Wynagrodzenia i składniki         
od nich naliczane

34.927.171,17
Wydatki na realizację zadań 
statutowych 6.346.802,14
Dotacje na zadania bieżące

5.221.830,08
Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych

304.203,79
Wydatki na programy 
finansowane 
z udziałem środków z UE

1.201.768,39
Wydatki majątkowe

2.439.290,01

5.

RÓŻNICA MIĘDZY OTRZYMANĄ 
SUBWENCJĄ OŚWIATOWĄ A 
PONIESIONYMI WYDATKAMI 10.541.912,58

Źródło: Część oświatowa subwencji ogólnej oraz sprawozdania roczne jednostek oświatowych Rb-28S

W  kwocie  50.441.065,58  zł  uwzględnione  zostały  wydatki  na  programy  finansowane
z udziałem środków z UE oraz wydatki majątkowe. Pozostała kwota w wysokości 46.800.007,18 zł
została przeznaczona na realizację zadań bieżących.

Ofertę szkół publicznych uzupełniały szkoły publiczne i niepubliczne.

Tabela Nr 17: Liczba uczniów w szkołach/placówkach dotowanych w 2019 roku

L.p. Typ szkoły Liczba oddziałów Liczba uczniów w szkołach/liczba
dzieci objętych wwr*

1. liceum ogólnokształcące               
dla młodzieży

9 198

2. liceum ogólnokształcące 29 632

3. technikum dla młodzieży 5 97

4. szkoły policealne 50 1.043

5. publiczne szkoły policealne 3 155

Razem 96 2.125

6. Niepubliczna Poradnia "Tęczowa" 36 dzieci objętych wwr*

7. Niepubliczna Poradnia "Medius" 12 dzieci objętych wwr*

* wczesne wspomaganie rozwoju
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO na dzień 30.09.2019 r.
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W 2019 r. wpisano do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 1 placówkę, wykreślono
z ewidencji 5 szkół i 2 placówki, przygotowano 23 zaświadczenia o zmianie wpisu, przygotowano
2 decyzje o udzieleniu zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną inną niż jst
oraz przygotowano decyzję o wstrzymaniu przekazywania dotacji 1 szkole policealnej.

Edukacja publiczna dofinansowana ze środków zewnętrznych w 2019 roku.

W  podległych  jednostkach  oświatowych  realizowane  są  cztery  projekty  unijne
dofinansowane  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  RPO  WŁ  Oś
Priorytetowa  XI  Kształcenie,  Kwalifikacje,  Umiejętności  oraz  dwa  projekty  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: 

• „Dziś o jutrze – kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli ZSP Nr 4 w Bełchatowie” –
okres realizacji 10.09.2018 r. – 04.09.2020 r.

- dofinansowanie 736 852,45 zł,

- wkład własny w postaci wynagrodzeń Zespołu Projektowego w kwocie 81 872,49 zł,

- wartość całkowita 818 724,94 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie przez 60 uczniów oraz 5 nauczycieli kształcenia
zawodowego ZSP Nr 4 w Bełchatowie kompetencji zawodowych mających wpływ na wzrost
konkurencyjności  na  rynku  pracy  poprzez  udział  w  kursach  zawodowych,  szkoleniach,
zajęciach  specjalistycznych  z  wykorzystaniem  nowoczesnych  środków  dydaktycznych
oraz stażach. Zostaną zrealizowane: 3 edycje kursu cukierniczego wraz z wyposażeniem
pracowni  gastronomicznej,  2  edycje  kursu  operatorów  wózków  jezdniowych
wraz  z  wyposażeniem  pracowni  logistycznej,  1  edycja  kursu  kadry  i  płace
wraz z wyposażeniem pracowni dla zawodu technik ekonomista, 1 edycja szkolenia i zajęć
specjalistycznych z obsługi programu EWMAPA wraz z wyposażeniem pracowni dla zawodu
technik geodeta oraz 1 edycja kursu wizażu. Po kursach i szkoleniach każdy uczeń odbędzie
płatny  staż  u  przedsiębiorcy.  Doposażenie  szkoły  w  nowoczesne  pomoce  dydaktyczne
podnoszące jakość kształcenia zawodowego zaplanowano na poziomie 456 630 zł.

• „Zawodowo  Damy  Radę!  Wsparcie  zawodowe  niepełnosprawnych  uczniów  SOSW  
w Bełchatowie” – okres realizacji 01.10.2018 r. – 31.08.2020 r.

- dofinansowanie 1 068 284,44 zł, 

- wkład własny w postaci wynagrodzeń Zespołu Projektowego w kwocie 118 698,27 zł,

- wartość całkowita 1 186 982,71 zł.

Głównym celem projektu  jest  indywidualne  wsparcie  zawodowe  20  niepełnosprawnych
uczniów SOSW w Bełchatowie poprzez organizację specjalistycznych zajęć dodatkowych
w nowo doposażonych pracowniach i praktyk zawodowych oraz podnoszenie kwalifikacji
lub nabywanie nowych kompetencji 12 nauczycieli oligofrenopedagogów, biorących udział
w  kształceniu  zawodowym  szkoły  specjalnej  poprzez  udział  w  różnych  formach
doskonalenia  (kursy/  szkolenia  zawodowe/  studia  podyplomowe).  Rezultatem  projektu
będzie wzmocnienie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, stworzenie warunków kształcenia zawodowego zbliżonych do rzeczywistego
środowiska oraz poprawa efektywności kształcenia zawodowego. To zapewni wyższą jakość
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kształcenia  zawodowego  i  wzmocni  umiejętności  praktyczne  istotne  przy  wchodzeniu
absolwentów szkoły specjalnej na rynek pracy. Realizacja projektu została poprzedzona
diagnozą  instytucjonalną  pozytywnie  zaopiniowaną  i  zatwierdzoną  przez  Zarząd.
W projekcie biorą udział dwa zawody ze Szkoły Branżowej I Stopnia – kucharz i ogrodnik
oraz 10 uczniów ze Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Wszyscy uczniowie oprócz
odbycia obowiązkowych płatnych praktyk zawodowych, co powoduje, że jest to projekt
pionierski, biorą udział w 10 rodzajach różnych zajęć dodatkowych. Doposażenie 2 szkół w
Ośrodku,  łącznie  8  pracowni,  w  nowoczesne  pomoce  dydaktyczne  podnoszące  jakość
kształcenia zawodowego zaplanowano na poziomie 675 884,50 zł.

• „Zawodowo mocni  -  zwiększenie  oferty  edukacyjnej  Kilińskiego” –  okres  realizacji
01.04.2019 r. – 31.03.2021 r. 

- dofinansowanie 687 837,99 zł,

- wkład własny w postaci wynagrodzeń Zespołu Projektowego w kwocie 76 426,44 zł,

- wartość całkowita projektu 764 264,43 zł.

Głównym celem projektu to zwiększenie przez 72 uczniów oraz 5 nauczycieli kształcenia
zawodowego  ZSP  w  Zelowie  kompetencji  zawodowych  wpływających  na  wzrost
konkurencyjności na rynku pracy poprzez udział w okresie trwania projektu w zajęciach
specjalistycznych z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych oraz w stażach
zawodowych w lokalnych przedsiębiorstwach przez uczniów, jak również w szkoleniach
zawodowych  i  przeszkolenie  w zakresie  obsługi  wyposażenia  pracowni  szkolnych  przez
nauczycieli.  Projekt  obejmuje  organizację zajęć  spawalniczych dla  36 os.  z  technikum
mechanicznego i technikum pojazdów samochodowych oraz zawodów: mechanik, mechanik
pojazdów  samochodowych,  elektromechanika,  ślusarz,  mechanik  operator  pojazdów
i  maszyn  rolniczych,  zajęcia  z  grafiki  komputerowej  dla  12  os.  i  zajęcia  z  lutowania
układów BGA dla 24 os. Zostaną wyposażone 2 pracownie: technika mechanika i technika
informatyka.  Dodatkowo  nauczyciele  kształcenia  zawodowego  przejdą  szkolenie
z lutowania układów BGA.  Doposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne podnoszące
jakość kształcenia zawodowego zaplanowano na poziomie 240 846 zł.

• „Mega szóstka – rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia niepełnosprawnego  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bełchatowie” – okres realizacji:
02.09.2019 r. – 30.06.2021 r. 

- dofinansowanie 961 876,58 zł,

- wkład własny w postaci wynagrodzeń Zespołu Projektowego w kwocie 72 399,32 zł,

- wartość całkowita projektu 1 034 275,90 zł.

Cel główny projektu to podniesienie u 30 niepełnosprawnych uczniów szkoły podstawowej
kompetencji kluczowych oraz rozwijanie u 37 nauczycieli indywidualnego podejścia do
ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

1.  zwiększenie  stopnia  wykorzystania  technologii  informacyjno-komunikacyjnych  (TIK)
w procesie  edukacyjnym: wyposażenie  pracowni,  podniesienie  kompetencji  cyfrowych
nauczycieli i uczniów, poprzez szkolenia i ich wykorzystywanie,
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2. doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt,

3. organizację specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów (16 rodzajów),

4.  szkolenie  nauczycieli  do  prowadzenia  procesu  indywidualizacji  pracy  z  uczniem
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wszystkie  działania  wzmocnią  jakość  kształcenia  ogólnego  w  jednostce  oświatowej
powiatu. Doposażenie szkoły podstawowej, łącznie 16 pracowni, w nowoczesne pomoce
dydaktyczne  podnoszące  jakość  kształcenia  ogólnego  zaplanowano  na  poziomie
562 930 zł.

Łączna  wartość  pozyskanego  dofinansowania  z  Unii  Europejskiej  na projekty  edukacyjne
dla szkół wynosi: 6 317 978 zł, w tym na doposażenie 40 pracowni szkolnych 3 558 986,50 zł.

Kultura i Sport

Na  zadania  z  zakresu  kultury,  organizację  lub  współorganizację  przedsięwzięć
z zakresu kultury,  nad  którymi  honorowy patronat  objął  Starosta  Bełchatowski  wydatkowano
kwotę   35.017,23 zł,  realizując 21 przedsięwzięć.  Ponadto przyznano nagrody za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznano 18 nagród.
Łączna suma przyznanych nagród opiewała na kwotę 13.000,00 zł, w tym Kulturalny Gryf Powiatu
przyznany Marianowi Wójcikowi w wysokości 1.000,00 zł.

Zarząd  Powiatu  w  Bełchatowie  mając  na  uwadze  dobro  mieszkańców  powiatu
bełchatowskiego, wyraził zgodę na kontynuowanie porozumienia zawartego w dniu 11.08.2000
roku o powierzeniu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bełchatowie zadań Powiatowej Biblioteki
Publicznej dla powiatu bełchatowskiego. W związku z tym w dniu 15.01.2019 r. zawarto Aneks
nr 16 do w/w porozumienia z mocą obowiązującą od 01.01.2019 r., w którym określono sposób
dalszego  finansowania  Miejskiej  i  Powiatowej  Biblioteki  Publicznej  im.  Józefa  Ignacego
Kraszewskiego  w  Bełchatowie,  wykonującej  zadania  Powiatowej  Biblioteki  Publicznej
dla  powiatu bełchatowskiego.  Zgodnie  z  zapisami  w/w  porozumienia  przekazano  kwotę
125.000,00  zł  -  wzmiankowane  środki  były  przekazywane w miesięcznych  transzach.  Środki,
o których mowa obejmują następujące grupy wydatków: wynagrodzenia, zakup usług obcych,
zakup materiałów i energii, zakup środków trwałych i oprogramowania, ubezpieczania społeczne
i inne świadczenia oraz podróże służbowe. 

Główne  zadania  biblioteki  powiatowej  wynikają  z  zapisów  Ustawy  o  bibliotekach.
Jest ona zobowiązana do: 

• gromadzenia, opracowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych, 
• pełnienia funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej,
• udostępniania zbiorów na miejscu oraz na zewnątrz,
• udzielania pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej bibliotekom niższych stopni

oraz sprawowania nad nimi nadzoru merytorycznego. 

Bardzo  ważne  miejsce  w  realizacji  zadań  biblioteki  powiatowej  zajmuje  organizacja
i  przeprowadzenie  wydarzeń  kulturalno  –  oświatowych  dla  mieszkańców  powiatu
bełchatowskiego w tym: wystaw, cyklicznych warsztatów artystycznych dla dorosłych, kiermaszu
książek przeczytanych, warsztatów, gier i zabaw dla dzieci, powiatowych konkursów literackich,
koncertów zespołów, czy też spotkań autorskich (w 2019 roku z Emilią Krakowską, Tadeuszem
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Maksimowiczem,  Barbarą  Szczęsną,  Małgorzatą  Wardą,  z  naukowcami  z  Laboratorium  Pana
Korka). 

Podstawowymi  jednostkami  realizującymi  cele  i  zadania  w  zakresie  wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w powiecie bełchatowskim są kluby sportowe, które działają
w  formie  stowarzyszeń  kultury  fizycznej  oraz  uczniowskich  klubów  sportowych.
W powiecie bełchatowskim zarejestrowanych jest 26 uczniowskich klubów sportowych oraz 52
kluby  sportowe,  których  statut  nie  przewiduje  prowadzenia  działalności  gospodarczej.
W 2019 roku wydano 17 decyzji zmieniających wpisy Ewidencji Klubów Sportowych działających
w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej
prowadzonej przez Starostę Bełchatowskiego oraz wydano 3 decyzje o wykreśleniu z Ewidencji
Stowarzyszeń Kultury Fizycznej oraz Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych.

Na  terenie  powiatu  bełchatowskiego  corocznie  odbywa  się  wiele  imprez  sportowych
i to zarówno o zasięgu lokalnym, jak również krajowym.  Na współorganizację oraz zakup nagród
dla zwycięzców imprez sportowych, nad którymi honorowy patronat objął Starosta Bełchatowski,
wydatkowano kwotę 21.251,21 zł realizując 22 przedsięwzięcia sportowe i turystyczne. 

Zadania sportowe realizowane przez Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie

W  roku  2019  Powiatowe  Centrum  Sportu  w  Bełchatowie  zawarło  umowy  współpracy
z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym, Bełchatowskim Szkolnym Związkiem Sportowym,
Powiatowym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe, w ramach których zostały zorganizowane
następujące wydarzenia z kalendarza poszczególnych organizacji:

· Igrzyska Młodzieży Szkolnej – piłka nożna dziewcząt – 8.05.2019 r. 

· Igrzyska Młodzieży Szkolnej – piłka nożna chłopców – 9.05.2019 r.

· Liga Lekkoatletyczna LZS – 10.05.2019 r.

· Igrzyska Dzieci – Czwórbój LA – 15.05.2019 r.

· Igrzyska Dzieci – piłka nożna dziewcząt – 16.05.2019 r. 

· Igrzyska Młodzieży Szkolnej – piłka nożna chłopców – 21.05.2019 r.

· Duża Piłkarska Kadra Czeka – piłka nożna dziewcząt – 22.05.219 r.

· Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Liga LA – 23.05.2019 r.

· Czwórbój LA – półfinały wojewódzkie – 24.05.2019 r.

· Mistrzostwa województwa – Mała Piłkarska Kadra Czeka – piłka nożna dziewcząt – 27.05.2019 r.

· Półfinał wojewódzki – Liga LA – 29.05.2019 r. 

· Igrzyska Dzieci – trójbój LA – 05.06.2019 r.

Pozostałe wydarzenia zrealizowane przez PCS w Bełchatowie w roku 2019 r.:

· Dyskoteka Noworoczna na lodzie – 06.01.2019 r. 

· Dyskoteka na lodzie na rozpoczęcie ferii zimowych – 10.02.2019 r.

· Ferie z PCS – 11.02 - 22.02.2019 r. 

· Bełchatowska Amatorska Liga Piłkarska w PCS – 01–03.2019 r. 
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· Otwarte Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego w Curlingu – 01–03.03.2019 r.

· Pomoc życie uMILA – razem biegniemy dla Adasia – 10.03.2019 r.

· II Powiatowy Festiwal Sztuk Walki – 24.03.2019 r. 

· Wodna, rodzinna impreza pływacka „Zamień telefon na basen” – 31.03.2019 r. 

· Powiatowy Kurs Samoobrony dla Kobiet „Bezpieczna kobieta” – 28.04–26.05.2019 r. 

· Powiatowe Rajdy Rowerowe – 7 edycji – 05 – 11.2019 r. 

· Grand Prix kobiet w tenisie ziemnym – 05 – 09.2019 r. 

· I Otwarte Mistrzostwa Woj. Łódzkiego w Lekkoatletyce U12 i U14 – 26.05.2019 r. 

· III Turniej Piłki Nożnej dla Samorządowców o Puchar Starosty Bełchatowskiego – 31.05.2019 r.

· Pokolenia LA i Krasnal Cross – 02.06.2019 r. 

· Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Lekkiej Atletyce U18 i U20 – 08–09.06.2019 r. 

· Dzień Ratownika Wodnego w PCS – 28.06.2019 r. 

· Wakacje z PCS – 5 turnusów – 24.06 – 30.08.2019 r. 

· IX Turniej Piłkarski o Puchar Starosty Bełchatowskiego – 23–24.09.2019 r. 

· Tenisowe pożegnanie lata – 28.09.2019 r. 

· Black Friday na lodowisku - 08.11.2019 r. 

· Bezpiecznie na lodzie w PCS – 16.11.2019 r. 

· X Ogólnopolski Turniej Curlingowy o Puchar Starosty Bełchatowskiego – 28.11–01.12.2019 r.

· Maraton Fitness – 14.12.2019 r.

Ponadto w kompleksie sportowym znajdującym się w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej
72, w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” organizowane i przeprowadzane są regularne
zajęcia  sportowo  –  rekreacyjne  przez  Lokalnych  Animatorów  Sportu.  Na  ten  cel  powiat
bełchatowski przeznaczył w 2019 roku kwotę 10.800,00 zł. 

Nagrody sportowe 

Ważnym elementem działań powiatu bełchatowskiego są nagrody sportowe przyznawane
zawodnikom  osiągającym  wysokie  wyniki  we  współzawodnictwie  sportowym  na  poziomie
ogólnopolskim  czy  międzynarodowym.  W  roku  2019  za  osiągnięcia  w   dziedzinie  sportowej
i  szkoleniowej  przyznano  37  „Nagród  powiatu  bełchatowskiego”  -  łączna  suma  przyznanych
Nagród opiewała na kwotę 28.000,00 zł.
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13. Pomoc dla Repatriantów – Świadczenia Społeczne

Tabela Nr 18: Pomoc dla repatriantów - świadczenia społeczne
L.p. dz. rozdz.§ Rodzaj wydatku Plan (w zł) Wykonanie (w zł) % (5:4)

1. 853.85334.3110 Pomoc dla
repatriantów

36 954,00 36 789,76 100

Razem 36 954,00 36 789,76 100

Źródło: Opracowanie własne

Pomoc  ze  środków  budżetu  państwa  na  świadczenia  pieniężne  dla  repatriantów  
w tym:

- 18 477,56 zł  - dotacja celowa udzielona na podstawie art. 17 ust. 2, 4, 4a, 6 oraz ust. 8
ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  roku  o  repatriacji  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  609)  i  dotyczy
sfinansowania  ze  środków  budżetu  państwa  pomocy  przyznanej  repatriantowi  na  częściowe
pokrycie kosztów remontu w miejscu zamieszkania repatrianta i jego najbliższej rodziny, zgodnie
z decyzją Starosty Bełchatowskiego nr WO.5313.3.2019 z dnia 03.06.2019 r. i pismem Wojewody
Łódzkiego nr FB-I.3111.2.143.2019 z dnia 24.06.2019 r.,

- 18 312,20 zł - dotacja celowa udzielona na podstawie art. 17 ust. 2, 4, 4a, 6 oraz ust. 8
ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  roku  o  repatriacji  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  609)  i  dotyczy
sfinansowania  ze  środków  budżetu  państwa  pomocy  przyznanej  repatriantowi  na  częściowe
pokrycie kosztów remontu w miejscu zamieszkania repatrianta i jego najbliższej rodziny, zgodnie
z decyzją Starosty Bełchatowskiego nr WO.5313.7.2019 z dnia 12.11.2019 r. i pismem Wojewody
Łódzkiego nr FB-I.3111.2.405.2019 z dnia 08.11.2019 r.

Plan  obejmował  prognozę  wydatków  do  końca  roku  2019,  natomiast  wykonanie  stanowi
faktyczną kwotę otrzymaną od Wojewody Łódzkiego i wydaną zgodnie z w/w decyzjami Starosty
Bełchatowskiego.

14. Pozostała Działalność - Świadczenia Społeczne

Tabela Nr 19: Pozostała działalność - świadczenia społeczne

L.p. dz. rozdz.§ Rodzaj wydatku Plan  (w zł) Wykonanie (w zł) % (5:4)

1. 853.85395.3110 Pozostała
działalność

48 510,00 48 510,00 100

Razem 48 510,00 48 510,00 100

Źródło: Opracowanie własne
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Przyznana dotacja przeznaczona była na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia
7 września 2007 r.  o Karcie Polaka (tj.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1272 i poz. 1669) jako pomoc
ze środków budżetu państwa na świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka na pokrycie
kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie. Pomoc została udzielona na podstawie Decyzji
Wojewody Łódzkiego:  nr  SO-II.6159.168.2018 z  dnia  23  maja 2019 r.,  nr  SO-II.6159.186.2018
z 31 maja 2019 r. oraz nr SO-II.6159.201.2018 z 13 czerwca 2019 r.

Świadczenia przyznane zostały na okres 9 miesięcy z obowiązkiem wypłaty przez Starostę
w  okresach  miesięcznych  po  przekazaniu  do  powiatu  transz  środków  finansowych  przez
Wojewodę Łódzkiego.  

Zgodnie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji z dnia
23 grudnia 2016 r. w sprawie trybu podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych
dla  posiadaczy Karty Polaka (Dz. U. z  2016 poz. 2275)  Starosta składa wniosek o udzielenie
dotacji  na  wypłatę  świadczeń  pieniężnych  do  właściwego  Wojewody w terminie  do  15  dnia
każdego  miesiąca.  We  wniosku  uwzględnia  się  środki  na  wypłatę  świadczeń  pieniężnych
w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wniosek jest składany. 

Tabela  Nr  20:  Środki  PFRON  –   na  obsługę  realizacji  zadań  ustawowych  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych

L.p. dz. rozdz.§ Rodzaj wydatku Plan  (w zł) Wykonanie (w zł) % (5:4)

1. 853.85324.0970

Środki PFRON na obsługę
realizacji zadań ustawowych

-2,5% od środków przyznanych
algorytmem na 2019 r. 

65 232,00 65 232,00 100

Razem 65 232,00 65 232,00 100

Źródło: Opracowanie własne

65  232,00  zł  to  pula  środków  PFRON  na  obsługę realizacji  zadań  ustawowych  z  zakresu
rehabilitacji  społecznej  i  zawodowej  osób  niepełnosprawnych,  stanowiąca  wartość  2,5%
od  kwoty  faktycznie  wydanych  środków  PFRON  na  zadania  rehabilitacji  i  ujęta  w  planie
dochodów na 2019 r. w dziale 853, rozdziale 85324. 

Kwota ta została przeznaczona na obsługę realizacji zadań przez jednostki:

 64 358 ,00 zł PCPR w Bełchatowie, realizujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej,

 874,00 zł PUP w Bełchatowie, realizujący zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie
bełchatowskim w 2019 r. na podstawie art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art.  35a ust.  3  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji  zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu w Bełchatowie  Uchwałą
Nr VI/37/2019 roku z dnia 27 marca 2019 określiła zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej, i przeznaczyła przyznane algorytmem środki PFRON w wysokości 2 489 887 złotych
na:
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 zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 130 000 zł,

 zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 2 359 887 zł.

W  dniu  03.10.2019  r.  Powiatowy  Urząd   Pracy  w  Bełchatowie  wystosował  prośbę
o  dokonanie  zmian  dotyczących  podziału  środków  PFRON,  tj.  zmniejszenia  środków  PFRON
przeznaczonych na rehabilitację  zawodową o kwotę  95 029 zł.  Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie  po  przeprowadzeniu  analizy  potrzeb  na  środki  PFRON  na  zadania  rehabilitacji
społecznej uwzględniło powyższą kwotę w swojej propozycji zmian i przemieszczeń.  Uchwałą
Nr  344/19  Zarządu  Powiatu  w  Bełchatowie  z  dnia  22.10.2019  roku  zostały  dokonane
powyższe zmiany.

Pismem  DF.WSA 354.2019.w  z  dnia  18.10.2019  r.,  Zarząd  PFRON  powiadomił  Starostę
Bełchatowskiego o dokonaniu zmian w wysokości  środków PFRON, wyliczonych wg algorytmu
i  przeznaczonych  dla  poszczególnych  powiatów na  2019  rok,  na  realizację  zadań  z  zakresu
rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób  niepełnosprawnych  (zwiększenie  o  119  434  zł,
w  tym  dla  WTZ-ów  22  500  zł).  W  związku  z  §  2  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia
2  października  2019  r.  zmieniającego  Rozporządzenie  w  sprawie  algorytmu  przekazywania
środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  samorządom
wojewódzkim  i  powiatowym  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1898)  PFRON  ustalił  ponownie
dla poszczególnych samorządów powiatowych wysokość środków Funduszu na realizację zadań
określonych  ustawą  z  dnia  27  sierpnia  1997  roku  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej
oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1172  z  późn.  zm.),
uwzględniającą wzrost środków Funduszu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rocznego
pobytu jednego uczestnika  w Warsztatach Terapii  Zajęciowej w wysokości  18  096 zł  w roku
bieżącym.  Przy uwzględnieniu zapisów w/w rozporządzenia oraz skali  potrzeb występujących
w poszczególnych zadaniach, dokonano podziału dodatkowych środków Uchwałą Rady Powiatu
w Bełchatowie Nr XIII/91/2019 z dnia 30.10.2019 r. 

2 609 321  złotych -  to ostateczna kwota  środków PFRON przyznana algorytmem na 2019 rok
dla powiatu bełchatowskiego, z której na realizację zadań z zakresu: 

 rehabilitacji zawodowej przeznaczono  34 971 zł,

 rehabilitacji społecznej przeznaczono  2 574 350 zł.

Do dnia  31.12.2019 r. wystąpiono do PFRON Warszawa o przekazanie  5 transz z puli środków
PFRON  przyznanych  algorytmem  dla  powiatu  bełchatowskiego.  Otrzymano 2  609  321  zł,
tj. 100 % w tym:

 34 971,00 zł tj. 100 %  planowanych środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej osób niepełnosprawnych realizowane przez PUP w Bełchatowie,

 2 574 350 zł tj. 100 %  planowanych środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych (w tym działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej)
realizowane przez PCPR w Bełchatowie.

str. 47



RAPORT O STANIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO ZA 2019 ROK 

Tabela  Nr  21:  Zadania  i  wykorzystanie  środków  finansowych  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej w 2019 roku

L.p. Nazwa zadania
Plan  (po dokonaniu

przesunięć pomiędzy
zadaniami) w zł

Wykonanie w zł 

1.

Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku
pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu
do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako
poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu 

(art. 11 i art.40 ustawy o rehabilitacji ... ).

- -

2.

Środki Funduszu na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni

socjalnej przez osobę niepełnosprawną 
(art. 12a ustawy o rehabilitacji ...).

34 971

Podpisano jedna
umowę na podjęcie

przez osobę
niepełnosprawną

na podjęcie
działalności

gospodarczej 

3.
Zwrot części kosztów wyposażenia stanowiska pracy

dla osób niepełnosprawnych 
(art. 26 e ustawy o rehabilitacji ...).

- -

RAZEM 34 971 34971
Źródło: Opracowanie własne

Tabela  Nr  22:  Zadania  i  wykorzystanie  środków  finansowych  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w 2019 roku

L.p. Nazwa zadania

Plan
(po dokonaniu

przesunięć
pomiędzy

zadaniami) w zł

Wykonanie w zł

1. Turnusy rehabilitacyjne. 410 996 Rozpatrzono 361 wniosków na kwotę
410 996

2. Likwidacja barier architektonicznych
i technicznych. 258 541 Rozparzono 58 wnioski na kwotę 258 541

3. Likwidacja barier w komunikowaniu się. 28 677 Rozpatrzono 18 wniosków na kwotę
28 677 

4. Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze. 464 189 Rozpatrzono 372 wniosków na kwotę

464 189

5. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny. 9 838 Rozpatrzono 9 wniosków na kwotę 9 838

6. Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób
niepełnosprawnych.

7 000 Rozpatrzono 1 wniosek na kwotę 7 000

7.

Zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych

zlecane fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym.

37 909 Rozpatrzono 5 wniosków na kwotę 37 909

8.

Działalność bieżąca Warsztatów Terapii
Zajęciowej, w tym: 1 357 200

Zgodnie z planem dofinansowano  bieżącą
działalność WTZ-tów w kwocie 1 357 200

w tym: 

Warsztat Terapii Zajęciowej w
Bełchatowie,

814 320 814 320 dla 45 uczestników, 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Dąbrowie
Rusieckiej. 542 880 542 880 dla 30 uczestników. 

RAZEM 2 574 350 2 574 350
Źródło: Opracowanie własne
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15. Ochrona i Promocja Zdrowia w roku 2019 

1. Uchwała Rady Powiatu w Bełchatowie Nr XXXV/21//2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. -
Uchwała  w sprawie przyjęcia  programu profilaktyki  zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego
(HPV) w powiecie bełchatowskim na lata 2017-2020.

W ramach realizacji programu w roku 2019 podano  II i III dawkę szczepionki przeciwko  wirusowi
brodawczaka ludzkiego (HPV) dziewczętom z rocznika  2002. Na ten cel  wydatkowano kwotę
90.346,00 zł.

Realizacja programu rozpoczęła się w roku 2018, po ogłoszeniu konkursu i wyłonieniu realizatora
programu.

Program  realizowany  był  przez  Bełchatowskie  Centrum  Medyczne  NZOZ  Sp.  z  o.o.
w Bełchatowie z którym podpisana została w dniu 23.10.2018 r. umowa WO.16.2018. 

Zgodnie z zapisami umowy realizator programu był zobowiązany do:

 przeprowadzenia akcji informacyjno – edukacyjnej profilaktyki,

 dostawy szczepionki,

 przeprowadzenia wywiadu i badania lekarskiego,

 uzyskania zgody rodziców,

 przeprowadzenia szczepienia,

 udokumentowania zadania.

Realizacja programu zakończyła się we wrześniu 2019 r. 

Program będzie kontynuowany przez kolejne lata pod warunkiem dostępności na rynku polskim
szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego typu 6,11,16 i 18.
 

2. Uchwała Rady Powiatu Nr XLV/284/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. - Uchwała w sprawie
przyjęcia  programu  profilaktyki  raka  gruczołu  krokowego  w  powiecie  bełchatowskim
realizowanego w latach 2018 - 2021.

Realizacja programu rozpoczęła się w roku 2019, po ogłoszeniu konkursu i wyłonieniu realizatora
programu. 

Program realizowany był przez MegaMed Sp. z o.o. w Bełchatowie z którym podpisana została
w  dniu  25.05.2019  r.  umowa  WO.18.2019.  Zgodnie  z  zapisami  umowy  realizator  programu
był zobowiązany do:

 przeprowadzenia akcji informacyjno – edukacyjnej profilaktyki raka gruczołu krokowego,

 przeprowadzenia pakietu badań,

 udokumentowania zadania.
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W ramach realizacji programu w roku 2019 przebadano 394 osoby. 

Program będzie kontynuowany przez kolejne lata.

Podstawa prawna:

Uchwała  Zarządu  Powiatu  w  Bełchatowie  Nr  136/19  z  dnia  16  kwietnia  2019  r.  w  sprawie
ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu profilaktyki raka gruczołu krokowego
w powiecie bełchatowskim w roku 2019, Uchwała Zarządu Powiatu w Bełchatowie Nr 164/19      z
dnia 14 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu
profilaktyki raka gruczołu krokowego w powiecie bełchatowskim w roku 2019, Uchwała Zarządu
Powiatu  w  Bełchatowie  Nr  169/19  z  dnia  21  maja  2019  r.  w  sprawie  zawarcia  umowy
z realizatorem programu profilaktyki raka gruczołu krokowego w powiecie bełchatowskim w roku
2019. 

Rozkład godzin pracy aptek

W  2019  roku  Rada  Powiatu  w  Bełchatowie  podjęła  uchwałę  Nr  XIII/90/2019  z  dnia
30  października  2019  r. -  Uchwała  w  sprawie   ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek
ogólnodostępnych na obszarze powiatu bełchatowskiego.

Informacje  o  rozkładzie  godzin  pracy  aptek  zostały  umieszczone  na  stronie  internetowej
starostwa,  a  także  przesłane  do  każdej  apteki  funkcjonującej  na  terenie  powiatu
bełchatowskiego.

Apteki funkcjonują zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy.

16. Porządek Publiczny i Bezpieczeństwo Obywateli 

Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 roku 

W   posiedzeniach  Komisji  uczestniczyli  członkowie  Komisji  oraz  osoby  zapraszane,
wykonujące  zadania  z  zakresu  porządku  publicznego  i  bezpieczeństwa  obywateli  na  terenie
powiatu. Komisja działała według ustalonego rocznego planu pracy. W 2019 roku Komisja odbyła
3 posiedzenia, na których omawiane były sprawy związane z realizacją zadań i działań na rzecz
poprawy  bezpieczeństwa  mieszkańców  i  porządku  publicznego  na  terenie  powiatu
bełchatowskiego.

Pierwsze  posiedzenie  odbyło  się  28  stycznia  2019 roku.  W trakcie  posiedzenia  Komisja
zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności za rok 2018, które zostało przyjęte jednogłośnie
oraz zatwierdziła zaproponowany projekt planu pracy na 2019 rok. Zagadnieniem omawianym
na  ww.  posiedzeniu  była  informacja  na  temat  zasadności  i  możliwości  utworzenia  izby
wytrzeźwień  w  Bełchatowie.  Wg.  danych  Szpitala  Wojewódzkiego  im.  Jana  Pawła  II
w Bełchatowie w roku 2018 do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego trafiło około 250 pacjentów
w  stanie  upojenia  alkoholowego.  W  sprawach  różnych  podniesiono  temat  poziomu
bezpieczeństwa na obszarach wodnych (Policja, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże
Pożarne, Powiatowe Centrum Sportu, organizacje pozarządowe i inne).
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Kolejne  posiedzenie  Komisji  zostało  zwołane  przez  Panią  Starostę  Dorotę  Pędziwiatr
w  dniu  6  maja  2019  roku,  w  związku  z  trudnościami  jakie  niesie  ze  sobą  funkcjonowanie
na  terenie  Gminy  Drużbice  komercyjnej  strzelnicy  "Sigma  Shooting".  Pani  Starosta  poprosiła
o przedstawienie etapu zaawansowania prac w tym temacie Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego (PINB) oraz Panią Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
(OS)  tutejszego  starostwa,  Policję,  Prokuratora  oraz  Wójta  Gminy  Drużbice.  Wójt  Tomasz
Głowacki wskazał  jako jedyne możliwie prawne rozwiązanie, określenie błędów budowlanych
obiektu  pod  kątem  bezpieczeństwa  mieszkańców  sąsiadujących  z  obiektami  strzelnicy  oraz
zadeklarował podjęcie rozmów w tej sprawie z WIOŚ w Piotrkowie Trybunalskim oraz zaznaczył,
że w przyszłym planie zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje się tego typu obiektów
z uwagi na charakter wypoczynkowo–rekreacyjny tych terenów. 

Trzecie posiedzenie Komisji w 2019 roku zostało zwołane na dzień 28 listopada. Jednym
z  punktów  porządku  obrad  było  sprawozdanie  z  realizacji  działań  w  zakresie  podniesienia
bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz inicjatyw profilaktycznych i edukacyjnych podjętych
wśród mieszkańców powiatu bełchatowskiego w 2019 roku. 

Informację  w  tym  temacie  przedstawił  Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Sportu
w  Bełchatowie  Pan  Mirosław  Mielus.  Wskazał  jako  główną  akcję  „Bezpieczne  Wakacje”
realizowaną  przy  współpracy  z  Komendą  Powiatową  Państwowej  Straży  Pożarnej,  Komendą
Powiatową  Policji  oraz  Stowarzyszeniem  Przyjaciół  Pływania.  Komendant  Państwowej  Straży
Pożarnej w Bełchatowie Pan Wojciech Jeleń przybliżył działania powołanej grupy nurków i ich
działań  prewencyjnych,  edukacyjnych  i  ratowniczych  prowadzonych  na  zbiornikach  wodnych
podczas wakacji  ale i  ferii  zimowych na terenie Powiatu. Komendant PSP przybliżył  również
tematykę lodowisk na terenie Powiatu, które są alternatywą dla dzieci i młodzieży w zakresie
spędzania zimą czasu wolnego na naturalnych ślizgawkach wodnych, stanowiących zagrożenie
dla zdrowia i życia ich użytkowników.

W  dalszej  części  posiedzenia  przedstawiono  i  zaopiniowano  projekt  budżetu  Powiatu
Bełchatowskiego. W budżecie na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwotach: Państwowa Straż
Pożarna –  7  490 150,00 zł,  w tym wydatki  majątkowe 21 200,00zł,  Kwalifikacja Wojskowa –
45 890,00 zł , Obrona Narodowa – 6 500,00zł, Obrona Cywilna – 22 000,00 zł, Bezpłatna Pomoc
Prawna  –  330  000,00  zł,  Rezerwa  Kryzysowa  na  wypadek  zdarzeń  kryzysowych  w  kwocie
235  000,00  zł.  Członkowie  Komisji  nie  wnieśli  żadnych  uwag  i  jednogłośnie  pozytywnie
zaopiniowali projekt budżetu na 2020 rok. 

W okresie sprawozdawczym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zajmowała się istotnymi
tematami z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wszystkie służby, inspekcje i straże
pracowały  z  pełnym  zaangażowaniem  we  współpracy  z  samorządami,  organizacjami
i  stowarzyszeniami. Wynikało to z zapisów ustawy o samorządzie powiatowym. Podczas prac
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku omawiała również sprawy bieżące zgłaszane przez członków
Komisji i osoby uczestniczące w jej posiedzeniach. Dlatego też dalsza współpraca – inicjowana
przez Komisję w tym zakresie - stanowić będzie podstawę do jej dalszej działalności.

Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku

Kwalifikacja wojskowa – 75045 § 2110 –  dotacje celowe przekazane z budżetu państwa
na  zadania  bieżące  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne  zadania  zlecone  ustawami
realizowane przez powiat. 

Otrzymaną dotację w kwocie 22.056,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie kwalifikacji
wojskowej na terenie powiatu bełchatowskiego wykorzystano w 99,99% na: zakupy artykułów
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spożywczych  i  biurowych  niezbędnych  do  przeprowadzenia  kwalifikacji  wojskowej,
wynagrodzenia  dla  osób  zatrudnionych  w  ramach  umowy  zlecenia  do  zakładania  ewidencji
wojskowej osób podlegających kwalifikacji oraz na opłatę za udostępnienie pomieszczeń na czas
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, która trwała w powiecie bełchatowskim od 14 lutego
do 15 marca 2019 r.   

Kwalifikacja wojskowa – 75045 § 2120 -  dotacje celowe przekazane z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej.

Kwalifikacja  wojskowa  –  na  zorganizowanie  kwalifikacji  wojskowej  na  terenie  powiatu
bełchatowskiego  plan  na  2019  rok  wynosił  22.900,00  zł.  Otrzymaną  dotację  wykorzystano
w wysokości 19.500,00 zł, co stanowi 82,15% całości. W myśl Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
zmieniono stawki wynagrodzeń dla Personelu Powiatowych Komisji Lekarskich, które stanowiły
kwotę  19.140,00  zł,  natomiast  na  badania  specjalistyczne  osób  podlegających  kwalifikacji
wojskowej  przekazano  360,00  zł.  W  roku  zostało  wykonanych  znacznie  mniej  badań
specjalistycznych niż w latach poprzednich, co można zaobserwować po dużej różnicy pomiędzy
planem a wykonaniem, które stanowiło tylko 18,00 % .

Do  kwalifikacji  wojskowej  stawiły  się  552  osoby,  z  czego  23  to  kobiety.  Orzeczenia
Powiatowej Komisji Lekarskiej o zdolności do czynnej służby wojskowej:

- kategorię zdrowia A (zdolny do czynnej służby wojskowej) otrzymało 508 osób,

- kategorię zdrowia B (czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej) otrzymało 7 osób,

-  kategorię  zdrowia  D  (niezdolny  do  czynnej  służby  wojskowej  w  czasie  pokoju)  otrzymały
24 osoby,

- kategorię zdrowia E (trwale niezdolny do czynnej służby wojskowej) otrzymało 13 osób.

17. Zarządzanie Kryzysowe

Celem  realizacji  ustawowego  zadania  wynikającego  z  art.  11  ust.  2  ustawy  z  dnia
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473 z późn. zm.)
Zarząd Powiatu w Bełchatowie w miesiącu listopadzie 2018 roku rozpoczął procedurę udzielania
zamówienia  w  formie  zapytania  ofertowego,  zgodnie  z  regulaminem  udzielania  zamówień
publicznych  w  Starostwie  Powiatowym  w  Bełchatowie  na  realizację  zadania  pod  nazwą:
„Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu
osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego
przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie”.  Do realizacji przedmiotowego zadania
w  roku  2018  zgłosiły  się  dwa  podmioty  medyczne,  z  których  wybrano  podmiot  oferujący
najkorzystniejsze warunki finansowe. 

Uchwała Nr 25/18 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie
zawarcia  umowy  na  świadczenie  usługi  w  postaci  stwierdzenia  zgonu  i  jego  przyczyny
oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu bełchatowskiego w przypadku
niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie.
Umowa  została  podpisana  z  dniem  19  grudnia  2018  roku  z  terminem  jej  obowiązywania
od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. - miesięczny koszt realizacji przedmiotowego zadania
to kwota 8 200,00 zł brutto.
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Jednocześnie  w  miesiącu  listopadzie  2019  r.  przeprowadzono  kolejną  procedurę
na realizację ww. zadania w roku 2020. Spośród dwóch podmiotów, które złożyły swoje oferty
wybrano podmiot oferujący najkorzystniejsze warunki finansowe.

Uchwała Nr 427/19 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie
zawarcia  umowy  na  świadczenie  usługi  w  postaci  stwierdzenia  zgonu  i  jego  przyczyny
oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu bełchatowskiego w przypadku
niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie.
Umowa została podpisana w dniu 12 grudnia 2019 r. z terminem jej obowiązywania od 1 stycznia
2020 r. do 31 grudnia 2020 r. - miesięczny kosz realizacji przedmiotowego zadania to kwota
8 200,00 zł brutto.

Celem realizacji ustawowego zadania wynikającego z art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473 z późn. zm.) Zarząd
Powiatu  w  Bełchatowie  w  miesiącu  listopadzie  2018  roku  rozpoczął  procedurę  udzielania
zamówienia  w  formie  rozeznania  cenowego,  zgodnie  z  regulaminem  udzielania  zamówień
publicznych  w  Starostwie  Powiatowym  w  Bełchatowie  na  realizację  zadania  pod  nazwą:
„Przewóz  zwłok  osób  zmarłych  lub  zabitych  w  miejscach  publicznych,  na  terenie  Powiatu
Bełchatowskiego, od miejsca zdarzenia do prosektorium Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie,
w celu ustalenia przyczyny zgonu”. Do realizacji przedmiotowego zadania w roku 2018 zgłosił się
jeden podmiot, z którym została zawarta umowa.

Uchwała Nr 03/18 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie
zawarcia  umowy  na  przewóz  zwłok  osób  zmarłych  lub  zabitych  w  miejscach  publicznych,
na  terenie  powiatu  bełchatowskiego,  od  miejsca  zdarzenia  do  prosektorium  Szpitala
Wojewódzkiego w Bełchatowie, celem ustalenia przyczyny zgonu.
Umowa  została  podpisana  z  dniem  14  grudnia  2018  roku  z  terminem  jej  obowiązywania
od 1  stycznia  2019 r.  do  31  grudnia  2019 r.  -  koszt  realizacji  przedmiotu  umowy,  tj.  koszt
jednorazowego przewozu zwłok to kwota  54,00 zł brutto. Jednocześnie w miesiącu listopadzie
2019 r. przeprowadzono kolejną procedurę na realizację ww. zadania w roku 2020. W niniejszym
postępowaniu swoją ofertę złożył tylko jeden podmiot i z nim została zawarta umowa. 

Uchwała Nr 416/19 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie
zawarcia  umowy  na  przewóz  zwłok  osób  zmarłych  lub  zabitych  w  miejscach  publicznych,
na  terenie  powiatu  bełchatowskiego,  od  miejsca  zdarzenia  do  prosektorium  Szpitala
Wojewódzkiego w Bełchatowie, celem ustalenia przyczyny zgonu.
Umowa została podpisana w dniu 05 grudnia 2019 r. z terminem jej obowiązywania od 1 stycznia
2020 r.  do 31 grudnia 2020 r.  -  koszt  realizacji  przedmiotu umowy, tj.  koszt  jednorazowego
przewozu zwłok to kwota  54,00 zł brutto.

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  8  października  2015  r.  w  sprawie
szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829) oraz Planem szkolenia obronnego Starostwa
Powiatowego w Bełchatowie na 2019 rok przeprowadzono w miesiącu kwietniu szkolenie obronne
z  zakresu  organizacji  akcji  kurierskiej  i  stałego  dyżuru  na  terenie  powiatu,  poprzedzające
realizację  powiatowo –  gminnego treningu akcji  kurierskiej.  Adresatami szkolenia  były  osoby
zaangażowane  w  praktyczną  realizację  treningu  zarówno  ze  Starostwa  Powiatowego
w Bełchatowie, jak i z urzędów gmin z terenu powiatu bełchatowskiego oraz przedstawiciel KPP
w  Bełchatowie.  Koszty  przedmiotowego  szkolenia  w  wysokości  800,00  zł  zostały  pokryte
ze  środków  budżetu  Powiatu  i  przeznaczone  na  pokrycie  usługi  przeprowadzenia  go  przez
prelegenta z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi.
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Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  8  października  2015  r.  w  sprawie
szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829) oraz Planem szkolenia obronnego Starostwa
Powiatowego w Bełchatowie na 2019 rok przeprowadzono w miesiącu maju szkolenie obronne
pt.:  „Wojska  Obrony  Terytorialnej  –  struktura,  zadania,  zakres  działania,  współpraca
z administracją cywilną na szczeblu samorządowym”. Adresatami szkolenia było kierownictwo
i  pracownicy  zajmujący  się  sprawami  obronnymi  w  Starostwie  Powiatowym  w  Bełchatowie
i w urzędach miast/ gmin z terenu powiatu bełchatowskiego, a także kierownictwo Powiatowej
Administracji  Zespolonej  i  innych  przedstawicieli  państwowych  jednostek  organizacyjnych
wykonujących zadania obronne. Koszty przedmiotowego szkolenia w wysokości 1450,00 zł zostały
zrefundowane ze środków Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  8  października  2015  r.  w  sprawie
szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829) oraz Planem szkolenia obronnego Starostwa
Powiatowego w Bełchatowie na 2019 rok przeprowadzono w miesiącu maju powiatowo – gminny
trening  z  zakresu  akcji  kurierskiej  i  stałego  dyżuru  na  terenie  powiatu.  W  przedmiotowym
treningu udział wzięły osoby kierujące akcją kurierską w powiecie, a także pracownicy Starostwa
Powiatowego w Bełchatowie zaangażowani do roli kurierów, kurierów – wykonawców i kurierów –
łączników.  Koszty  przedmiotowego  treningu  w  wysokości  2396,95  zł  zostały  zrefundowane
ze środków Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Uchwała  Nr  333/19  Zarządu  Powiatu  w  Bełchatowie  z  dnia  15  października  2019  r.
w  sprawie  zawarcia  porozumienia  z  Komendantem Powiatowym Państwowej  Straży  Pożarnej
w  Bełchatowie  w  sprawie  przekazania  środków  finansowych  na  zakup,  odbiór  i  utylizację
zużytych  sorbentów,  płynów  neutralizujących  substancje  ropopochodne  oraz  urządzeń
do zbierania  olei  silnikowych, tłuszczy i  substancji  ropopochodnych,  przeznaczonych na cele
ochrony przeciwpożarowej  na potrzeby Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie w 2019 r.
Porozumienie  zostało  podpisane  w  dniu  17  października  2019  r.  –  koszt  realizacji  zadania:
30.000,00 zł.

Uchwała  Nr  343/19  Zarządu  Powiatu  w  Bełchatowie  z  dnia  22  października  2019  r.
w sprawie zawarcia umowy dotacji z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży
Pożarnej w Łodzi – dysponentem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
Przedmiotem umowy dotacji  był  zakup sprzętu pożarniczego z  przeznaczeniem dla  Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Bełchatowie ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Koszt realizacji zadania: 4.000,00 zł.

Uchwała  Nr  183/19  Zarządu  Powiatu  w  Bełchatowie  z  dnia  4  czerwca  2019  r.
w sprawie zawarcia umowy dotacji z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży
Pożarnej w Łodzi – dysponentem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
Przedmiotem umowy dotacji była  realizacja zadania pn „Budowa hali garażowo – gospodarczej
dla  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Bełchatowie” ze  środków
Wojewódzkiego  Funduszu  Wsparcia  Państwowej  Straży  Pożarnej.  Koszt  realizacji  zadania:
120.000,00 zł.

Uchwała Nr 137/19 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie
zawarcia  porozumienia  z  Komendantem  Powiatowym  Policji  w  Bełchatowie  w  sprawie
przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby
przekraczający normę ze środków finansowych samorządu terytorialnego.
Porozumienie  zostało  podpisane  w  dniu  24  kwietnia  2019  r.  –  koszt  realizacji  zadania:
15.000,00 zł.
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Uchwała  Nr  215/19  Zarządu  Powiatu  w Bełchatowie  z  dnia  2  lipca  2019  r.  w  sprawie
przekazania  środków finansowych w wysokości  35 000,00 zł  dla  Komendy Powiatowej Policji
w Bełchatowie na realizację zadania pod nazwą „Zakup radiowozu oznakowanego dla potrzeb
Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie”. Umowa została podpisana w dniu 22 lipca 2019 r. –
koszt realizacji zadania: 32.221,14 zł.

18. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie to zespół
działań  na  rzecz  mieszkańców  powiatu  bełchatowskiego,  szczególnie  w  zakresie  organizacji
pieczy  zastępczej  rodzinnej  i  instytucjonalnej  dla  dzieci  czasowo  lub  trwale  pozbawionych
opieki  rodziców  biologicznych,  organizowanie  szeroko  rozumianego  wsparcia
dla  usamodzielniających  się  wychowanków  pieczy  zastępczej,  osób  niepełnosprawnych
i  ich  rodzin,  osób i  rodzin  w kryzysie,  w tym dotkniętych  problemem przemocy  w rodzinie
oraz cudzoziemców.

W 2019r. PCPR wydatkował na realizację zadań środki budżetowe w kwocie – 5 902 712,39 
zł w następujących rozdziałach: 

- Rozdział 85205 – Programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy – 9 306,00 zł,

- Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1 775 366,72 zł,

- Rozdział  85220  –  Jednostki  specjalistycznego  poradnictwa,  mieszkania  chronione  i  ośrodki
interwencji kryzysowej – 56 144,66 zł,

- Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 19 790,03 zł,

- Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 4 500,00 zł,

- Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny – 50530,00 zł,

- Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 3 629 851,80 zł,

- Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 274 312,18 zł,

- Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia – 1 950,00 zł,

- Rozdział 85311 –  Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 64 358,00 zł,

- Rozdział  85395  –  Obsługa,  promocja  i  ewaluacja  programu  pn.  „AKTYWNY  SAMORZĄD”  –
16 603,00 zł,

oraz zrealizowano pozabudżetowe wydatki na zadania w ramach rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych  ze  środków  PFRON  przyznanych  powiatowi  w  ramach  tzw.  algorytmu
w  kwocie  –  2  574  350,00  zł  i  w  ramach  realizacji  pilotażowego  programu  pn.  „AKTYWNY
SAMORZĄD” w kwocie – 66 029,00 zł (realizacja programu w toku do 15 kwietnia 2020r.).
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Realizacja zadań:

PIECZA ZASTĘPCZA

Rodzinna piecza zastępcza

W okresie 2019r. na terenie powiatu funkcjonowało 129 rodzin zastępczych, w tym:

• 80 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 103 dzieci,

• 38 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 50 dzieci,

• 11 rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywało 25 dzieci; wśród rodzin 
zawodowych funkcjonowały:

- 4 rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego,

- 7 zawodowych rodzin zastępczych.

W  rodzinnej  pieczy  zastępczej  wychowywało  się  na  terenie  powiatu  178  dzieci  (licząc
narastająco).

Ponadto  w  rodzinach  zastępczych  na  terenie  innych  powiatów  w  Polsce  wychowywało
się 16 dzieci.

W okresie 2019 r. rodziny zastępcze opuściło 22 dzieci, tj.: 

- 3 dzieci adoptowano,

- 2 dzieci umieszczono w rodzinie zastępczej,

- 2 dzieci zostało umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej (1 ponownie powróciło
do rodziny zastępczej),

- 3 dzieci powróciło do rodziny biologicznej,

- 12 pełnoletnich wychowanków usamodzielniło się.

Instytucjonalna piecza zastępcza

W badanym okresie w dwóch placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu
wychowywało się 43 dzieci, w tym 8 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów oraz jedno
dziecko  z  powiatu  bełchatowskiego  przebywało  kilka  miesięcy  w  Interwencyjnym  Ośrodku
Preadopcyjnym w Łodzi.

W 2019r. placówki opiekuńczo-wychowawcze opuściło łącznie 10 dzieci, tj;

- 4 dzieci zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych,

- 2 dzieci powróciło do rodziców biologicznych,

- 2 dzieci, które ukończyły 18 r.ż., opuściło placówkę rozpoczynając proces usamodzielnienia,
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- 2  pełnoletnich  wychowanków  w  związku  z  niepełnosprawnościami  zostało  umieszczonych
w Domu Pomocy Społecznej.

Wydatki powiatu na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu
w 2019 r. to kwota – 2 587 653,40 zł.

Podsumowując: w 2019r. pomocą w formie pieczy zastępczej objęto 202 dzieci z terenu
powiatu, tj. wszystkie dzieci z terenu powiatu wymagające zabezpieczenia w pieczy zastępczej
uzyskały taką pomoc, tj.:

- 166 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,

- 36 w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Ponadto w pieczy zastępczej na terenie powiatu wychowywało się 36 dzieci pochodzących
z innych powiatów, tj.:

- w rodzinach zastępczych – 28 dzieci, 

- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 8 dzieci.

Wydatki powiatu bełchatowskiego ogółem na świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów
utrzymania  dzieci  w  rodzinach  zastępczych,  wynagrodzenia  dla  zawodowych  i  pomocowych
rodzin  zastępczych,  wynagrodzenia  osób  zatrudnionych  do  pomocy  w  czynnościach
gospodarczych w rodzinach zastępczych oraz dodatki, w tym pokrywane w ramach porozumień
z  innymi  powiatami  oraz  na  świadczenia  „Dobry  start”  i  wychowawcze  dla  wychowanków
w placówkach opiekuńczo - wychowawczych stanowiły kwotę – 2 987 683,44 zł.

Projekt PCPR pn. „W rodzinie jest moc”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie od 6 maja 2019r. realizuje projekt
pn.  „W  rodzinie  jest  moc”, współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej.  Projekt
jest skierowany do rodzin zastępczych i dzieci powierzonych ich opiece, wspiera jej członków
na wielu płaszczyznach, wzmacniając ich potencjał i rozwijając nowe umiejętności, niezbędne
w  życiu  rodzinnym,  społecznym  i  zawodowym  poprzez  rozszerzenie  oferty  usług
specjalistycznych  dla  dzieci  w  pieczy  zastępczej,  rodziców  pełniących  funkcje  rodzin
zastępczych  oraz  pracowników  PCPR  realizujących  zadania  w  ramach  organizowania  pieczy
zastępczej dla dzieci.

Okres realizacji projektu – od maja 2019 do kwietnia 2022.

Budżet projektu – 1.873.072,16 zł, w tym środki unijne – 1.592.172,16 zł.

W  ramach  działań  projektowych  rodziny  zastępcze  i  dzieci  powierzone  ich  opiece  objęte
są wsparciem w następującym zakresie:

1) wsparcie  psychologiczne –  świadczy dwóch etatowych psychologów PCPR, w szczególności
w postaci:

-prowadzenia  cyklicznych  spotkań  terapeutycznych  z  dziećmi  umieszczonymi  w  rodzinach
zastępczych, które mają na celu poprawę ich rozwoju poznawczego i emocjonalnego,
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-udzielania rodzicom zastępczym porad i konsultacji dotyczących rozwoju dziecka i problemów
wychowawczych,

-sporządzania diagnoz psychologicznych dzieci umieszczonych w pieczy,

-sporządzanie diagnoz psychologicznych rodziców zastępczych,

-przeprowadzania  badań  i  wydawania  opinii  psychologicznych  dot.  kandydatów do  pełnienia
funkcji rodzica zastępczego;

2) psychoterapia indywidualna dla dzieci mających zaburzenia emocjonalne, lękowe, nerwicowe,
depresyjne,  z  rozpoznaniem  Płodowego  Zespołu  Alkoholowego (FASD),  po  doświadczeniach
traumatycznych;

3) terapia  rodzinna dla  rodzin  zastępczych  wymagających  pomocy  w  budowie  wzajemnego
zrozumienia członków rodziny, poprawy relacji i komunikacji, pomocy w pokonaniu kryzysu;

4) terapia/trening  biofeedback dla  dzieci  mających  problemy  emocjonalne  w  codziennym
funkcjonowaniu  –  celem  terapii  jest  usprawnienie  ich  pamięci  i  koncentracji,  zwiększenie
kreatywności,  rozwój  umiejętności  panowania  nad  emocjami  i  radzenia  sobie  ze  stresem,
wsparcie w terapii dysortografii, dysleksji, dysgrafii; 

5) poradnictwo prawne – na bieżąco w zależności od zgłaszanych potrzeb, szczególnie w zakresie
prawa rodzinnego i cywilnego;

6) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wyrównujące wiedzę, zajęcia prowadzone są w miejscu
zamieszkania dzieci;

7) wyjazdy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży:

- w sierpniu 2019r. – 10 - dniowy obóz terapeutyczny dla 20 dzieci,

- w styczniu 2020r. – 5 - dniowy wyjazd terapeutyczny dla 15 dzieci; 

podczas trwania obozu/wyjazdu dzieci uczestniczą w zajęciach profilaktyczno-terapeutycznych,
których celem jest podniesienie u dzieci motywacji i gotowości na przyjęcie zmian, zwiększenie
poczucia  własnej  wartości,  podniesienie  świadomości  społecznej,  wzmocnienie  motywacji,
poznanie  mechanizmów  i  sposobów  radzenia  sobie  ze  stresem,  rozwijanie  umiejętności
zachowań asertywnych i komunikacyjnych;

8) grupy wsparcia dla rodziców zastępczych,

w ramach realizowanego projektu 2 pracowników Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej zostało
przeszkolonych i uzyskało dodatkowe kwalifikacje trenerów Programu „Rodzina” Stowarzyszenia
Rodzin  Adopcyjnych  i  Zastępczych  „Pro  Familia”  w Krakowie uprawniające  ich  do  szkolenia
kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, 

9) superwizja grupowa dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej PCPR (7 pracowników) –
realizowana w celu zwiększenia efektywności i skuteczności w ich pracy z rodzinami zastępczymi
oraz zapobiegania wypaleniu zawodowemu pracowników.
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 Wsparcie usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej

W  2019r.  objęto  różnymi  formami  wsparcia  75  usamodzielniających  się  wychowanków
pieczy zastępczej, tj. w nw. Formach:

- pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki,

-na zagospodarowanie,

-na usamodzielnienie, 

-w formie zamieszkania w mieszkaniu chronionym,

-pomocą w uzyskaniu samodzielnego lokalu mieszkalnego,

-pomocą w wejściu na rynek pracy.

Wydatki  powiatu na pomoc pieniężną dla  tej grupy mieszkańców powiatu stanowiły  kwotę –
418 105,76 zł. 

Interwencja  kryzysowa,  poradnictwo  specjalistyczne  i  przeciwdziałanie  przemocy
w rodzinie

Prowadzenie miejsca interwencyjnego

W oparciu o zapisy „Lokalnego Programu Pomocy Społecznej dla Powiatu Bełchatowskiego
na  lata  2019  –  2020”  Dom  Pomocy  Społecznej  dla  osób  przewlekle  somatycznie  chorych
w  Bełchatowie  –  jednostka  organizacyjna  powiatu  bełchatowskiego,  prowadzi  Miejsce
Interwencyjne  dla  mieszkańców  powiatu  przewlekle  somatycznie  chorych,  wymagających
całodobowej opieki, a będących okresowo w kryzysie z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia
takiej  opieki  w  środowisku  zamieszkania.  Koszty  miejsca  interwencyjnego  ponosi
zainteresowany,  wymagający takiej  pomocy w wysokości  70% własnego dochodu, a pozostałą
kwotę  po  połowie  finansują  gmina  miejsca  zamieszkania  danej  osoby  i  tut.  powiat.
W 2019r. pomocą w tej formie objęto 7 mieszkańców powiatu, a wydatki powiatu na ten cel
stanowiły kwotę – 21 720 zł.

Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

W jego ramach działaniami objęto 27 osób stosujących przemoc w rodzinie i nie radzących
sobie  z  kontrolowaniem  i  panowaniem  nad  swoimi  agresywnymi  zachowaniami.
Wydatki  związane z  realizacja  zajęć  ze sprawcami przemocy  sfinansowane zostały  z  dotacji
Wojewody Łódzkiego w kwocie – 9 306,00 zł.

Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa

PCPR  prowadzi  porady  specjalistów,  tj.  psychologiczne,  prawne,  wsparcie
psychoterapeutów, specjalisty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalisty
terapii  uzależnień,  udzielając  wsparcia  osobom  w  szeroko  rozumianym  kryzysie,
w tym dotkniętym przemocą  w rodzinie. Dyżury specjalistów odbywały się w siedzibie PCPR
i w trzech innych punktach w mieście Bełchatów oraz w gminach: Drużbice, Zelów, Kleszczów,
Rusiec, Kluki i Szczerców. Wydatki powiatu w badanym okresie na zatrudnienie ww. specjalistów
stanowiły kwotę – 29.048,66 zł.
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Prowadzenie mieszkań chronionych

PCPR prowadzi Mieszkanie Chronione składające się z trzech pokoi z dostępem do kuchni
i łazienki. W 2019r. z pobytu w mieszkaniu skorzystało 4 usamodzielniających się wychowanków
pieczy  zastępczej  i  jedno  małoletnie  dziecko.  Wydatki  powiatu  na  prowadzenie  mieszkania
stanowiły kwotę – 5 376,00 zł.

Wsparcie cudzoziemców

W okresie  sprawozdawczym pomocą  objęto  jednego  cudzoziemca,  który  uzyskał  status
uchodźcy nadany decyzją Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców. W ramach Indywidualnego Programu
Integracji udzielono tej osobie w 2019r. pomocy w kwocie – 4 500,00 zł. Wydatek sfinansowany
z dotacji Wojewody Łódzkiego.

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Zadania  powiatu  w  zakresie  rehabilitacji  społecznej  osób  niepełnosprawnych  realizuje
PCPR głównie w oparciu o środki pozyskiwane z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
w ramach algorytmu lub z programów PFRON.

Zadania realizowane w ramach środków otrzymanych w ramach algorytmu

Tabela Nr 23: Zadania i wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2019r. otrzymanych w ramach algorytmu

Lp. Z a d a n i e
Plan wydatków

(zł)
Wykonanie
wydatków

(zł)

Liczba wniosków
przyjętych/zrealizowanych

1. Turnusy rehabilitacyjne 410 996,00 410 996,00 537/361
2. Likwidacja barier 

architektonicznych                 
i technicznych

258 541,00 258 541,00
94/58

3. Likwidacja barier                   
w komunikowaniu

28 677,00 28 677,00 25/18

4. Zaopatrzenie w przedmioty 
ortopedyczne i środki 
pomocnicze

464 189,00 464 189,00 461/372

5. Zaopatrzenie w sprzęt 
rehabilitacyjny.

9 838,00 9 838,00 16/9

6. Zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej zlecane fundacjom
oraz organizacjom 
pozarządowym

44 909,00 44 909,00 6/6

7. Działalność bieżąca 
Warsztatów Terapii Zajęciowej
ogółem:

1 357 200,00 1 357 200,00 2 umowy

- tym: Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Bełchatowie 814 320,00

 
814 320,00 45 miejsc statutowych

-tym: Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Dąbrowie 
Rusieckiej

 
542 880,00 542 880,00 30 miejsc statutowych

 R a z e m: 2 574 350,00 2 574 350,00 X
Źródło: PCPR w Bełchatowie
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Pilotażowy Program „AKTYWNY SAMORZĄD”

PCPR  jest  realizatorem programu „AKTYWNY SAMORZĄD”  dla  powiatu  bełchatowskiego
od  2012r.  Program  jest  skierowany  do  niepełnosprawnych  mieszkańców  powiatu
bełchatowskiego.  Celem  głównym  programu  jest  wyeliminowanie  lub  zmniejszenie  barier
ograniczających  uczestnictwo  beneficjentów  programu  w  życiu  społecznym,  zawodowym
i dostępie do edukacji. Środki PFRON pozyskane dla powiatu w 2019r. w ramach zawartej umowy
na  realizację  pilotażowego  programu to  kwota  –  446.332,44 zł.  Przedmiotowa edycja  tego
programu trwa do 15 kwietnia 2020r.

W tym zakresie do grudnia 2019r. Zrealizowano:

- przyjęto 106 wniosków na łączną kwotę – 446.643,39 zł,

- zawarto 63 umowy, w tym w ramach:

· Modułu I - 31 umów na kwotę – 203.271,00 zł (rozliczono na kwotę – 4.150,00 zł),

· Modułu II 1 nabór – 32 umowy na kwotę – 61.734,00zł (rozliczono na kwotę 59.560,00zł),

· Moduł II 2 nabór - 35 umów do zawarcia na kwotę – 96.222,00 zł,

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Do  podstawowych  form  aktywności  wspomagającej  proces  rehabilitacji  zawodowej
i   społecznej  osób  niepełnosprawnych  należy  m.  in.  uczestnictwo  tych  osób  w  warsztatach
terapii  zajęciowej.  Na  terenie  powiatu  funkcjonują  dwa  warsztaty  terapii  zajęciowej,
dysponujące łącznie 75 miejscami statutowymi, tj.:

A.  Warsztat Terapii Zajęciowej z/s w Bełchatowie, prowadzony od 1999r. na zlecenie powiatu
bełchatowskiego  przez  Zarząd  Oddziału  Powiatowego  w  Bełchatowie  Towarzystwa  Przyjaciół
Dzieci od 1999r.:
-liczba miejsc statutowych – 45,

-zorganizowany w 9 pracowniach,

-zrealizowano wydatki w 2019r. w kwocie – 904 800,00 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem
WTZ, w tym:

• środki PFRON – 814 320,00 zł,

• środki własne powiatu – 90 480,00 zł.

B. Warsztat  Terapii  Zajęciowej  z/s  w  Dąbrowie  Rusieckiej,  gm.  Rusiec,  prowadzony
od grudnia 2017r. na zlecenie powiatu bełchatowskiego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym z „KUŹNIA ŻYCZLIWOŚCI” z/s w Szczercowie: 

- liczba miejsc statutowych – 30,

-zorganizowany w 6 pracowniach,

-zrealizowano wydatki w 2019r. w kwocie – 603 200,00 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem
WTZ, w tym:
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• środki PFRON – 542 880,00 zł,

• środki własne powiatu - 60 320 zł.

W 2019 roku Zespół ds. Strategii i  Rozwoju Powiatu pozyskał dofinansowanie z środków
PFRON  w  ramach  programu  „Wyrównywanie  różnic  miedzy  regionami  III”  w  obszarze  D,
na realizację zadania pn. „Likwidacja bariery transportowej – zakup samochodu dla Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej”. W ramach wymienionego zadania zakupiony zostanie
autobus do przewozu przewozu niepełnosprawnych uczestników Warsztatu terapii  Zajęciowej
w Dąbrowie Rusieckiej, w tym osób na wózkach inwalidzkich. 

-  całkowity  koszt  zadania:  319  800,00  zł  –  całkowity  koszt  zadania  może  być  wyższy  gdyż
Stowarzyszenie Kuźnia Życzliwości może pozyskać dodatkowe środki od sponsorów,

- środki własne Kuźni Życzliwości - nie mniej niż 111 930,00 zł ,

- kwota dofinansowania: 207 870,00 zł,

- zadanie w trakcie realizacji.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. 

W celu wsparcia  osób niepełnosprawnych i  przewlekle chorych, PCPR realizuje  zadanie
pn.  „Wypożyczalnia  sprzętu  rehabilitacyjnego”  w  ramach  dużego  projektu  partnerskiego
pn.  „Centrum  Usług  Społecznych  dla  Powiatu  Bełchatowskiego”, współfinansowanego
ze środków EFS. Partnerem wiodącym projektu jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych  „PRZYSTAŃ”  z/s  w  Bełchatowie.  Pozostałymi  partnerami  CUS  są:  Gmina
Szczerców,  Gmina  Miasto  Bełchatów,  Gmina  Zelów  i  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom
Niepełnosprawnym z/s w Zelowie. Pomocą wypożyczalni objęto 36 mieszkańców powiatu, tj.: 20
osób z miasta Bełchatów, 2 osoby z gminy Zelów, 4 osoby z gminy Drużbice, 5 osób z gminy
Rusiec, 2 osoby z gminy Szczerców, 2 osoby z gminy Kluki, 1 osoba z gminy Kleszczów.

19. Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Bełchatowie:

- dom posiada zezwolenie na prowadzenie działalności na czas nieokreślony,

- liczba miejsc statutowych – 92,

- średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2019 r. – 3 697,57 zł,

- na dzień 31 grudnia 2019r. stan mieszkańców wynosił  92 osoby (38 kobiet i  54 mężczyzn),
w tym mieszkańcy powiatu to 19 osób,

- w 2019r. z pobytu w domu skorzystało 119 osób, 

- w ciągu roku przyjęto 27 nowych mieszkańców, wśród których 18 osób pochodziło z terenu
powiatu bełchatowskiego,

- wszyscy mieszkańcy DPS-u to osoby pełnoletnie, 

- średni wiek mieszkańców to 64 lata, najmłodszy mieszkaniec ma lat 30, a najstarszy 97 lat.
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W zakresie podniesienia poziomu wyposażenia domu zakupiono:

- sprzęt  komputerowy,  sprzęt  agd,  meble  biurowe,  kanapy,  krzesła,  wentylatory,  2  kanapy,
3  fotele,  serwer,  pralkę,  szafę  medyczną,  kozetkę  lekarską  do  gabinetu  medycznego,  ssak
medyczny,  6  łóżek  rehabilitacyjnych  dla  obłożnie  chorych  pacjentów,  materace,  przyrządy
terapeutyczne: schody do nauki chodzenia, stół rehabilitacyjny, tablicę manualną do ćwiczeń,
3 kotły warzelne elektryczne do kuchni domu, 

- pomalowano 51 pokoi mieszkalnych oraz 26 przedsionków pokoi,

- odświeżono drzwi, przedsionki.

Wydatki związane z utrzymaniem placówki zamknęły się kwotą – 4 305 459,17 zł.

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Zabłotach:

- dom posiada zezwolenie na prowadzenie działalności na czas nieokreślony,

- liczba miejsc statutowych – 80,

- średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2019 r. – 3 740,00 zł,

- w 2019r. objęto opieką w domu 88 osób, w tym 40 osób z terenu powiatu bełchatowskiego, 

- w ciągu roku przyjęto 8 nowych mieszkańców, w tym 2 osoby z terenu tut. powiatu.

W zakresie poprawy infrastruktury domu wykonano:

- instalację przywozowo-alarmowej drogą radiową,

- termomodernizację stropodachów,

- urządzono tereny zielone wokół domu, 

- montaż instalacji klimatycznej w 4 pomieszczeniach domu.

Wydatki powiatu na funkcjonowanie placówki zamknęły się kwotą – 3 754 703,08 zł.

20. Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
oraz Edukacja Prawna

Od 2016 roku na terenie powiatu bełchatowskiego adwokaci i radcowie prawni udzielają
bezpłatnych porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Nieodpłatna  pomoc  prawna  jest  zadaniem zleconym z  zakresu  administracji  rządowej,
finansowanym z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji wojewodów, przez udzielanie
dotacji  celowej  powiatom.  Wysokość  dotacji  jest  ustalana  corocznie  przez  Ministra
Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu.

Ogólna kwota dotacji na realizację zadania w 2019 roku to 313 020,00 zł.
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Z roku na rok cieszy się większym zainteresowaniem. Dyżury trwają 4 godziny przez 5 dni
w tygodniu.  

W 2019 roku na terenie powiatu było  zlokalizowanych 5 punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej, w tym jeden nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

• w budynku Starostwa Powiatowego w Bełchatowie – porad udzielali adwokaci,

• w budynku Urzędu Miasta w Bełchatowie – porad udzielali radcowie prawni,

• w Zelowie – porad udzielał adwokat,

• w Kleszczowie – porad udzielał doradca obywatelski,

• w Szczercowie – porad udzielali adwokaci i radca prawny.

Trzy  ostatnie  punkty  powierzone  zostały  do  prowadzenia  Fundacji  „Młodzi  Ludziom”
zs. w Borysławie. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. ogólnie udzielonych zostało około
1000 porad  prawnych,  w  tym  437 w  punktach  powierzonych  do  prowadzenia  organizacji
pozarządowej. Tematyka pytań dotyczyła najczęściej spraw z zakresu prawa cywilnego, spraw
z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego, spraw dotyczących alimentów oraz prawa pracy. 
Najliczniejszą  grupą  korzystającą  z  porad  były  osoby  powyżej  65  roku  życia,  osoby
aktywne zawodowo oraz korzystające z pomocy społecznej.

Fundacja  wyłoniona została w Otwartym Konkursie  Ofert  przeprowadzonym w ostatnim
kwartale  2018  roku.  Na  realizację  zadania  przekazano  organizacji  dotację  w  kwocie
182 177.64 zł. 

W  2019  roku  wychodząc  naprzeciw  potrzebom  mieszkańców  powiatu  bełchatowskiego
Fundacja „Młodzi Ludziom” zorganizowała szkolenia dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych
z  zakresu  edukacji  prawnej  w  Bełchatowie  i  Zelowie.  Spotkania  dotyczyły  problematyki,
która  wypłynęła  z  doświadczeń  w nieodpłatnym poradnictwie  prawnym a  mianowicie  prawa
pracy  tj.  podpisywanie niekorzystnych umów przez młodego człowieka, który dopiero zaczyna
poruszać się na rynku pracy. Ponadto na zajęciach poruszana była tematyka dotycząca świadczeń
pieniężnych oraz praw i obowiązków obywatelskich. 

Powiat  realizując  zadanie  z  zakresu  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  może  zawierać
porozumienia z gminami na obszarze tego powiatu. W 2019 r.  obowiązywały 4 porozumienia
dotyczące nieodpłatnego udostępnienia lokalu. 

Ponadto  powiat  corocznie  zawiera  porozumienia  z  Okręgową  Radą  Adwokacką
w  Częstochowie  i  Radą  Okręgowej  Izby  Radców  Prawnych  w  Łodzi  w  sprawie  udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu bełchatowskiego. W związku z powyższym,
na rok 2019 zostały zawarte takie porozumienia. 

str. 64



RAPORT O STANIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO ZA 2019 ROK 

21. Transport Zbiorowy, Drogi Publiczne i Komunikacja

Przedsiębiorstwo Komunikacji  Samochodowej w Bełchatowie powstało w 1980 r.  w celu
zaspokojenia potrzeb ludności w zakresie publicznego transportu pasażerskiego oraz przewozów
pracowniczych  w  dynamicznie  rozwijającym  się  Bełchatowskim  Okręgu  Przemysłowym.
1 kwietnia 2008 r. Przedsiębiorstwo Państwowe zostało przekształcone w Jednoosobową Spółkę
Skarbu  Państwa.  W marcu  2010  roku  Spółka  została  skomunalizowana  poprzez  objęcie  100%
udziałów przez powiat bełchatowski. Dnia 10.03.2010 r. pomiędzy Skarbem Państwa a powiatem
bełchatowskim  została  zawarta  umowa  nieodpłatnego  przeniesienia  wszystkich  udziałów
Przedsiębiorstwa  Komunikacji  Samochodowej  w  Bełchatowie  sp.  z  o.o.  na  rzecz  powiatu
bełchatowskiego.

Przedmiot działalności Spółki realizowany jest w trzech obszarach działalności:

- podstawowej, 

- handlowej,

- pomocniczej.

Głównym  sektorem  działalności  przedsiębiorstwa  jest  transport  pasażerski.  W  ramach
działalności  podstawowej  Spółka  świadczy  usługi  przewozowe  na  liniach  komunikacji
rozkładowej – regularnej, przewozy umowne – zamknięte oraz przewozy turystyczne. Realizacja
usług  przewozowych  następuje  w  oparciu  o  rozkład  jazdy  i  obejmuje  teren  powiatu
bełchatowskiego oraz powiatów ościennych. Klientami jest ludność dojeżdżająca do zakładów
pracy  oraz  szkół.  W  ramach  przewozów  turystycznych  realizowane  są  wynajmy  autokarów
oraz  organizowanie  wycieczek  turystycznych  i  zagranicznych,  zielone  szkoły,  wyjazdy
weekendowe, obozy i kolonie dla dzieci.

W ramach dodatkowej działalności handlowej i pomocniczej Spółka świadczy następujące usługi:

- w zakresie obsługi i napraw pojazdów mechanicznych,

- sprzedaż paliw płynnych,

- sprzedaż samochodowych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,

- w zakresie holowania i pomocy drogowej,

- serwis klimatyzacji samochodowych,

- serwis opon pojazdów ciężarowych i autobusów,

- wynajem powierzchni reklamowych,

- dzierżawa terenów i pomieszczeń.

Strategia  zarządzania  w  Spółce  polega  na  utrwaleniu  równowagi  ekonomiczno-finansowej,
osiągnięciu wysokiego poziomu świadczonych usług oraz pozyskiwaniu nowych klientów.
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Cele są realizowane poprzez takie czynności jak:

-  utrzymanie  dotychczasowej  pozycji  rynkowej  w  zakresie  usług  oraz  ich  systematyczne
dostosowywanie do potrzeb rynkowych i oczekiwań klientów,

-  pokazanie  Spółki  jako  innowacyjnej,  otwartej  na  nowe  wyzwania  i  gotowej  do  ich
podejmowania,

- utrzymanie dobrego wizerunku Spółki opartego na zaufaniu,

-  zdolność  do  pozyskiwania  nowych  zleceń  na  rynku  zewnętrznym,  poszerzanie  wachlarza
oferowanych usług oraz zwiększenie udziału tego rynku w ogólnych przychodach Spółki,

- walka z konkurencją poprzez liczne promocje i medialne promowanie marki PKS.

Spółka  utrzymuje  wiodąca  pozycję  w  komunikacji  regularnej  z  uwagi  na  duży  zasięg  tras
komunikacyjnych,  częstotliwość  i  ciągłość  wykonywania  usług  oraz  bezawaryjność.
Spółka  posiada znaczny potencjał  przewozowy a co za tym idzie zdolność świadczenia usług
dla  dużych  zakładów  przemysłowych  takich  jak  Elektrownia  i  Kopalnia  Bełchatów.
PKS w Bełchatowie to znana marka o długoletniej tradycji, która posiada bogatą i zróżnicowaną
ofertę  usług  i  cechuje  się  dużą  elastycznością  i  otwartością  na  wymagania  i  oczekiwania
klientów. Dodatkowym atutem Spółki jest wykwalifikowana i kompetentna kadra pracownicza
oraz  dobrze  rozwinięte  własne  zaplecze  techniczne.  PKS  to  firma  wiarygodna,  realizująca
zobowiązania  o  czym  świadczą  podpisane  umowy  z  odbiorcami  instytucjonalnym  takimi
jak  Elektrownia  i  Kopalnia  Bełchatów,  Starostwo  Powiatowe  oraz  szkoły.  Dodatkowo  Spółka
zaopatruje  się  w  paliwa  u  największego  producenta  w  kraju,  co  daje  gwarancję  jakości
oraz  ciągłości  dostaw.  Priorytetem  działalności  Spółki  jest  satysfakcja  klientów.  W  związku
z  czym  wykorzystywane  są  różne  środki  i  metody  podnoszące  jakość  świadczonych  usług,
ich bezpieczeństwo oraz atrakcyjność.  Baza informacyjna  o  dostępnych usługach  jest  pełna,
rzetelna, stale aktualizowana i poszerzana o nowe wiadomości i informacje. 

Informacja ekonomiczno-finansowa za 2019 r. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Bełchatowie Sp. z o.o.

PRZYCHODY

W roku 2019 przychody ogółem są wyższe od planowanych o 172 tys. zł tj. 2,13 %. 

KOSZTY

Koszty całkowite działalności Spółki w 2019 roku są również wyższe od planowanych o 104 tys. tj.
0,54 % . 
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Wykres  Nr  6:  Informacja  ekonomiczno-finansowa  za  2019  r.  Przedsiębiorstwa  Komunikacji  Samochodowej
w Bełchatowie Sp. z o.o.

Źródło: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.

Wykres Nr 7: Wyniki finansowe Spółki (w tys. zł)
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Źródło: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.

Tabela Nr 24: Przychody ze sprzedaży                                                                                       w tys. zł

Wyszczególnienie Plan 
2019 r.

Wyk. 
2019 r.

Przychody ze sprzedaży
w tym :

19 299 19 341

Komunikacja regularna - rozkładowa
w tym dopłaty

5 680
1 940

6 333
2 205

Turystyka w tym: 
wynajmy
Vat Marża

2 050
1 460
590

1 905
1 309
596

Przewozy umowne – zamknięte 6 014 5 664
Sprzedaż towarów i materiałów 5 530 5 421
Usługi Stacji Obsługi 25 18

Źródło: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
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Znaczny wzrost przychodów nastąpił w komunikacji rozkładowej regularnej. Duży wpływ
ma większa sprzedaż biletów miesięcznych szkolnych, a w związku z tym wzrosła dopłata do tych
biletów.  
Ponadto od 01.09.2019 r. uruchomione zostały nowe linie w ramach umowy o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym w okresie od 01 września
do 31 grudnia 2019 r. 

• Bełchatów – Piotrków Tryb,

• Bełchatów – Radomsko,

• Łódź – Piotrków Tryb,

• Rusiec – Bełchatów, 

Natomiast od 17.09.2019 r. zostały przedłużone linie na terenie powiatu bełchatowskiego:

• Bełchatów – Zelów – Pożdżenice,

• Bełchatów – Zelów – Wygiełzów – Mauryców,

• Bełchatów – Rożniatowice – Zelów,

• Bełchatów – Piaski.

Tabela Nr 25: Ilość pasażerów korzystających z działalności przewozowej Spółki w roku 2019

Działalność przewozowa
Ilość

pasażerów
 w tys. osób

Udział w dział. przewozowej
w %

Komunikacja regularna 1 676 54,26
Turystyka 77 2,49
Przewozy umowne - zamknięte 1 336 43,25
RAZEM 3 089 100,00

Źródło: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.

ŚRODKI TRWAŁE

W 2019 r. zlikwidowano wiatę przystankową i 14 autobusów. Są to autobusy najstarsze,
nieekologiczne i o wysokich kosztach eksploatacji. 

Tabela Nr 26: Zakupy Środków trwałych w 2019 roku

PLAN WYKONANIE

Wyszczególnienie Szt. Wartość
 netto w tys. zł 

Szt. Wartość 
netto w tys. zł 

Autobus do 40 miejsc siedz. 2 150 1 28
Autobus do 50 miejsc siedz. 3 150 1 108
Autobus pow. 50 miejsc. 6 184
Razem 5 300 8 320

Źródło: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.

Ponadto z leasingu zostały wykupione 4 autobusy.
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TABOR

Tabela Nr 27: Wykaz pojazdów samochodowych do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
według stanu na dzień 31.12.2019 roku

Marka i rodzaj pojazdu Ilość sztuk
1. AUTOSAN H9-21 16
2. AUTOSAN H9-20 1
3. AUTOSAN A10-12T 1
4. AUTOSAN H10-10 8
5. AUTOSAN H10-12 1
6. RENAULT MIDLINER, SFR 24
7. BOVA 1
8. SCANIA IRIZAR 5
9. MAN IRIZAR 5
10. TEMSA 2
11. NEOPLAN 1
12. VOLVO B12, B12B4 2
13. SETRA 1
15. Karosa 4
16. IVECO DAILY 3
17. IRISBUS 21
18. Volkswagen Crafter 1
19. Mercedes 3
20. Renault Master 1

RAZEM 101

Źródło: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności  publicznej,  umożliwiła  uzyskanie  dofinansowania  realizacji  zadań  własnych
organizatorów  w  zakresie  przewozów  autobusowych  o  charakterze  użyteczności  publicznej.
W  związku  z  powyższym,  Zarząd  Powiatu  podjął  decyzję  o  zorganizowaniu  publicznego
transportu zbiorowego na terenie powiatu bełchatowskiego. Po konsultacjach z włodarzami gmin
z  terenu  powiatu,  mających  na  celu  określenie  potrzeb  przewozowych  mieszkańców
oraz  możliwości  współfinansowania  zadania  z  zakresu  publicznego  transportu  zbiorowego,
wyłoniono 4 linie komunikacyjne o charakterze użyteczności publicznej: 

- Bełchatów – Zelów – Pożdżenice,

- Bełchatów – Zelów – Wygiełzów – Mauryców,

- Bełchatów – Rożniatowice – Wola Mikorska – Zelów,

- Bełchatów – Kalisko – Piaski. 

Uchwałą nr 272/19 Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 27 sierpnia 2019 r. zawarta
została  umowa pomiędzy  Wojewodą Łódzkim,  a  powiatem bełchatowskim na dofinansowanie
w 2019  r.  zadania  polegającego  na  utworzeniu  ww.  linii  komunikacyjnych,  na  których  będą
wykonywane  przewozy  o  charakterze  użyteczności  publicznej.  Umowa  umożliwiła  uzyskanie
dofinansowania w kwocie nie wyższej niż 1 zł do wozokilometra.

Uchwałą nr X/74/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. Rada Powiatu w Bełchatowie wyraziła
zgodę na zawarcie przez powiat bełchatowski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu  zbiorowego  z  operatorem publicznego  transportu  zbiorowego  na  terenie  powiatu
bełchatowskiego.
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Na mocy Uchwały nr 287/19 Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 17 września 2019 r.,
została zawarta umowa ze Spółką Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółką z o.o.  
w Bełchatowie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  w transporcie
zbiorowym  na  terenie  powiatu  bełchatowskiego.  Umowę  zawarto  w  trybie  bezpośredniego
zawarcia umowy na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.)
na okres od 17 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. W ramach umowy w roku 2019 wykonana
została łączna praca eksploatacyjna w wysokości  66136 wozokilometrów. Za wykonanie usług
operatorowi wypłacono łącznie rekompensatę w wysokości 68.463,79 zł, w tym:

-  z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 58.816,34 zł,

- ze środków własnych powiatu w wysokości 9.647,45 zł (dotacja celowa z Gminy Zelów  
w kwocie 2.500 zł.). 

Przewozy  na  pozostałych  liniach  komunikacyjnych  na  terenie  powiatu  bełchatowskiego
wykonywane  są  na  podstawie  zezwoleń  na  wykonywanie  regularnych  przewozów  osób
w  krajowym  transporcie  drogowym.  Ustawa  z  dnia  12  grudnia  2019  r.  o  zmianie  ustawy
o  publicznym transporcie   zbiorowym (Dz.  U.  z  2019  poz  2493) przedłużyła  obowiązywanie
dotychczasowych zasad wykonywania przewozów regularnych w transporcie drogowym do dnia
31 grudnia 2020 r.

- średni wiek taboru transportowego – 15 lat

2. Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami - 3228
- średni czas oczekiwania na uprawnienia – do 2 tygodni

3. Liczba zarejestrowanych pojazdów – 11.373
- średni czas oczekiwania na rejestrację – 2 dni
 

Informacja sprawozdawcza dotycząca realizacji inwestycji drogowych w 2019 roku:

Tabela Nr 28: Wykaz inwestycji realizowanych wspólnie z gminami na drogach powiatowych w 2019 r

GMINA NAZWA ZADANIA KOSZT 

GMINA 
RUSIEC

Przebudowa drogi powiatowej nr 1924E obejmująca wykonanie
dokumentacji  projektowej  oraz  budowę  chodnika  wraz
z  kanalizacją  deszczową  o  długości  około  235m
przy  ul.  Dąbrowskiego  w  miejscowości  Rusiec  polegająca
na  budowie  chodnika  w  miejscowości  Dąbrowa  Rusiecka
około 500 mb. 
Realizacja: gmina Rusiec
Porozumienie Nr 1/2019 z dnia 21.05.2019 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E obejmująca wykonanie
dokumentacji  projektowej oraz budowę chodnika o  długości
około 230 m wraz z budową i wymianą kanalizacji deszczowej
o łącznej długości około 295 m w miejscowości Dęby Wolskie. 
Realizacja: gmina Rusiec
Porozumienie Nr 2/2019 z dnia 21.05.2019 r.

160.000,00 zł, w tym:
gmina Rusiec: 80.000,00 zł 
powiat bełchatowski:               
80.000,00 zł

 200.000,00 zł, w tym:
gmina Rusiec: 100.000,00 zł 
powiat bełchatowski:               
100.000,00 zł
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GMINA 
ZELÓW

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1922E w zakresie budowy
chodnika  na  odcinku  od  Miasta  Zelowa  do  miejscowości
Pożdżenice – Etap I i II”
Realizacja : powiat bełchatowski 
Umowa Nr 3/2019 z dnia 10.06.2019 r.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2306E w zakresie budowy
chodnika w msc. Wygiełzów”.
Realizacja: powiat bełchatowski 
Umowa Nr 2/2019 z dnia 21.05.2019 r.

585 994,50, w tym:
gmina Zelów: 292.972,25 zł.
powiat bełchatowski: 
292.972,25 zł.

295.200,00 zł, w tym:
gmina Zelów: 147.600,00 zł.
powiat bełchatowski: 
147.600,00 zł.

GMINA
SZCZERCÓW

„Wykonanie  robót  budowlanych  polegających
na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej
nr  1918E  Trakt  –  Puszczański  –Osiny  metodą  bitumiczno  –
grysową slurry seal w kilometrażu od 2+500 do 3+300
– odcinek I oraz 3+301 do 4+100 – odcinek II”.
Realizacja: powiat bełchatowski
Umowa Nr 4/2019 z dnia 23.07.2019 r.

188.736,00 zł.
gmina Szczerców: 94.368,00 zł.
powiat bełchatowski:             
94.368,00 zł.

Źródło: Opracowanie własne

Informacja sprawozdawcza z działalności powiatowej jednostki organizacyjnej w 2019 r. - 
Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie.

Tabela Nr 29: Wykaz inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie w 2019 r

L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie Wsk. % Uwagi

I § 6050 – wydatki inwestycyjne. 5 214 785,00 5 069 024,00 97,20%

1. Rozbudowa i przebudowa                 
ul. Cegielnianej  w Bełchatowie  – 
przebudowa mostu.

2 242 304,00 2 242 303,51 100,00% powiat bełchatowski:
1 672 003.51 zł
Środki z rezerwy 
subwencji ogólnej 
570 300,00 zł

2. Odtworzenie stanu pierwotnego 
drogi powiatowej  Nr 1910E oraz 
budowa chodnika na wysokości 
cmentarza w miejscowości Parzno.

360 390,00 360 390,00 100,00% powiat bełchatowski:
360 390,00 zł

3. Przebudowa drogi powiatowej          
Nr 2306E w zakresie budowy 
chodnika w msc. Wygiełzów.

295 200,00 295 200,00 100,00% powiat bełchatowski:
147 600,00 zł
gmina Zelów: 
147 600,00 zł

4. Przebudowa drogi powiatowej          
Nr 1910E w miejscowości                 
Wola Mikorska polegająca                 
na budowie chodnika  i odtworzeniu 
nawierzchni jezdni na odcinku          
od km 2+760 do km 4+100 –              
opracowanie dokumentacji 
projektowej.

30 000,00 0,00 0,00% powiat bełchatowski:
Wydatki, które             
nie wygasają                
z upływem 2019 r. 
Ostateczny termin 
realizacji zadania 
30.06.2020 r.

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 
1912E polegająca na budowie ciągu 
pieszo – rowerowego  i odtworzeniu 
nawierzchni jezdni na odcinku          
od km 6+370 do km 9+425 – 
opracowanie dokumentacji 
projektowej.

47 000,00 0,00 0,00% powiat bełchatowski:
Wydatki, które             
nie wygasają               
z upływem 2019 r. 
Ostateczny termin 
realizacji zadania 
30.06.2020 r.
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6. Przebudowa drogi powiatowej          
Nr 1905E Adamów – Ławy w km 
8+898 do km 9+758.

55 600,00 0,00 0,00% powiat bełchatowski:
Wydatki, które nie 
wygasają z upływem  
2019 r. Ostateczny 
termin realizacji 
zadania 30.06.2020 r.

7. Wykonanie robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego jezdni drogi 
powiatowej Nr 1918E Trakt 
Puszczański – Osiny metodą 
bitumiczno – grysową slurry seal       
w kilometrażu                                  
od 2+500 do 3+300 – odcinek I          
oraz 3+301 do 4+100 – odcinek II.

188 736,00 188 736,00 100,00% powiat bełchatowski:
94 368,00 zł
gmina Szczerców:
94 368,00 zł

8. Przebudowa drogi powiatowej          
Nr 1922E w zakresie budowy 
chodnika na odcinku od Miasta 
Zelowa do miejscowości Pożdżenice 
– Etap I i II.

585 995,00 585 994,50 100,00% powiat bełchatowski:
293 254,50 zł
gmina Zelów:
292 740,00 zł

9. Wymiana korytek odwodnieniowych  
na korytka grzebieniowe w obrębie 
zjazdów do posesji  w ciągu 
odwodnienia drogi powiatowej         
Nr 1919 w miejscowości Kurnos II.

90 000,00 76 839,99 85,38% powiat bełchatowski:
76 839,99 zł

10. Przebudowa drogi powiatowej          
Nr 1916E Bogdanów – Łękawa           
w m. Łękawa na dł. 500 mb              
od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką Nr 484                          
wraz z odwodnieniem                      
i wybudowaniem chodników.

1 319 560,00 1 319 560,00 100,00% powiat bełchatowski:
659 780,00 zł
Fundusz Dróg
Samorządowych
659 780,00 zł

II. § 6060 – wydatki na zakupy 
inwestycyjne.

0,00 0,00 0,00%

Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie

Informacja  sprawozdawcza  z  zakresu  spraw  związanych  z  rejestracją  pojazdów,
wydawaniem  dokumentów  stwierdzających  uprawnienia  do  kierowania  pojazdami,
licencjami,  zaświadczeniami  i  zezwoleniami  w  transporcie  drogowym  osób  lub  rzeczy,
stacjami kontroli  pojazdów, ośrodków szkolenia kandydatów na kierowców i instruktorów
nauki jazdy oraz drogami powiatowymi.

W roku 2019 Starosta Bełchatowski dokonał:

- wydania uprawnień do kierowania pojazdami - 3 228,

- rejestracji pojazdów - 11 373,

- wpisu do rejestru instruktorów nauki jazdy - 7,

- zmiany wpisu do rejestru ośrodków szkolenia kierowców - 1,
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- wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów - 1,

- zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów – 3,

- wpisu do rejestru diagnostów - 2,

-  wydania  /zmiany  licencji  i  zezwoleń  na  wykonanie  zawodu  przewoźnika  drogowego  -  23
oraz ich wypisy - 64,

-  wydania  decyzji  w  sprawie  wygaśnięcia  licencji  i  zezwoleń  na  wykonywanie  zawodu
przewoźnika drogowego - 3,

- wydania /zmiany / wtórnik zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych - 0 i regularnych
specjalnych - 15 oraz ich wpisy - 108,

- wydania decyzji w sprawie wygaśnięcia zezwoleń - 0,

-  wydania  /zmiany  zaświadczeń  na  przewozy  drogowe  na  potrzeby  własne  -  11,  wypisy
z zaświadczeń - 59,

- wydania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych - 33,

- usunięcia z dróg na obszarze powiatu Bełchatowskiego pojazdów zagrażających bezpieczeństwu
w ruchu drogowym- 4 szt.

22. Geodezja, Kartografia i Kataster

Tworzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W systemie  teleinformatycznym prowadzone  są  zbiory  danych  infrastruktury informacji
przestrzennej, między innymi ewidencja gruntów i budynków (EGIB), geodezyjna ewidencja sieci
uzbrojenia  terenu,  obiektów topograficznych,  rejestr  cen i  wartości  nieruchomości  (RCiWN).
Prowadzenie przedmiotowych zbiorów służy informatyzacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego oraz budowie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, co jest
jednym z celów świadczenia e-usług na rzecz społeczeństwa informacyjnego. 

Za  udostępnianie  materiałów  z  państwowego  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego
wpływy do budżetu w roku 2019 wyniosły 1.007.789 zł.

W  roku  2019  przeprowadzono  modernizację  ewidencji  gruntów i budynków dwóch
obrębów  ewidencyjnych.  Koszt  realizacji  tego  zadania  wyniósł 133.200,00  zł,  w  całości
sfinansowany  ze  środków  pochodzących  z  dotacji  Wojewody  Łódzkiego  na  realizację  zadań
zleconych z zakresu geodezji i kartografii na rok 2019.

Ze  środków  własnych  powiatu  w  wysokości  1.722,00  zł  wykonano  prace  związane
z  gleboznawczą  klasyfikacją  gruntów  rolnych  zalesionych  w  roku  2015  na  terenie  powiatu
bełchatowskiego  na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

W roku 2019 kontynuowano prace związane z realizacją projektu pn. „Budowa systemu
informacji  przestrzennej  wspierającego  świadczenie  e-usług  przez  powiaty  z  terenu
województwa  łódzkiego”,  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
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Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020. Wartość projektu dla powiatu bełchatowskiego wynosi 6.215.860,02 zł, w tym wkład
własny powiatu 2.000.000 zł.

Realizacja tych zadań zwiększy zakres i jakość świadczonych usług drogą elektroniczną,
zapewni organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostęp do aktualnych
informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych z zakresu
geodezji i kartografii oraz umożliwi świadczenie e-usług.

Wybrane zadania z zasobu Geodezji, Kartografii i Katastru w liczbach

Wykres Nr 8: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Źródło: Opracowanie własne

W roku 2019 zostało zrealizowanych ponad 50.000 spraw.
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Wykres Nr 9: Kataster nieruchomości

Źródło: Opracowanie własne

Udostępniany  jest  również  portal  geodezyjny  (witryna  internetowa)  Geoportal  -
zapewniający dostęp do zasobów i usług związanych z danymi przestrzennymi, w szczególności
usług przeglądania i wyszukiwania. Dotychczasowa funkcjonalność portalu zapewniająca obsługę
prac  geodezyjnych  w  2019  roku  została  rozszerzona  o  moduł  obsługujący  rzeczoznawców
majątkowych,  komorników,  zamówienia  na  materiały  zasobu,  a  także  umożliwiający
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dokonywanie  płatności  elektronicznych.  Geoportal  wzbogacany  jest  przez  systematyczne
zasilanie  istniejących  baz  danych  prowadzonych  przez  powiat  danymi  powstałymi  w ramach
realizowanych bieżących zadań ustawowych.

Dostęp do serwera w trybie publicznym i niepublicznym (chronionym)

Wykres Nr 10: Liczba użytkowników 

Źródło: Opracowanie własne

Wykres Nr 11: Liczba pobrań obrazów

Źródło: Opracowanie własne
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23. Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa

Realizacja  zadań z  zakresu gospodarki  nieruchomościami  w 2019 roku przedstawiona  została
w ujęciu tabelarycznym z podziałem na prowadzone sprawy. 

Tabela Nr 30: Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa

Lp. L.p.

1. Ilość wysłanych indywidualnych zawiadomień do osób fizycznych i różnych podmiotów gospodarczych
o wysokości opłat na 2019 r. w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

150

2. Ilość  wysłanych  zawiadomień  dotyczących  anulowania  opłaty  z  tytułu  użytkowania  wieczystego
z powodu zbycia

10

3. Ilość  wniesionych  odwołań  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  i  Sądu  Rejonowego
w Bełchatowie dotyczących ustalenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste

31

4. Ilość  przygotowanych  aktualizacji  opłaty  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  nieruchomości  Skarbu
Państwa

1

5. Ilość  wydanych  zaświadczeń  w  zakresie  przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego  gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

515

6. Ilość wydanych informacji o wysokości opłaty jednorazowej za przekształcenie. 150

7. Ilość wydanych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  w prawo własności. 4

8. Ilość  wniosków w sprawie  ustalenia  innego  terminu  płatności  opłaty  rocznej  z  tytułu  użytkowania
wieczystego (zawarto 3 porozumienia, wydano 2 zaświadczenia o pomocy de minimis).

3

Źródło: Opracowanie własne

Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa - sprawozdawczość

Tabela Nr 31: Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa - sprawozdawczość

Lp. L.p.

1. Ilość  wydanych  zaświadczeń  na  wnioski  o  pozostaniu  nieruchomości  w  zarządzie  Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Bełchatów

5

2. Ilość udzielonych informacji publicznych dotyczących wykazu nieruchomości Skarbu Państwa 1

3. Ilość  wydanych  decyzji  odmownych  w sprawie  udzielania  informacji  publicznej  dotyczącej  wykazu
nieruchomości Skarbu Państwa

1

4. Ilość  sprawozdań  przekazanych  do  Łódzkiego  Urzędu  Wojewódzkiego  dotyczących  gospodarowania
nieruchomościami Skarbu Państwa

2

5. Ilość przekazanych wykazów  nieruchomości Skarbu Państwa dla Krajowego Zasobu Nieruchomości 1

6. Ilość zaktualizowanych nieruchomości w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa  dla Krajowego Zasobu
Nieruchomości 

215

7. Ilość zaktualizowanych nieruchomości w ogólnym zasobie nieruchomości Skarbu Państwa 16547

Źródło: Opracowanie własne
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Realizacja  zadań  w  zakresie  sprzedaży,  darowizny  i  dzierżawy  nieruchomości
Skarbu Państwa w 2019 roku

Tabela Nr 32: Sprzedaż, darowizna i dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa w 2019 roku

Lp. SPRZEDAŻ L.p.

1. Ilość wniosków dotyczących sprzedaży nieruchomości 24

2. Ilość  wystosowanych  pism  informujących  o  stanie  prawnych  nieruchomości,  pouczono  o  właściwym
organie  do  załatwienia  sprawy,  wystąpiono  do  innych  instytucji  o  informacje  potrzebne  do  dalszego
załatwienia sprawy

68

3. Ilość przetargów przeprowadzonych po  uzyskaniu zgody Wojewody Łódzkiego oraz spełnieniu wymogów
wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami

4

4. Ilość  podpisanych  aktów  na  sprzedaż  w  trybie  przetargu  po   uzyskaniu  zgody  Wojewody  Łódzkiego
oraz spełnieniu wymogów wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami

2

5. Ilość podpisanych aktów na sprzedaż w trybie bezprzetargowym po  uzyskaniu zgody Wojewody Łódzkiego
oraz spełnieniu wymogów wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami

9

DAROWIZNA

1. Ilość popisanych aktów notarialnych 1

DZIERŻAWA

1. Ilość wniosków dotyczących wydzierżawienia nieruchomości Skarbu Państwa 16

2. Ilość  wystosowanych  pism  informujących  o  stanie  prawnym  nieruchomości,  wystąpiono  do  innych
instytucji o informacje potrzebne do dalszego załatwienia sprawy

48

3. Ilość zawartych umów dzierżawy 13

4. Ilość spraw w trakcie realizacji 5

Źródło: Opracowanie własne

Wykres Nr 12: Ilość zawartych umów na dzierżawę, sprzedaż i darowiznę nieruchomości Skarbu Państwa

Źródło: Opracowanie własne
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Regulacja stanu prawnego nieruchomości

Tabela Nr 33: Regulacja stanu prawnego nieruchomości

Lp. L.p.

1. Uregulowany stan prawny dróg powiatowych 67 dróg

2. Uregulowany stan prawny dróg gminnych dla działek 63 działki

3. Uregulowany stan prawny dla działek Skarbu Państwa 41 działek

4. Ilość zbadanych ksiąg wieczystych 1100

Źródło: Opracowanie własne

Zaświadczenia czy toczyło się postępowanie uwłaszczeniowe oraz wykreślenia hipoteki

Tabela Nr 34: Zaświadczenia czy toczyło się postępowanie uwłaszczeniowe oraz wykreślenia hipoteki

Lp. L.p.

1. Ilość  wniosków  dotyczących  wydania  zaświadczenia  czy  toczyło  się  postępowanie
uwłaszczeniowe oraz wykreślenia hipoteki

25

2. Ilość wydanych zaświadczeń czy toczyło się postępowanie uwłaszczeniowe 22

3. Ilość wydanych zaświadczeń o wykreśleniu hipoteki po dokonanej analizie prawnej 3

Źródło: Opracowanie własne

Wydanie aktu własności ziemi, decyzji i postanowień prostujących

Tabela Nr 35: Wydanie aktu własności ziemi, decyzji i postanowień prostujących

Lp. L.p.

1. Ilość wniosków dotyczących wydania Aktu Własności Ziemi, decyzji 
i postanowień prostujących

140

2. Ilość wydanych Aktów Własności Ziemi i decyzji po dokonanej analizie prawnej 137

3. Ilość  wydanych postanowień  prostujących oczywiste  omyłki  po  dokonanej  analizie  prawnej
dotyczącej wydania dokumentów

3

Źródło: Opracowanie własne

Zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Tabela Nr 36: Zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Lp. L.p.

1. Ilość wniosków dotyczących wydania zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego 136

2. Ilość wydanych zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego po dokonaniu analizy prawnej 136

Źródło: Opracowanie własne
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Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Tabela Nr 37: Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Lp. L.p.

1. Ilość wydanych decyzji 6

2. Ilość odwołań 1

3. Ilość spraw w trakcie postępowania administracyjnego 5

4. Ilość wydanych postanowień (zawieszających i podejmujących postępowanie) 4

5. Ilość zbadanych ksiąg wieczystych 20

6. Ilość wydanych pism w ww. sprawach 150

7. Ilość wydanych pism w sprawach komisji majątkowych 20

Źródło: Opracowanie własne

Wywłaszczenie nieruchomości

Tabela Nr 38: Wywłaszczenie nieruchomości

Lp. L.p.

1. Ilość wniosków dotyczących wywłaszczenia nieruchomości 5

2. Ilość  pism,  w  których  udzielono  informacji  i  odpowiedzi  dotyczących  wywłaszczania
nieruchomości oraz gromadzono niezbędne dokumenty

153

3. Ilość wydanych decyzji 5

4. Ilość wydanych postanowień 3

5. Ilość odwołań od decyzji 2

6. Ilość spraw w trakcie realizacji 5

Źródło: Opracowanie własne

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Tabela Nr 39: Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Lp. L.p.

1. Ilość wniosków dotyczących: czasowego zajęcia nieruchomości Skarbu Państwa (21 wniosków),
ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości (21 wniosków) oraz dotyczących zezwolenia
na  zakładanie,  przeprowadzanie  i  wykonywanie  na  nieruchomościach  infrastruktury
technicznej (86 wniosków)

128

2. Ilość zawartych umów z opłatą za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 43

3. Ilość wydanych decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości 8

4. Ilość zawartych porozumień  w sprawie rozwiązania umów w sprawie opłaty za umieszczenie
urządzeń infrastruktury technicznej

40

5. Ilość aneksowanych umów ww. sprawie 1

6. Ilość wydanych decyzji  o nieustaleniu na dzień 1 stycznia 2016r. wykazu osób uprawnionych
do udziału we wspólnocie gruntowej

3

Źródło: Opracowanie własne
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Inne: 

– Zarejestrowano 266 spraw dotyczących okazania granic i podziału nieruchomości,

– Zarejestrowano  457  spraw  dotyczących  wydania  decyzji  o  warunkach  zabudowy,
zatwierdzające projekty budowlane, pozwolenia na budowę.

Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne

Tabela Nr 40: Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne

Lp. L.p.

1. Ilość wydanych decyzji ze specustawy drogowej 64

2. Ilość odwołań od decyzji w ww. sprawach 1

3. Ilość spraw dotyczących odszkodowań w rakcie realizacji 76

4. Ilość prowadzonych spraw o odszkodowanie z art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami 4

5. Ilość  spraw  o  odszkodowanie  z  art.  98  Ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami  w  trakcie
realizacji

2

6. Ilość odwołań w ww. sprawach 1

7. Ilość prowadzonych spraw  o odszkodowanie z art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną

2

8. Ilość spraw o odszkodowanie z art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną w trakcie realizacji

2

9. Ilość udzielonych informacji i odpowiedzi w ww. sprawach 6

Źródło: Opracowanie własne

Wycinka drzew na nieruchomościach Skarbu Państwa

Tabela Nr 41: Wycinka drzew na nieruchomościach Skarbu Państwa

Lp. L.p.

1. Ilość wniosków dotyczących wycinki drzew na nieruchomościach Skarbu Państwa 18

2. Ilość wydanych zgód na wycinkę drzew 14

3. Ilość przeprowadzonych wizji w terenie 14

4. Ilość przekazanych informacji i odpowiedzi w ww. sprawach 25

5. Ilość wniosków przekazanych według właściwości 2

Źródło: Opracowanie własne

Komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa

Tabela Nr 42: Komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa

Lp. L.p.

1. Ilość złożonych wniosków dotyczących komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa 24

2. Ilość udzielonych odpowiedzi na pisma w sprawach komunalizacji do służb Wojewody i gmin 38

3. Ilość złożonych wniosków o komunalizację z urzędu 5

Źródło: Opracowanie własne
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24.  Architektura i Budownictwo

Z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej realizowane były zadania, w tym
nadzór  i  kontrola  nad  przestrzeganiem  przepisów  prawa  budowlanego,  a  w  szczególności
sprawdzanie  projektów  budowlanych,  zgłoszeń  oraz  innych  dokumentacji  pod  względem
zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
w  przypadku  ich  braku  z  decyzjami  o  warunkach  zabudowy,  decyzjami  celu  publicznego
oraz wymaganiami ochrony środowiska, sprawdzanie warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia
w  rozwiązaniach  przyjętych  w  projektach  budowlanych,  sprawdzanie  zgodności  rozwiązań
architektoniczno-budowlanych  z  przepisami  techniczno-budowlanymi  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej,  wydawanie  decyzji  administracyjnych  w sprawach określonych  ustawą,  kontrola
posiadanych  przez  osoby  wykonujące  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie
uprawnień  do  pełnienia  tych  funkcji  oraz  przynależności  do  właściwej  izby  samorządu
zawodowego. 

W roku 2019 wydano:

• 1317 decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę, 

• 5 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,

• 21 decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia                  
na budowę, 

• 74 decyzji umarzających postępowanie,

• 64 wniosków pozostawiono bez rozpoznania,

•  37 decyzji o przeniesienie pozwolenia na rzecz innych osób,

•  7 decyzje o wygaszeniu/wznowieniu/uchyleniu pozwolenia na budowę.

W 2019 roku liczba złożonych wniosków zgłoszeniowych  wyniosła  1403, z czego:

- 1241  zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych przyjęto bez sprzeciwu,

- 12 wniosków zgłoszeniowych zwrócono,

- w 70 przypadkach organ wniósł sprzeciw,

- w 62 przypadkach postępowanie zostało umorzone na wniosek inwestora.

W 2019 roku przekazano organom nadzoru budowlanego:

- 1242 kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem
budowlanym, - 334 kopii innych decyzji,

-  1125  kopii  zgłoszeń  zamiaru  wykonania  robót  budowlanych  nie  wymagających  pozwolenia
na budowę.
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W 2019 roku wydano pozwolenia na budowę:

- 393 budynków mieszkalnych, 

- 10 budynków handlowo – usługowych,

- 10 budynków transportu i łączności, 

- 15 budynków przemysłowych i magazynowych,

- 72 budynków niemieszkalnych,

- 118 pozwoleń  na budowę obiektów inżynierii lądowej i  wodnej.

Liczba  ubytków  mieszkań  w  budynkach  mieszkalnych  i  niemieszkalnych,  położonych
na terenie danej gminy lub danego miasta:

-  Szczerców –  2  ubytki,  -  Rusiec  –  1  ubytek,  -  Miasto  Zelów  –  2  ubytki,  -  Gmina  Zelów  –
1 ubytek,
- Drużbice – 1 ubytek, - Miasto Bełchatów – 6 ubytków, - Gmina Bełchatów – 1 ubytek,- Kluki –
3 ubytki, - Kleszczów  –  1 ubytek.

Jak wynika z analizy największa ilość wydanych decyzji administracyjnych była na terenie miasta
i  gminy  Bełchatów,  a  także  w  gminie  Kleszczów.  Z  uwagi  na  liczbę  rozpatrywanych  spraw
w  poszczególnych  jednostkach  ewidencyjnych  ustalono,  że  największy  ruch  inwestycyjny
odbywał  się na terenie MIASTA  BEŁCHATÓW  (316 decyzji),  GMINY BEŁCHATÓW  (342 decyzji)
i  GMINY  KLESZCZÓW  (196  decyzji).   Najmniej  wniosków  wpływa  z  gmin  Rusiec,  Kluki
i Drużbice. Najmniejsza ilość wydanych decyzji była w gminie RUSIEC (41 decyzje) i gminie KLUKI
(69  decyzji).  Oprócz  czynnika  związanego  z  ilością  mieszkańców,  niewątpliwy  wpływ
na  intensywność  ruchu  budowlanego  ma  wielkość  obszaru  dla  którego  obowiązuje  plan
miejscowy. 
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Tabela Nr 43: Wykaz spraw z zakresu architektury i budownictwa rozpatrywanych w 2019 roku

Gmina

Pozwolenia na budowę Przeniesienia pozwoleń
na budowę

Zgłoszenia
Decyzje                  
o zezwoleniu           
na realizację 
inwestycji 
drogowych

Liczba wniosków  
o pozwoleniu        
na budowę / 
rozbiórkę

Liczba decyzji

Pozwolenia       
na budowę/ 
rozbiórkę

Odmowa 
wydania 
decyzji

Umorzenie 
postępowania

Pozostawie-
nie bez 
rozpatrze-
nia

Liczba 
wniosków

Liczba 
decyzji - 
przeniesień

Liczba 
wniosków 
zgłoszenio - 
wych

Liczba 
zgłoszeń 
przyjętych 
bez 
sprzeciwu

Liczba 
zwrotó
w 
zgłosze-
ń

Liczba decyzji

Sprzeciw
Umorzenie 
postępowania

Liczba 
wniosków

Liczba 
decyzji

Szczerców 113 98 2 6 7 1 1 117 109 - 3 4 - -

Rusiec 52 41 1 5 3 1 1 78 68 3 4 2 - -

Zelów 174 155 4 15 4 3 3 196 166 4 6 12 - -

Drużbice 108 100 1 8 3 3 3 177 160 - 2 8 - -

Miasto Bełchatów 346 316 5 15 8 9 9 184 148 2 14 8 1 1

Gmina Bełchatów 381 342 4 10 27 22 17 412 357 1 31 24 - -

Kluki 66 69 2 1 2 2 2 117 115 - 9 3 - -

Kleszczów 230 196 2 14 10 1 1 122 118 2 1 1 5 4

 ogółem 1470 1317 21 74 64 42 37 1403 1241 12 70 62 6 6

Źródło: Opracowanie własne
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Wykres Nr 13: Liczba decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę według jednostek ewidencyjnych 

Źródło: Opracowanie własne

Wykres Nr 14: Procentowy udział wydanych pozwoleń na budowę/rozbiórkę według jednostek ewidencyjnych

Źródło: Opracowanie własne

str. 85



RAPORT O STANIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO ZA 2019 ROK 

Wykres Nr 15: Liczba zgłoszeń przyjętych bez sprzeciwu według jednostek ewidencyjnych  

Źródło: Opracowanie własne

Wykres Nr 16: Procentowy udział przyjętych zgłoszeń według jednostek ewidencyjnych

Źródło: Opracowanie własne
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25. Ochrona Środowiska, Rolnictwo i Leśnictwo

Gospodarowanie środkami z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

W  2019  roku  Starostwo  Powiatowe  w  Bełchatowie  posiadało  do  dyspozycji
na finansowanie ochrony środowiska  12 997 594,83 zł  środków, z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa  Łódzkiego  z  tytułu  opłat  za  gospodarcze  korzystanie  ze  środowiska
oraz z  Wojewódzkiego  Inspektoratu Ochrony  Środowiska w Łodzi  z  tytułu  kar.  Z  w/w kwoty
na  realizację  zadań  związanych  z  ochroną  środowiska  wykorzystano:  10  130  684,37  zł,
co stanowi 77,72 % wykonania planu. Starostwo Powiatowe do dnia 15.08.2019 r. przekazało
na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nadwyżkę
dochodów za rok 2018 w kwocie 6 828 014 zł.

Wykres Nr 17: Realizacja zadań ze środków uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego    
oraz z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi

Źródło: Opracowanie własne

Pod  względem  zakresu  wykorzystania  środki  z  tytułu  opłat  i  kar  za  korzystanie
ze środowiska przeznaczono m.in. na następujące zadania:

• Utworzenie  skweru  wraz  z  urządzeniem  terenów  zieleni  przy  budynkach  Starostwa
Powiatowego w Bełchatowie - (powiat bełchatowski) -  67 968 zł,

• Przebudowa  węzła cieplnego dla potrzeb sali  gimnastycznej  ZSP Nr 4  w Bełchatowie -
(powiat bełchatowski)  – 83 528,78 zł,

• Termomodernizacja dachu budynku DPS Bełchatów - (powiat bełchatowski) -  177 070,42 zł,

• Utworzenie skweru wraz z urządzeniem terenów zieleni przy budynkach DPS w Zabłotach -
(powiat bełchatowski) - 99 903 zł,

• Termomodernizacja stropodachów budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach – Etap I -
(powiat bełchatowski) – 56 999,48 zł,

• Utworzenie skweru wraz  z urządzeniem terenów  zieleni przy budynkach PCS w Bełchatowie
- (powiat bełchatowski)  – 142 650 zł,
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• Utworzenie  skweru  wraz z  urządzeniem terenu  zielonego  przy  Wspólnocie  Mieszkaniowej
Osiedle  Dolnośląskie 317 w Bełchatowie - (Wspólnota Mieszkaniowa Os. Dolnośląskie 317
w Bełchatowie) – 33 520 zł,

• Utworzenie  skweru  wraz z  urządzeniem terenu  zielonego  przy  Wspólnocie  Mieszkaniowej
Osiedle Okrzei w Bełchatowie - (Wspólnota Mieszkaniowa Oś. Okrzei 4D i E w Bełchatowie) –
26 575 zł,

• Sporządzenie  Uproszczonych  Planów  Urządzenia  Lasu,  niestanowiących  własności  Skarbu
Państwa,  należących  do  osób  fizycznych  i  wspólnot  gruntowych  dla  gmin  powiatu
bełchatowskiego - (powiat bełchatowski) – 500 000 zł,

• Sporządzenie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska  za lata 2016 – 2017” -
(powiat bełchatowski) - 3 444 zł,

• Zakup i montaż kotłowni na bazie gruntowej pompy ciepła wraz z systemem ogrzewania -
(Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. I. Loyoli w Suchcicach) – 50 032 zł,

• Termomodernizacja  budynku  OSP  w  Magdalenowie  -  (Ochotnicza  Straż  Pożarna
w Magdalenowie)– 60 000 zł,

• Modernizacja ogrzewania w budynku OSP w Magdalenowie polegająca na wymianie pieca -
(Ochotnicza Straż Pożarna w Magdalenowie) - 39 000 zł,

• Przebudowa  i  rozbudowa  oczyszczalni  ścieków  w  Zawadach  -  (Gmina  Bełchatów) –
270 000 zł,

• Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobiecin (Gmina Bełchatów) - 59 463 zł,

• Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła na źródło opalane biomasą w Kurnosie
Drugim - (Gmina Bełchatów) – 47 860,28 zł,

• Sieć wodociągowa wraz z odgałęzieniami w miejscowości Wola Głupicka - (Gmina Drużbice) –
71 422,56 zł,

• Przydomowa oczyszczalnia ścieków dla budynku komunalnego w miejscowości Zwierzyniec 44
- (Gmina Drużbice) – 39 498,73 zł,

• Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu polegająca na dociepleniu
stropu - (Gmina Rusiec) – 66 000 zł,

• Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruścu polegająca na dostawie i montażu 4 filtrów
ze złożami filtracyjnymi wraz z osprzętem - (Gmina Rusiec) – 179 145,70 zł,

• Montaż  instalacji  fotowoltaicznej  przy  Zespole  Szkół  w  Klukach  -  (Gmina  Kluki)  –
68 388 zł,

• Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osiny wraz z budową I etapu biologiczno – mechanicznej
oczyszczalni ścieków - (Gmina Szczerców) – 322 000 zł,

• Termomodernizacja  budynku  Ośrodka  Zdrowia  w  Wygiełzowie  -  (Gmina  Zelów)  –
164 500 zł,

• Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Zelowie - (Gmina Zelów) -
114 000 zł.                    
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Wykres Nr 18: Wykorzystanie środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Źródło: Opracowanie własne

W 2019 r. przeznaczono z budżetu powiatu kwotę 40 000 zł na dotację celową dla Spółek
Wodnych (Gminna Spółka Wodna w Drużbicach, Gminna Spółka Wodna w Szczercowie, Gminna
Spółka  Wodna  w  Zelowie),  z  czego  wydatkowano  24  373,88  zł.  Gminna  Spółka  Wodna
w Kleszczowie oraz Gminna Spółka Wodna w Bełchatowie nie złożyły wniosku o dofinansowanie.
W  wyniku  realizacji  zadań  zostały  wykonane  prace  konserwacyjne  rowów  melioracyjnych
przyległych do dróg powiatowych m.in. odmulanie dna rowów, wykaszanie porostów ze skarp
oraz ścinanie zakrzaczeń.

Edukacja ekologiczna

Powiat  bełchatowski  prowadzi  aktywną  edukacje  ekologiczna  wśród  swoich  mieszkańców,
realizując określone cele, tj.:

• wzrost  świadomości  ekologicznej  oraz  znajomości  zagrożeń  ekologicznych  wśród
uczestników i potencjalnych odbiorców,

• kształtowanie  właściwych  postaw  człowieka  wobec  środowiska  oraz  poczucia
odpowiedzialności za obecny i przyszły jego stan,

• rozwijanie  potrzeb  szybkiej  reakcji  na  problemy  ekologiczne  oraz  gotowości
podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,

• rozwijanie  zamiłowania  do  piękna  przyrody  i  szacunku  do  otaczającego  świata  flory
i fauny,

• pogłębianie  wiadomości  na  temat  form  ochrony  przyrody,  uświadomienie  potrzeby
tworzenia parków, rezerwatów, pomników przyrody,
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• zrozumienie zależności i związków człowieka z naturą,

• kształtowanie  nawyków  korzystania  z  różnych  źródeł  wiedzy  i  praktycznego  jej
wykorzystania.

W 2019 r. powiat bełchatowski zorganizował 126 konkursów oraz 52 wyjazdy ekologiczne,
w których udział brały dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy powiatu. Łączna liczba uczestników
to 7 763 osoby.

Edukacja Ekologiczna prowadzona w terenie

Wyjazdy edukacyjne w miejsca związane z przyrodą, ochroną środowiska, agroturystyką:

• Załęczański Park Krajobrazowy,

• Krajobrazowy Rezerwat Przyrody ”Niebieskie Źródła”,

• Arboretum w Rogowie,

• Ogród Botaniczny w Łodzi,

• Ogród Zoologiczny w Łodzi,

• Palmiarnia w Łodzi,

• Eksperymentarium w Łodzi,

• Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki,

• Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich,

• Sulejowski Park Krajobrazowy,

• Bolimowski Park Krajobrazowy,

• Ojcowski Park Narodowy,

• Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie,

• Park Jurajski w Bałtowie,

• Park Jurajsko-Botaniczny w Kołacinku,

• PGE Kopalnia i Elektrownia Bełchatów,

• ZOO Safari w Borysewie,

• Szkółka Leśna „Borowiny”,

• Pasieka w Lipce,

• Park „Mikrokosmos” w Ujeździe,

• Zagroda Edukacyjna w Konarzewie,

• Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie,

• „Lawendowa Barć pod lasem” w Chajczynach,

• Oceanarium i ZOO we Wrocławiu,

• Planetarium w Toruniu.
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Działania ekologiczne prowadzone dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu bełchatowskiego

• Powiatowe  Obchody  Dni  Ziemi  -  zakupiono  nagrody  dla  laureatów  dwóch  konkursów
,,Parada  wolności  dla  Ziemi  2019”  oraz  ,,Jarmark  ekologicznych  rozmaitości  2019”
organizowanych w ramach PODZ 19.

• Festiwal  Ekologicznej  Twórczości  Dzieci  -  zakupiono  nagrody  dla  laureatów Festiwalu
oraz upominki dla każdego uczestnika ( książki).  

Działania ekologiczne prowadzone przez powiat bełchatowski

• Eko-Piknik  - zakupiono  nagrody  dla  laureatów  konkursu  „FESTIWAL  PIOSENKI
EKOLOGICZNEJ” oraz konkursu ekologicznego na formę przestrzenną pn. ,,Magiczny świat
pszczół”.

• „Drzewko  za  makulaturę”  -  w  akcji  wzięło  udział  ok.  3  tys.  osób  zebrało  30  Mg
makulatury oraz zakupiono 7 200 szt sadzonek.

• „Ekologiczny  styl  życia”  -  sfinansowano  badania  i  porady  dietetyka   dla  600  osób
dorosłych.

• „Zdrowo gram, jestem eko” - przebadano 149 młodzieży.

• Zorganizowano warsztaty z wiórków drewna osikowego dla mieszkańców Gminy Drużbice,
Stowarzyszenia „Amazonki”,  mieszkańców powiatu bełchatowskiego – Galeria Olimpia.

•
• Zakupiono  materiały  edukacyjno-informacyjne  z  napisem  „Powiat  Bełchatowski

Mecenasem i Liderem Polskiej Ekologii”.
•
• Zakupiono  namiot,  stolik  turystyczny,  flagi  na  potrzeby  prowadzenia  edukacji

ekologicznej w powiecie.

• Zakup zestawów kreatywnych z płatków osikowych celem przeprowadzenia warsztatów
dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego.

• Zakup maskotki ,,Gryfinka”na przedsięwzięcia ekologiczno-edukacyjne dla dzieci z terenu
powiatu bełchatowskiego .

Na edukację ekologiczną Powiat w 2019 r.  przeznaczył kwotę 553 788,42 zł.

Rekultywacja  Gruntów,  Ochrony  Gleby  i  Powierzchni  Ziemi  oraz  Rolnictwa,  Łowiectwa
i Rybołówstwa

Tabela Nr 44: Ochrona Gruntów Rolnych i Rekultywacja

Ilość wydanych decyzji/postanowień w 2019 r.

Wyłączenia gruntów
z produkcji rolniczej

Uzgodnienia projektów
decyzji ustalającej
warunki zabudowy

Uzgodnienia projektów
decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Rekultywacja
i zagospodarowanie

959 661 104 1

Źródło: Opracowanie własne

str. 91



RAPORT O STANIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO ZA 2019 ROK 

Tabela Nr 45: Rybactwo i Rybołówstwo

Zadania z zakresu rybactwa i rybołówstwa

Wydanie
zaświadczenia
dotyczącego

rejestracji sprzętu
pływającego

Wydanie
zaświadczenia o
wyrejestrowaniu

sprzętu pływającego

Wyrejestrowanie
sprzętu pływającego

bez wydania
zaświadczenia

Dzierżawa obwodów
łowieckich

Wydanie Karty
wędkarskiej

27 4 7 1 235

Źródło: Opracowanie własne

Zadania zrealizowane w zakresie geologii 

Tabela Nr 46: Geologia

GEOLOGIA 

Złożowa Hydrogeologia Geologia  inżynierska

Projekty
robót

geologicznych

dokumentacje koncesje Projekty
robót

geologicznych

dokumentacje Projekty
robót

geologicznych

dokumentacje

0 0 1 12 1 3 1

Źródło: Opracowanie własne

Z  zakresu  geologii  złożowej  nastąpiło przeniesienie  koncesji  na  wydobywanie  kruszywa
naturalnego ze złoża TRZĄS II. Organ administracji geologicznej z zakresu hydrogeologii przyjął
dokumentację  geologiczną  z  wykonania  otworów  wiertniczych  wykonanych  na  potrzeby
wykorzystania ciepła ziemi, przyjął 11 zgłoszeń projektów robót geologicznych na wykonanie
otworów wiertniczych na potrzeby wykorzystania ciepła ziemi oraz zatwierdził projekt robót
geologicznych na wykonanie studni głębinowej. Z geologii inżynierskiej nastąpiło zatwierdzenie
3  projektów  robót  geologicznych  dla  określenia  warunków  geologiczno  –  inżynierskich
dla  posadawiania  obiektów  budowlanych  oraz  zatwierdzenie  dokumentacji  geologicznych
określających warunki geologiczno – inżynierskie dla posadawiania obiektów budowlanych.

Realizacja  zadań  z  zakresu  gospodarki  odpadami,  ochrony  powietrza,  ochrony  przed
hałasem, wibracjami i promieniowaniem

Tabela Nr 47: Pozwolenia i Postanowienia

Pozwolenia i postanowienia wydane przez Starostę Bełchatowskiego

wytwarzani
e odpadów

 wprowad
zanie

gazów i
pyłów do
powietrz

a

umorzenie
postępowa

nia
administra

cyjnego

odmowa
wszczęcia
postępowa

nia
administra

cyjnego

pozostawi
enie

wniosku
bez

rozpoznani
a

zmiana
decyzji

postanowi
enie

zwrotu
podania

wygaszeni
e decyzji Razem

2 6 0 0 4 6 0 3 21

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela Nr 48: Zgłoszenia

Zarejestrowane zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia

zarejestrowano

instalacja
zmieniona w

sposób
nieistotny

pozostawiono
bez

rozpoznania

umorzono
postępowanie

informacja
o zakończeniu
eksploatacji

instalacji

informacja
do KOBIZE

Razem

5 20 1 0 2 7 37

Źródło: Opracowanie własne

Zezwolenia na zbieranie odpadów:

• zmiana decyzji – 2

Zezwolenia na przetwarzanie odpadów:

• zmiana decyzji – 4,

• wygaśnięcie decyzji – 1,

• przekazanie dokumentów zgodnie z kompetencją – 2. 

Ochrona przed hałasem:

• wydanie decyzji – 1

Realizacja zadań z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody

Tabela Nr 49: Leśnictwo i ochrona przyrody
Zadania z zakresu ochrony przyrody Zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności

Skarbu Państwa

Wydanie
zezwolenia
na usunięcie

drzew 
i krzewów

Rejestracja
zwierząt

egzotycznych,
podle-gających
ograniczeniom
na podstawie

przepisów prawa
Unii Europejskiej
zaliczonych do
płazów, gadów,

ptaków lub
ssaków.

Pozyskanie drzew
z działki leśnej.

Zmiana gruntu
leśnego na użytek

rolny.

Postępowanie
administracyjne

w związku
ze zgłoszonymi
zastrzeżeniami
do projektów

UPUL 

Wydanie
zaświadczenia

dla potrzeb
sporządzenia aktu

notarialnego
dotyczącego

sprzedaży działek
podlegających

lub
niepodlegających
prawu pierwokupu

przez Lasy
Państwowe.

142 14 20 18 354 1219

Źródło: Opracowanie własne
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26. Inwestycje i Zamówienia Publiczne

Powiat  bełchatowski  reprezentowany  przez  Zarząd  Powiatu  w  Bełchatowie  w  ramach
własnych  kompetencji  podjął  w  2019  r.,  następujące  działania  inwestycyjne  i  remontowe
w zakresie utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych tj.: 

Tabela Nr 50: Zestawienie nakładów na utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń w okresie od 01.01.2019 r.
do 31.12.2019 r.                     

Lp. Przedmiot zamówienia Wybrany tryb 
dokonania 
zamówienia

Wartość 
oferowanego 
zamówienia

Wyłoniony wykonawca Umowa

1. Wykonanie dokumentacji 
kosztorysowo – projektowej 
w zakresie „Prace 
budowlane, polegające        
na dostosowaniu budynku 
Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego                
w Bełchatowie (ul. Targowa 
20) dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych”. 

Zapytanie 
ofertowe

5.535,00 zł PRZEDSIĘBIORSTWO 
PROJEKTOWANIA           
I NADZORU „JUKON – 
PROJEKT”                    
ul. Lecha i Marii 
Kaczyńskich 14,            
97-400 B-tów

WI.273.3.2019 
z dn. 02.04.2019 r.

Realizacja:
02.04.2019 r. 
-
30.04.2019 r.

2. Montaż klimatyzacji             
w budynku Starostwa 
Powiatowego                       
ul. Pabianicka 26A.

Zapytanie 
ofertowe

67.650,00 zł INS – MAR Marek 
Stolarek ul. Słoneczna 
18, 97-400 B-tów

WI/6/2019 
z dn. 16.04.2019 r.
Realizacja:
17.04.2019 r.
-
30.04.2019r.

3. Przebudowa infrastruktury 
zewnętrznej (boiska 
lekkoatletycznego i kortów) 
przy I LO                         
im. W. Broniewskiego           
w Bełchatowie.

Przetarg 
nieograniczony

2.546.490,39 zł GARDENIA SPORT          
SP. Z O.O. ul. Kłobucka 
13, 02-699 W-wa

WI.273.30.2018 r. 
z dn. 11.10.2018 r. + 
aneks nr 1 z dnia 
09.07.2019 r.

Realizacja:
20.11.2018 r.
-
26.09.2019 r.

4. Dostosowanie dokumentacji 
na przebudowę dachu          
w celu poprawy 
efektywności energetycznej 
budynku DPS Zabłoty 
realizowanego w ramach 
zadania 
„Termomodernizacja 
stropodachów budynku 
Domu Pomocy Społecznej     
w Zabłotach – Etap I” - OS.

Rozeznanie 
cenowe

6.000,00 zł „RESPEKT” BIURO 
PROJEKTÓW I USŁUG 
INWESTYCYJNO – 
BUDOWLANYCH 
Sławomir Najgiebauer   
ul. J. Korczaka 4, 
97-400 B-tów

Zlecenie 
z dn. 23.07.2019 r.

Realizacja:
23.07.2019 r.
-
06.08.2019 r.

5. Urządzenie skweru wraz       
z urządzeniem terenów 
zieleni przy budynkach 
Starostwa Powiatowego        
w Bełchatowie.

Zapytanie 
ofertowe

67.968,00 zł URZĄDZANIE                 
I UTRZYMANIE 
TERENÓW ZIELENI 
Andrzej Kilańczyk         
ul. Słoneczna 18,          
98-113 Buczek

WI/273/8/2019 
z dn. 30.07.2019 r.

Realizacja:
01.08.2019 r.
-
16.09.2019 r.
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6. Wykonanie ekspertyzy 
technicznej w zakresie 
rozwiązań zamiennych 
ochrony przeciwpożarowej 
dla obiektu Specjalnego 
Ośrodka                          
Szkolno – Wychowawczego   
w Bełchatowie znajdującego
się przy ul. Targowej 20       
w Bełchatowie.

Zapytanie 
ofertowe

11.685,00 zł PRZEDSIĘBIORSTWO 
PROJEKTOWANIA           
I NADZORU „JUKON – 
PROJEKT”                    
ul. Lecha i Marii 
Kaczyńskich 14,            
97-400 B-tów

WI/9/2019 
z dn. 26.07.2019 r. + 
aneks nr 1 z dnia 
26.07.2019 r.

Realizacja:
26.07.2019 r.
-
27.11.2019 r.

7. Przebudowa węzła cieplnego
dla potrzeb sali 
gimnastycznej ZSP nr 4        
w Bełchatowie.

Zapytanie 
ofertowe

84.000,00 zł INS – MAR Marek 
Stolarek ul. Słoneczna 
18, 97-400 B-tów

WI/10/2019
z dn. 23.08.2019 r.

Realizacja:
23.08.2019 r.
-
29.11.2019 r.

8. Montaż wentylacji 
mechanicznej w budynku 
„B” Starostwa Powiatowego 
w Bełchatowie,                    
ul. Pabianicka 26.

Zapytanie 
ofertowe

42.000,00 zł INS – MAR Marek 
Stolarek ul. Słoneczna 
18, 97-400 B-tów

WI/11/2019 
z dn. 23.08.2019 r.

Realizacja:
23.08.2019 r.
-
12.09.2019 r.

9. Opracowanie dokumentacji 
kosztorysowo – projektowej 
dla zadania pn.: 
„Przebudowa przepompowni
przy ZSP w Zelowie”.

Rozeznanie 
cenowe

4.600,00 zł BIURO PROJEKTOWO – 
USŁUGOWE „PROJEKT –
INSTAL” Rafał Majewski
ul. Kilińskiego 1a, 
97-425 Zelów

Zlecenie 
z dn. 04.09.2019 r.

Realizacja:
04.09.2019 r.
-
30.09.2019 r.

10. Utworzenie skweru wraz      
z urządzeniem terenów 
zieleni przy budynkach PCS  
w Bełchatowie.

Zapytanie 
ofertowe

142.650,00 zł URZĄDZANIE                 
I UTRZYMANIE 
TERENÓW ZIELENI 
Andrzej Kilańczyk         
ul. Słoneczna 18,          
98-113 Buczek

WI/273/13/2019 
z dn. 30.09.2019 r.

Realizacja:
01.10.2019 r.
-
20.11.2019 r.

11. Modernizacja sali 
warsztatowej wraz              
z zakupem podnośnika         
dla ZSP w Zelowie – zakup 
podnośnika.

Zapytanie 
ofertowe

13.776,00 zł PHU MASTWELL POLSKA
Karolina Klukowska 
ul. Rolna 12, 
14-200 Iława

WI/14/2019 
z dn. 30.09.2019 r.

Realizacja:
30.09.2019r.
-
10.10.2019 r.

12. Modernizacja sali 
warsztatowej wraz              
z zakupem podnośnika         
dla ZSP w Zelowie – roboty 
budowlane.

Zapytanie 
ofertowe

10.012,20 zł PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-
USŁUGOWO-HANDLOWE
STIVEX Szczepan 
Wrzesiak
ul. Wschodnia 31/33,
97-425 Zelów

Zlecenie 
z dn. 03.09.2019 r.

Realizacja:
03.09.2019 r.
-
30.09.2019 r.

13. Utworzenie skweru wraz      
z urządzeniem terenów 
zieleni przy budynkach DPS  
w Zabłotach.

Zapytanie 
ofertowe

99.903,00 zł URZĄDZANIE                 
I UTRZYMANIE 
TERENÓW ZIELENI 
Andrzej Kilańczyk         
ul. Słoneczna 18,          
98-113 Buczek

WI/273/16/2019 
z dn. 08.10.2019 r.

Realizacja:
09.10.2019 r.
-
27.11.2019 r.
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14. Termomodernizacja dachu 
budynku DPS Bełchatów – 
OS.

Przetarg 
nieograniczony

177.070,42 zł FIRMA AGBUD Michał 
Maciejczyk Wancerzów,
42-244 Mstów

WI/17/2019 
z dn. 07.11.2019 r.

Realizacja:
08.11.2019 r.
-
29.11.2019 r.

15. Termomodernizacja 
stropodachów budynku 
Domu Pomocy Społecznej     
w Zabłotach – ETAP I – OS.

Zapytanie 
ofertowe

40.000,00 zł FIRMA TOMEX            
Tomasz Jeż 
os. Dolnośląskie 
341/87, 97-400 B-tów

WI/18/2019 
z dn. 05.11.2019 r.

Realizacja:
12.11.2019 r.
-
12.12.2019 r.

16. Przebudowa pomieszczeń III 
piętra budynku Starostwa 
Powiatowego                       
ul. Pabianicka 17/19.

Przetarg 
nieograniczony

416.451,95 zł TADOS SP. Z O.O. 
ul. Krasickiego 2
97-500 Radomsko

WI/19/2019 
z dn. 20.11.2019 r. + 
aneks nr 1 z dnia 
05.03.2020 r.

Realizacja:
21.11.2019 r.
-
16.12.2019 r. (ETAP I)
14.01.2020 r. 
-
24.03.2020 r. (ETAP II)

17. Przebudowa przepompowni 
przy ZSP w Zelowie.

Zapytanie 
ofertowe

41.000,00 zł INS – MAR 
Marek Stolarek 
ul. Słoneczna 18, 
97-400 B-tów

WI/20/2019 
z dn. 06.12.2019 r.

Realizacja:
06.12.2019 r.
-
20.12.2019 r.

Źródło: Opracowanie własne

Tabela Nr 51: Wykaz zadań powyżej 30.000,00 euro realizowanych w roku 2019 

Lp Przedmiot zamówienia Tryb udzielenia 
zamówienia Rodzaj Wartość umowy 

(brutto) Uwagi

1. Modernizacja ewidencji 
gruntów i budynków            
dla obrębu Adamów             
i Józefów położonych          
w gminie Bełchatów,            
Powiat Bełchatowski

Przetarg 
nieograniczony

Usługi 133.200,00  zł Dnia 12.03.2019 r. 
podpisano umowę

2. Zakup energii elektrycznej Z wolnej ręki 
(Negocjacje)

Dostawy ----- Odstąpienie             
od negocjacji 
19.02.2019 r.

4. Odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych    
z powierzchni utwardzonych
dróg powiatowych               
na terenie                          
miasta Bełchatowa

Z wolnej ręki
(Negocjacje)

Usługi 296.445,06 zł Dnia 14.05.2019 r. 
podpisano umowę

5. Opracowanie uproszczonych
planów urządzania lasu   
oraz inwentaryzacja stanów 
lasów niestanowiących 

Przetarg 
nieograniczony

Usługi 491.400,00 zł Dnia 12.09.2019 r. 
podpisano umowę
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własność Skarbu Państwa     
na terenie Powiatu 
Bełchatowskiego 

6. Termomodernizacja dachu 
budynku DPS Bełchatów – OS

Przetarg 
nieograniczony

Roboty 
budowlane

177.070,42 zł Dnia 07.11.2019 r. 
podpisano umowę

7. Świadczenie usług 
pocztowych w obrocie 
krajowym na terenie kodu 
pocztowego 97 – 400            
i 97 – 300 na rzecz 
Starostwa Powiatowego       
w Bełchatowie.  
Świadczenie usług 
pocztowych w obrocie 
krajowym i zagranicznym 
poza terenem kodu 
pocztowego 97 – 400            
i 97 – 300 na rzecz 
Starostwa Powiatowego       
w Bełchatowie

Przetarg 
nieograniczony

Usługi Zad. 1   97.292,10 zł

Zad. 2    --------------

Zad. 1  19.12.2019 r.

Zad. 2 unieważnienie 
postępowania na 
podstawie art. 93 ust.
1 pkt. 1 ustawy PZP 

8. Świadczenie usług 
pocztowych w obrocie 
krajowym i zagranicznym 
poza terenem kodu 
pocztowego 97 – 400            
i 97 – 300 na rzecz 
Starostwa Powiatowego
w Bełchatowie

Przetarg 
nieograniczony

Usługi 142.966,00 zł Dnia 30.12.2019 r. 
podpisano umowę

9. Odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych    
z powierzchni utwardzonych
dróg powiatowych               
na terenie miasta 
Bełchatowa, ujętych            
w otwarte lub zamknięte 
systemy kanalizacji 
deszczowej

Z wolnej ręki
(Negocjacje)

Usługi 395.260,08 zł Dnia 19.12.2019 r. 
podpisano umowę

11. Zakup energii elektrycznej Przetarg 
nieograniczony

Dostawy 443.883,92 zł Dnia 16.04.2019 r. 
podpisano umowę

12. Wykonanie i dostawa tablic 
do siedziby Starostwa 
Powiatowego w Bełchatowie
w latach 2020 - 2022

Przetarg 
nieograniczony

Usługi 741.074,99 zł Dnia 27.12.2019 r. 
podpisano umowę

13. Przebudowa pomieszczeń    
III piętra budynku Starostwa 
Powiatowego, ul. Pabianicka
17/19

Przetarg 
nieograniczony

Roboty 
budowlane

385.994,59 zł
+
30.457,36 zł (aneks nr 
1, 2020 r.) = 416.451,95
zł

Dnia 21.11.2019 r. 
podpisano umowę

14. Zakup energii elektrycznej Przetarg 
nieograniczony

Dostawy ---------- Unieważnienie 
postępowania  na 
podstawie art. 93 ust.
1 pkt. 1 ustawy PZP

15. Zakup energii elektrycznej Z wolnej ręki
(Negocjacje)

Dostawy 622.717,89 zł Dnia 19.12.2019 r. 
podpisano umowę

Źródło: Opracowanie własne
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27. Promocja Powiatu

Promocja  powiatu  bełchatowskiego  prowadzona  jest  poprzez  szereg  działań  w  zakresie
kultury i opiera się na: 

• współpracy  z  organizatorami  wydarzeń  na  zasadzie  partnerstwa,  udzielania  Patronatu
Honorowego Starosty Bełchatowskiego, wsparcia rzeczowego lub finansowego imprezy, 

• promocji  działań  z  zakresu  szeroko  pojętej  kultury  na  stronie:
www.powiat-belchatowski.pl, 

• promocji wydarzeń w powiecie za pośrednictwem portali społecznościowych, 

• utrzymaniu stałego kontaktu z lokalnymi i ogólnopolskimi mediami oraz przekazywaniu
im informacji zapowiadających wydarzenia kulturalne, 

• udostępnianiu  atrakcyjnych  w  formie  relacji  z  wydarzeń  kulturalnych  na  stronie
internetowej, 

• organizacji  imprez  i  przedsięwzięć  powiatowych,  koncertów,  pikników  o  charakterze
lokalnym i ponadlokalnym oraz przy wsparciu partnerów z województwa łódzkiego. 

Promocja za pośrednictwem działań w obszarze przedsiębiorczości 

Celem  nadrzędnym  promocji  przedsiębiorczości  jest  tworzenie  wizerunku  powiatu
bełchatowskiego  jako  obszaru  o  bogatym  potencjale  gospodarczym  i  korzystnym  położeniu.
Do niezbędnych działań należy także rozbudowanie platformy wymiany informacji na linii powiat
–  Regionalna  Izba  Gospodarcza  oraz  kontynuacja  współpracy  samorządu  powiatowego
z instytucjami okołobiznesowymi w regionie.

Promocja za pośrednictwem działań w obszarze sportu

Promocja  powiatu  bełchatowskiego  w  dziedzinie  szeroko  pojętej  aktywności  fizycznej
odbywa  się  na  wielu  płaszczyznach,  a  prowadzona  jest  przede  wszystkim  we  współpracy
z podmiotami funkcjonującymi w obszarze kultury fizycznej i sportu.

Polega  ona  na  współorganizacji  powiatowych  zawodów  sportowych  w  różnorodnych
dziedzinach, wspieraniu i promowaniu wybitnych przedstawicieli sportowych oraz przyznawaniu
indywidualnych wyróżnień dla sportowców.

Promocja  za  pośrednictwem  materiałów  informacyjno  –  promocyjnych  powiatu
bełchatowskiego

Najlepszą formą prowadzenia działań promocyjnych i rozwojowych, podejmowanych przez
powiat  bełchatowski  jest  komunikat  informacyjny.  Kompleksowe  i  aktualne  informacje
o powiecie przekazywane są za pośrednictwem strony internetowej www.powiat-belchatowski.pl
oraz innych dróg komunikacji wirtualnej. Portal internetowy powiatu bełchatowskiego podlega
systematycznym aktualizacjom i jest stale udoskonalany. 

W  celu  zintensyfikowania  działań  promocyjnych  powiatu  w  określonych  grupach
docelowych odbiorców wykorzystuje się z powodzeniem portal społecznościowy (Facebook). 

Dla  uskutecznienia  realizacji  kampanii  informacyjno-promocyjnej  prowadzi  się  stałą
współpracę z mediami poprzez włączenie takich elementów, jak: planowe udzielanie wywiadów
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dla  prasy,  radia  i  telewizji,  reportaży  o  realizowanych  inwestycjach,  projektach
oraz, w aspekcie promocji turystyki, interesujących i niezwykłych zakątkach regionu. 

Własne akcje, przedsięwzięcia, wydarzenia promocyjne:

Dożynki Powiatowe 2019 
Odbyły się 1 września 2019 r. w Zelowie. Organizowane corocznie rolnicze święto było połączone
z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i  prac polowych. Swoje stoiska prezentowali
lokalni  twórcy,  artyści,  organizacje  pozarządowe.  Największym  zainteresowaniem  cieszyły
się  stoiska  gastronomiczne  przygotowane  przez  gminy  powiatu  bełchatowskiego  promujące
lokalne potrawy. Gwiazdą wieczoru był zespół disco polo "After Party". 

Zdjęcie Nr 2: Dożynki Powiatowe 2019

Źródło: Opracowanie własne

20 – lecie Powiatu Bełchatowskiego
Odbyło się 27 maja 2019 r. wraz z obchodami Powiatowo – Miejsko – Gminnego Dnia Samorządu
Terytorialnego.  Pamiątkowe  statuetki  otrzymali  starostowie  pełniący  tę  funkcję  w  ciągu
ostatnich 20 lat oraz radni powiatowi z najdłuższym stażem działalności w Radzie Powiatu. 

Zdjęcie Nr 3: 20 – lecie powiatu bełchatowskiego

Źródło: Opracowanie własne
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Konkurs „Najpiękniejsza posesja Powiatu Bełchatowskiego”
Zorganizowany  dla  mieszkańców  powiatu,  mający  na  celu  promocję  ciekawych
i  niestandardowych  rozwiązań,  kształtowanie  postawy  współodpowiedzialności  za  estetykę
i  wizerunek  miejsca,  wzmacnianie  poczucia  tożsamości,  integrację  mieszkańców  itp.
Trwał  od  czerwca  do  lipca.  O  tytuł  najpiękniejszej  posesji  walczyło  dziesięć  miejsc,  m.in.
z Poręb, Ruśca, Maurycowa, Szczercowa, Emilina, Bukowia Górnego, Zelowa i Bełchatowa. 
Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali wartościowe nagrody, ufundowane przez starostwo
i partnera konkursu – Leroy Merlin. Były to bony o wartości 2 000, 1000 zł i 500 zł. 

Zdjęcie Nr 4: Konkurs „Najpiękniejsza posesja Powiatu Bełchatowskiego”

Źródło: Opracowanie własne

Mixer Regionalny w Łęczycy 
7  września  2019  r.  powiat  bełchatowski  uczestniczył  w  zorganizowanym  przez  Urząd
Marszałkowski w Łodzi cyklicznym wydarzeniu pn. "Mixer Regionalny”, który był doskonałą okazją
do  promocji  regionu.  Mixer  Regionalny  to  największa  i  otwarta  dla  wszystkich  impreza
promująca województwo łódzkie. Towarzyszyło jej hasło „100-lecie Województwa Łódzkiego”,
a tegoroczna edycja została włączona w obchody jubileuszu 100-lecia utworzenia Województwa
Łódzkiego. W Łęczycy, gdzie można było spotkać akcent naszego regionu, promował się powiat
bełchatowski wspólnie z miastem Bełchatów, gminą Drużbice i gminą Zelów. 

Zdjęcie Nr 5: Mixer Regionalny w Łęczycy

Źródło: Opracowanie własne

str. 100



RAPORT O STANIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO ZA 2019 ROK 

Koncert z okazji Dnia Seniora
20 listopada 2019 r. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie i Urząd Miasta Bełchatowa, wspólnie
przygotowali  dla  seniorów  wyjątkowy  prezent,  którym  był  koncert  Teresy  Werner.
Odbył się w Miejskim Centrum Kultury PGE Giganty Mocy w Bełchatowie. 

Zdjęcie Nr 6: Koncert z okazji dnia Seniora

Źródło: Opracowanie własne

Dzień Pracownika Socjalnego
24 listopada 2019 r. blisko trzydziestu pracowników powiatowych placówek wyróżniono z okazji
Dnia  Pracownika  Socjalnego.  Doceniono  ich  za  zaangażowanie  i  szczególne  osiągnięcia
zawodowe.  Dla  gości,  którzy  wzięli  udział  w spotkaniu  z  okazji  Dnia  Pracownika Socjalnego
zaśpiewali Anna Serafińska, Paweł Bauer z zespołem „Bezpieczny weekend”. 

Zdjęcie Nr 7: Dzień Pracownika Socjalnego

Źródło: Opracowanie własne
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Działania promujące rozwój przedsiębiorczości:

IV  Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego  oraz konkurs  „Firma na medal” - jedno
z  największych  wydarzeń  biznesowo  –  gospodarczych  w  powiecie  i  regionie,  które  odbyło
się w dniu 5 kwietnia 2019 r. w hotelu „Wodnik”. Wzięli w nim udział przedsiębiorcy z powiatu
bełchatowskiego  oraz  z  regionów  partnerskich.  Na  forum  złożyły  się  prelekcje  i  panele
dyskusyjne,  jak  również  prezentacje  firm  na  stoiskach  wystawienniczych.  W  trakcie  forum
rozstrzygnięta  została  XII  edycja  konkursu  „Firma  na  medal”.  Jak  co  roku,  celem konkursu
jest  promowanie  dobrze  zarządzanych  pod  względem  finansowym  i  organizacyjnym
oraz najefektywniej działających firm na terenie powiatu bełchatowskiego. 

Zdjęcie Nr 8: Działania promujące rozwój przedsiębiorczości

Źródło: Opracowanie własne

Konkurs „Firma na medal”
W  listopadzie  2019  r.  ogłoszona  została  kolejna,  XIII  edycja  konkursu  „Firma  na  medal”,
a  od początku 2020 r.  trwały działania i  przygotowania  do V Forum Gospodarczego Powiatu
Bełchatowskiego, które planowane było na 23 – 24 kwietnia 2020 r. w hotelu "Sport". Ze względu
na ogłoszony w kraju stan epidemii organizacja forum została wstrzymana.

Zdjęcie Nr 9: Konkurs „Firma na medal”

Źródło: Opracowanie własne
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Strefa Rozwoyou
3 października 2019 r, na ponad dwie godziny zawitał do Bełchatowa wyjątkowy camper, którym
przyjechali  pracownicy  Łódzkiej  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej,  a  wraz  z  nimi  możliwość
otrzymania pieniędzy na szkolenia. Projekt, finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny,
zakładający  wsparcie  firm  w  zakresie  szkoleń,  nosił  nazwę  Strefa  Rozwoyou.
ŁSSE  było  jego  operatorem.  W  ramach  projektu  przedsiębiorcy  mogli  uzyskać  80  procent
dofinansowania  do  kosztów  kursów,  szkoleń,  usług  doradczych  i  studiów  podyplomowych.
W specjalnym, mobilnym punkcie projektu specjaliści Strefy udzielali informacji i przyjmowali
wnioski.

Współpraca z powiatami partnerskimi w kraju i za granicą regiony partnerskie:

Rejon Solecznicki na Litwie (współpraca od 2013 r.)

Region Żółkiewski na Ukrainie (współpraca od 2008 r.)

Berchtesgadener Land w Niemczech (współpraca od 2007 r.)

Powiat myślenicki (współpraca od 2003 r.)

Powiat proszowicki (współpraca od 2008 r.)

Powiat słupski (współpraca od 2010 r.)

Powiat kętrzyński (współpraca od 2009 r.)

Powiat stalowowolski (współpraca od 2011 r.)

Współpraca  z  regionami  partnerskimi  odbywa  się  w  różnych  obszarach  działania,  są  to:
sport, kultura, edukacja ekologiczna, oświata, gospodarka.

Współpraca z Berchtesgadener Land w Bawarii

Wyjazd do Niemiec 20-osobowej grupy uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych - w dniach 11 –
16.05.2019 r.  grupa polskiej młodzieży przebywała w rodzinach niemieckich oraz realizowała
przygotowany program w ramach projektu pn.: „Wykorzystywanie zasobów naturalnych, troska
o przyrodę i zrównoważony rozwój partnerskiego powiatu Berchtesgaden – wyjazd edukacyjny
młodzieży”.  Program  obejmował  m.in.:  zwiedzanie  Domu  Natury,  wjazd  najstarszą  kolejką
górską na Predigstuhl, rejs statkiem po Jeziorze Królewskim, wędrówka po Parku Narodowym
i  lekcja  plenerowa,  spacer  po  leśnym terenie  i  byłej  kopalni  torfu,  zwiedzanie  miasta  Bad
Reichenhall i wyjazd do Salzburga, wizyty w szkołach wraz z zajęciami integracyjnymi. 
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Zdjęcie Nr 10: Wyjazd do Niemiec 20-osobowej grupy uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych

Źródło: Opracowanie własne

Od początku 2020 r. trwały przygotowania do wyjazdu 20-osobowej grupy młodzieży z powiatu
bełchatowskiego  do  Berchtesgadener  Land,  który  planowany  był  w  dniach  16-21.05.2020  r.
Ze względu na ogłoszony stan epidemii wyjazd został przełożony na październik 2020 r.

Pobyt 20-osobowej grupy młodzieży niemieckiej – w dniach 14 – 18.09.2019 r., grupa młodzieży
wraz z opiekunami ze Szkoły Realnej im. Marii Ward w Bad Reichenhall przebywała w powiecie
bełchatowskim,  realizując  przygotowany  program,  m.in.:  zwiedzanie  miasta  Łodzi,  zajęcia
integracyjne w I  Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie,  w ZSP nr  1 i  2  w Bełchatowie,
zwiedzanie KWB „Bełchatów”, zajęcia sportowe w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie.
Młodzież niemiecka przebywała w rodzinach polskich.

Zdjęcie Nr 11. Pobyt 20-osobowej grupy młodzieży niemieckiej

Źródło: Opracowanie własne
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Udział delegacji powiatu bełchatowskiego w spotkaniu z przedstawicielami Berchtesgadener
Land –  w dniach 29.09 –  02.10.2019 r.,  na zaproszenie  starosty Georga Grabnera,  delegacja
z powiatu bełchatowskiego wzięła udział w spotkaniach dotyczących omówienia dotychczasowej
współpracy i dalszych planów z nią związanych.

Współpraca z Rejonem Solecznickim na Litwie

• Udział  przedstawicieli  Rejonu  Solecznickiego  w  IV  Forum  Gospodarczym  Powiatu
Bełchatowskiego – 5 kwietnia 2019 r.

• Udział  delegacji  z  powiatu  bełchatowskiego  w Dożynkach  w Solecznikach  i  spotkaniu
partnerów - 20-23 września 2019 r.

Współpraca z Rejonem Żółkiewskim na Ukrainie

• Udział  przedstawicieli  Rejonu  Żółkiewskiego  w  Dożynkach  Powiatowych  –
1 września 2019 r.

• Udział  delegacji  z  powiatu  bełchatowskiego  w  Festiwalu  Dyni  w  Żółkwi  -  04-07
października 2019 r.

Zdjęcie Nr 12: Udział delegacji z Powiatu Bełchatowskiego w Festiwalu Dyni w Żółkwi

Źródło: Opracowanie własne

Współpraca z partnerami polskimi

• Udział w Ogólnopolskim Zjeździe Maskotek w Rowach (powiat słupski) – 13 – 14.07.2019 r.
• Udział przedstawicieli powiatu bełchatowskiego w XVIII Biegu Olimpijskim w Kwakowie

i w II Usteckich Zawodach w Wędkarstwie (powiat słupski) – 17 – 19.05.2019 r.
• Udział delegacji w dożynkach powiatowych w regionach partnerskich
• Udział drużyny samorządowców w XVIII Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty

Myślenickiego – 02 – 03.02.2019 r. 
• Udział grupy seniorów z powiatu bełchatowskiego w Przeglądzie Amatorskiej Twórczości

Artystycznej Seniorów w Stalowej Woli w dniach 28 – 29.09.2019 r.
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Promocja w mediach własnych:

Wydawanie biuletynu powiatu bełchatowskiego ,,Echo”. W 2019 roku ukazały się cztery wydania
gazety w nakładzie 3 tys. egzemplarzy każdy. ,,Echo” dystrybuowane jest na terenie powiatu
bełchatowskiego,  tj.  do  gmin  oraz  niektórych  instytucji  i  marketów  na  terenie  miasta
Bełchatowa.  Porozumienia  o  współpracy  w  2019  r.  zawarły  gminy:  Bełchatów,  Drużbice,
Kleszczów, Szczerców, Kluki, Zelów.

Zdjęcie Nr 13: Biuletyn powiatu „Echo”

Źródło: Opracowanie własne

Bieżąca obsługa strony internetowej www.powiat-belchatowski.pl i profilu na Facebooku.
Promocja w mediach lokalnych i regionalnych;

W  celu  dotarcia  do  jak  największej  grupy  mieszkańców  z  informacjami  na  temat  działań
samorządu,  wydarzeń,  akcji  oraz  budując markę  powiatu i  lokalną  tożsamość Zespół  ds.  PR
korzystał ze wszystkich dostępnych na rynku środków przekazu.

Materiały promocyjne zamieszczone w mediach w 2019 r. roku dotyczyły m.in.:

• inwestycji drogowych,

• programów bezpłatnych badań dla mieszkańców,

• działań ekologicznych, akcji,

• działań dla przedsiębiorców,

• wydarzeń kulturalnych,

• wydarzeń promocyjnych.

Materiały były zamieszczane w takich środkach przekazu, jak:

• Gazety, zarówno tytuły bezpłatne i płatne, tj.: 

,,Przegląd Bełchatowski”, ,,Dziennik Łódzki”, „Fakty”,

• Telewizje: Dolsat, 

• Portal Dzień Dobry Bełchatów, radio "Eska".
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Patronaty Starosty Bełchatowskiego 

W ramach  promocji  powiatu  w  2019  r.  patronatem Starosty  Bełchatowskiego  objęte  zostały
następujące wydarzenia:

Tabela Nr 52: Patronaty Starosty Bełchatowskiego zrealizowane w 2019 roku

L.p Wydarzenie: Organizator: Data:

1. VII edycja Orszaku Trzech Króli w Bełchatowie Stowarzyszenie Aktywności 
Obywatelskiej „Wspólnota”

06.01.2019

2. IX Zimowy Turniej Kibiców GKS-u GKS Bełchatów „TORFIORZE” 09.02.2019

3. XIX Regionalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych Regionalne Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne „ERSKA” w Bełchatowie

10.02.2019

4. Wystawa pojazdów zabytkowych Stowarzyszenie Pojazdów 
Zabytkowych „Stare Tłoki”

26.05.2019

5. Memoriał Krzysztofa Surlita – Turniej Piłki Nożnej Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Kibiców „TYLKO WIDZEW”

06.07.2019

6. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Zelowa Zelowski Klub Sportowy 
„WŁÓKNIARZ”

09.02.2019 

7. Konkurs Wiedzy Elektrycznej „Bezpieczna 
elektryczność”

Stowarzyszenie Elektryków Polskich 06. 2019

8. Zawody wędkarskie Ogólnopolskie Integracyjne dla Osób 
Niepełnosprawnych

Wędkarze bez barier 19.05.2019

9. Turniej Piłki Nożnej „Podziel się sercem” ZKS Włókniarz Zelów 02.03.2019

10. Interdyscyplinarny Projekt „WYPEŁNIANIE” MCK Bełchatów 02.03.2019

11. Konkurs dla uczniów szkół średnich województwa 
łódzkiego  o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Łodzi

Komenda Powiatowa Policji              
w Bełchatowie

19.03.2019

12. Tydzień Walki z Depresją i Uzależnieniami Klinika Wolmed 25.02-1.03.2019

13. Obchody jubileuszu 20-lecia powstania Społecznej Straży
Rybackiej Powiatu Bełchatowskiego

Komendant Powiatowy Społecznej 
Straży Rybackiej Zenon Szymaniak

Maj-wrzesień 2019

14. Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Oddział Rejonowy PCK                    27.04.2019
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w Bełchatowie

15 II Powiatowy Konkurs Fryzjerski „FRYZURA ŚLUBNA” Ochotniczy Hufiec Pracy 05.2019

16. Obchody 90-lecia istnienia piłki nożnej w Bełchatowie Stowarzyszenie Piłkarski Klub 
Seniora

25.05.2019

07.06.2019

17. Motoserce Klub motocyklowy SONS OF NORTH 11.05.2019

18. Ekstremalna Droga Krzyżowa Parzno 2019 Fundacja Indywidualności Otwartych 12.04.2019

19. Dzień Dziecka Ochotnicza Straż Pożarna w 
Ludwikowie

01.06.2019

20. XVI Powiatowy Konkurs „Pontyfikat Świętego Jana Pawła 
II”

SP nr 13 14.06.2019

21. Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2019 Komenda Powiatowa Policji              
w Bełchatowie

30.04.2019

22. Ogólnopolski konkurs upowszechniający zasady savoir - 
vivre’u „Od ignoranta do eleganta”

ZSP w Kleszczowie 29.05.2019

23. 100 flag na 100-lecia Barw Narodowych Regionalne Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne „ERSKA” w Bełchatowie

02.05.2019

24. Piknik w Wólce Łękawskiej Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce 
Łękawskiej

15.06.2019

25. XXI Sympozjum Naukowo-Techniczne BMP 09-11.09.2019

26. Wojewódzki Turniej Szachowy z okazji rocznicy 
Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 11.05.2019

27. X Dyktando Kleszczowskie ZSP w Kleszczowie 12.05.2019

28. Strażacki Festyn Rodzinny OSP w Kurowie 05.05.2019

29. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Związek OSP RP 25.05.2019

30. IV Gminna Zadyszka Centrum Kultury i Sportu Gminy 
Bełchatów

12.05.2019

31. Konkurs fotograficzny „Ziemia łódzka-przyroda, ludzie, Biblioteka pedagogiczna filia            Wrzesień 2019
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zabytki” w Bełchatowie

32. Jubileusz 100-lecia istnienia OSP w Zelowie OSP w Zelowie 15.09.2019

33. Jubileusz 40-lecia powstania klubu Emerytów „Barwy 
jesieni”

Zarząd klubu Emerytów „Barwy 
jesieni”

14.05.2019

34. Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka Koło PZW nr 4 „MEGAWAT”                
w Bełchatowie

01.06.2019

35. Rodzinny Festyn Wędkarski „Patyki 2019” Polski Związek Wędkarski koło nr 37 
Zelów

26.05.2019

36. Wyprawa w Alpy Dawid Gwoździk 12-20.08.2019

37. Warsztaty fotograficzne „ENERGIA 2019„ Bełchatowskie Towarzystwo 
Fotograficzne

07-09.06.2019 

38. Zawody sportowo pożarnicze na szczeblu gminnym Zarząd Gminny Związku OSP RP w 
Zelowie

23.06.2019

39. Turniej wiedzy ekologicznej „Wszystkim wesoło, gdy 
czyste powietrze wokoło”

SP w Kurnosie Drugim 04.06.2019

40. Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka Sołectwo Wypychów 15.06.2019

41. Marsz dla życia i rodziny Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Archidiecezji Łódzkiej Oddział          
w Bełchatowie

16.06.2019

42. Święto policji 2019 KPP w Bełchatowie 14.07.2019

43. IV Dyktando w Bełchatowie o Puchar Starosty 
Bełchatowskiego

Zaoczne Szkoły dla dorosłych 
„COSINUS PLUS”

28.06.2019

44. II Integracyjny Turniej w Boccię MOS w Łękawie Wrzesień 2019

45. Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego PCPR 15.06.2019

46. Eliminacyjne zawody sportowo-pożarnicze OSP w Łękawie 22.06.2019

47. V Festyn Rodzinny Parafia Matki Bożej Częstochowskiej 
w Zelowie

20.06.2019

48. Dzień Dziecka OSP w Oleśniku 21.06.2019

str. 109



RAPORT O STANIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO ZA 2019 ROK 

49. IV Zjazd Absolwentów I LO w Bełchatowie Stowarzyszenie Absolwentów i 
Przyjaciół           I LO

15.06.2019

50. VI Rodzinny Rajd Rowerowy w Sobkach OSP Sobki, Sołectwo Ławy 11.08.2019

51. Piknik na Słoku z okazji obchodów Dnia Energetyka 2019 Klub Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów „ENERGETYK” w 
Bełchatowie

20.08.2019

52 XL Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Turystów 
Zmotoryzowanych „ENERGETYK 2019”

Klub Motorowy „ENERGETYK” przy 
elektrowni Bełchatów

30.08-1.09.2019

53. XVIII Bełchatowska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę Stowarzyszenie Załoga Rowerowa 
Zgrzyt

24-28.08.2019

54. Eko Piknik Rodzinny OSP Postękalice 15.08.2019

55. Obchody Jubileuszu 50-lecia powstania jednostki OSP 
Wielopole

OSP w Wielopolu 08.09.2019

56. Piknik Rodzinny Stowarzyszenie Nasz Dom Bełchatów 11.08.2019

57. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Region w 
kulturze”

Zaoczne Szkoły dla Dorosłych 
„COSINUS PLUS” w Bełchatowie

27.09.2019

58. Piknik Rodzinny PARAFIADA 2019 Parafia NMP Matki Kościoła i św. 
Barbary w Bełchatowie

08.09.2019

59. Obchody 100-lecia OSP w Bocianisze OSP w Bocianisze 27.10.2019

60. Konkurs sprawności fizycznej oraz wiedzy o 
bezpieczeństwie realizowany w ramach wojewódzkiego 
projektu profilaktycznego „Policyjna Akademia 
Bezpieczeństwa”

Komenda Powiatowa Policji              
w Bełchatowie

23.10.2019

61. Konkurs „I ty możesz zostać Masterchefem” Łódzka Wojewódzka Komenda OHP   
i jednostki OHP w Bełchatowie

24.11.2019

62. Obchody Jubileuszu 50-lecia Koła Gospodyń wiejskich     
w Podstole

Koło Gospodyń wiejskich w Podstole 20.10.2019

63. Spotkanie z okazji Powiatowego Dnia Seniora Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, Zarząd Rejonowy           

09.11.2019
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w Bełchatowie

64. Jesienne Spotkania Młodych Krwiodawców PCK Oddział Rejonowy w 
Bełchatowie

27.11.2019

65. V Turniej Piłki Nożnej dla dzieci pod hasłem „Piłka nożna
integruje środowiska” oraz 31. Turniej Międzynarodowy 
OLDBOY 2019

Stowarzyszenie Piłkarskie OLDBOY 
GKS Bełchatów

26.10.2019

66. II Koncert z cyklu Wieczór z Orkiestrą „Jestem 
natchnionym duchem polskich pieśni „ z okazji 200. 
rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP 
Dobrzelów

22.11.2019

67. VI Charytatywny turniej Piłki Nożnej pod hasłem 
„Wszystkie dzieci nasze są”

Rada Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych Powiatu 
Bełchatowskiego

21-22.12.2019

Źródło: Opracowanie własne

Środki  finansowe  wydatkowane  w  2019  roku  w  związku  z  objęciem wydarzenia  honorowym
patronatem:
 -  44.241,95 zł.
Środki finansowe wydatkowane w 2019 roku na wykonanie gadżetów promocyjnych: 
 - 46.302,13 zł.

28. Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Celem nadrzędnym współpracy powiatu bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi
w 2019 roku było umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem powiatowym, a organizacjami
pozarządowymi i wspieranie ich w realizacji zadań publicznych.

Działania podejmowane w ramach tej współpracy opisywane są w uchwalanym przez Radę
Powiatu  Programie  Współpracy  Powiatu  Bełchatowskiego  z  organizacjami  pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program na rok 2019 został
przyjęty  Uchwałą  Nr  II/13/2018  Rady  Powiatu  w  Bełchatowie  z  dnia  4  grudnia  2018  roku.
Prowadzona na jego podstawie współpraca z organizacjami pozarządowymi przybierała formy
współpracy  finansowej  i  pozafinansowej.  Współpraca o  charakterze  finansowym  odbywała
się  w  postaci  wspierania  lub  powierzania  wykonania  zadań  publicznych  wraz  z  udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

Tabela Nr 53: Zestawienie danych liczbowych dotyczących otwartych konkursów ofert w roku 2019

Obszar współpracy Kwota
przeznaczona
na realizację

zadań 
w ramach

ogłoszonych
konkursów

Liczba ofert
złożonych 

w ramach otwartych
konkursów

Liczba zadań, na
realizację których

przekazano dotacje
i zawarto umowy

Kwota przyznanych
dotacji

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

203.000,00 zł 41 ofert złożonych 
przez 32 organizacje 

24 195.800,00 zł

Turystyka i krajoznawstwo 10.000,00 zł 6 ofert złożonych 
przez 6 organizacji

3 10.000,00 zł 
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Kultura i sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

55.000,00 zł 18 ofert złożonych 
przez 15 organizacji

13 55.000,00 zł

Podtrzymywanie 
i upowszechnianie tradycji 
narodowej

10.000,00 zł 1 oferta złożona przez
1 organizację

1 9.300,00 zł

Promocja i ochrona zdrowia 30.000,00 zł 12 ofert złożonych 
przez 10 organizacji

6 29.817,00 zł

Pomoc społeczna 35.000,00  zł  6 ofert złożonych 
przez 5 organizacji

2 11.161,00 zł 

Rehabilitacja społeczna osób 
niepełnosprawnych

50.000,00 zł 5 ofert złożonych 
przez 5 organizacji

2 37.909,00 zł

Źródło: Opracowanie własne

W roku 2019 zostało również zlecone do realizacji zadanie w drodze tzw. „małej dotacji
pozakonkursowej”  na  podstawie  art.  19a  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie.

Tabela Nr 54: Zestawienie danych liczbowych dotyczących tzw. „małej dotacji pozakonkursowej” w roku 2019

Obszar współpracy Liczba ofert złożonych 
w ramach art. 19a ustawy

o działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie

Liczba zadań, na
realizację których

przekazano dotacje

Kwota przyznanych
dotacji

Wspieranie  i  upowszechnianie  kultury
fizycznej

1 1 10.000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne

Powiat bełchatowski wspierał sektor pozarządowy również w następujących formach:

– w strukturze organizacyjnej  Starostwa Powiatowego  istnieje  stanowisko  pełnomocnika
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

– na  stronie  Starostwa  Powiatowego  prowadzona  jest  zakładka  przeznaczona
dla organizacji pozarządowych,

– użyczano organizacjom pozarządowym pomieszczenia Starostwa Powiatowego,

– informowano  organizacje  o  możliwościach  dotyczących  pozyskiwania  środków
finansowych  na  ich  działalność  oraz  o  możliwości  uczestnictwa  w  różnego  rodzaju
szkoleniach, projektach dotyczących problematyki funkcjonowania III sektora.

By  wesprzeć  działające  na  terenie  powiatu  bełchatowskiego  organizacje  pożytku
publicznego, po raz ósmy przeprowadzona została „Kampania 1% podatku dochodowego na rzecz
OPP z terenu powiatu bełchatowskiego”. 

24  sierpnia  2019r.  po  raz  ósmy  Starostwo  Powiatowe  zorganizowało  imprezę
pn. „Piknik Stowarzyszeń”.

17 grudnia 2019r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę o przedłużeniu współpracy
z Centrum Promocji  i  Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w zakresie działania Mobilnego
Ośrodka Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych i Podmiotów Ekonomii Społecznej.
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Z  przedłożonego  przez Centrum  Promocji  i  Rozwoju  Inicjatyw  Obywatelskich  OPUS
sprawozdania za rok 2019 wynika, że podejmowane były m.in. następujące działania:

1) grupa  nieformalna  z  Powiatu  Bełchatowskiego  otrzymała  5  000  zł  na  finansowanie
stworzenia i/lub rozwoju nowego podmiotu,

2)  w  wyniku  wsparcia  doradczego  trzy  organizacje  z  terenu  Powiatu  Bełchatowskiego
zostały  zakwalifikowane  do  ubiegania  się  o  sfinansowanie  12  nowych  miejsc  pracy
na  co  otrzymały  dotacje  w  łącznej  kwocie  240.000,00  zł  oraz  wsparcie  pomostowe
w wysokości 144.000,00 zł,

3) przeprowadzono spotkania doradcze , w tym np. księgowe, prawne – łącznie w ilości
294,5 godziny oraz odbyło się 7 spotkań informacyjno – edukacyjnych,

4)  dla  jednej  z  organizacji  udzielono  przedłużonego  wsparcia  pomostowego  w  kwocie
18.000,00 zł,

5) trzy organizacje zostały wpisane na ogólnopolską listę Przedsiębiorstw Społecznych,

6) dofinansowano szkolenia dla organizacji w kwocie 5.581,68 zł,

7) 11 projektów z terenu Powiatu Bełchatowskiego otrzymało wsparcie w ramach Programu
„Mikrogranty Łódzkie na Plus” -  łączna wartość wsparcia ok. 55.000,00 zł.

29. Ochrona Praw Konsumentów

W  2019  r.  w  Biurze  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  udzielono  1688
porad  w  zakresie  ochrony  praw  konsumentów  oraz  obowiązków  sprzedawców.
Najczęściej powtarzającymi się w 2019 roku były urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń
elektronicznych i sprzętu komputerowego, w tym również telefonów komórkowych (295 porad)
oraz obuwia i  odzieży (242 porady). Pozostałe porady dotyczyły reklamacji  mebli,  artykułów
wyposażenia  wnętrz,  utrzymania  domu,  kosmetyków  samochodów,  środków  transportu
osobistego,  produktów  związanych  z  opieką  zdrowotną,  artykułów  rekreacyjnych,  zabawek
oraz innych nie należących do żadnej z wymienionych kategorii.  

Problemy,  z  jakimi  zgłaszali  się  konsumenci  z  prośbą  o  pomoc  w  ich  rozwiązaniu
były  różnorodne,  zarówno  pod  względem stopnia  ich  złożoności,  jak  i  wartości  przedmiotu
sprawy. Większość spraw dotyczyła skarg konsumentów na sprzedawców i usługodawców, którzy
uchylali  się od odpowiedzialności  za wady zakupionych u nich towarów, odmawiali  przyjęcia
zgłoszenia reklamacyjnego, czy też nie uznawali  reklamacji,  jak również wykonywali  umowy
zawarte z konsumentami z nienależytą starannością.
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Wykres Nr 19: Procentowy udział najczęściej zgłaszanych reklamacji w zakresie umów dotyczących sprzedaży 
rzeczy.

Źródło: Biuro Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów

W zakresie usług, najwięcej zgłoszeń dotyczyło grupy usług z zakresu bieżącej konserwacji,
utrzymania  domu,  drobnych  napraw  i  pielęgnacji.  Zgłoszeń  dotyczących  takich  problemów
konsumenckich było 148 i w stosunku do roku poprzedniego odnotowano tendencję wzrostową
o  16  zgłoszeń.  W  grupie  tych  usług  znajdują  się  m.in.  zgłoszenia  dotyczące  prac
wykończeniowych  i  remontowych  w  budynkach  mieszkalnych,  jak  np.  układanie  podłóg,
czy montaż lub wymiana tzw. stolarki okiennej i drzwiowej.

Kolejną,  dość  liczną  grupę  stanowiły  usługi  ubezpieczeniowe.  Z  takim  problemem
do  Biura  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  zgłosiło  się  w  2019  roku  98  osób.
Problemy  te  dotyczyły  najczęściej  zaniżonych  kwot  wypłaconych  odszkodowań  w  ramach
zawartych umów z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych lub odmowy zapłaty odszkodowania
przez ubezpieczyciela za ubezpieczony sprzęt elektroniczny, jak telefony komórkowe, czy sprzęt
AGD. 

Optymistycznym  jest  fakt,  iż  po  raz  kolejny  odnotowano  spadek  w  stosunku  do  lat
ubiegłych, zgłoszeń z zakresu usług telekomunikacyjnych. Mianowicie, w 2016 r. udzielono takich
porad 299, w 2017 r. 214, w 2018 r. 118, a w 2019 r. 86. 

Wykres Nr 20: Procentowy udział najczęściej zgłaszanych reklamacji w zakresie umów dotyczących sprzedaży 
usług.

Źródło: Biuro Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów
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Porad udzielano  w  trakcie  bezpośrednich  spotkań  z  konsumentami  w  Biurze  Rzecznika
oraz  w  czasie  comiesięcznych  dyżurów  w  gminach  powiatu  –  w  Szczercowie  i  w  Zelowie,
jak również za pośrednictwem telefonu, a także pisemnie.

Podstawowym  instrumentem  prawnym  wykorzystywanym  w  wykonywaniu  ustawowych
zadań przez Rzecznika są wystąpienia do przedsiębiorców podejmowane na podstawie zgłoszeń
konsumentów.  Rzecznik  występował  z  interwencją  do  przedsiębiorców  w  przypadkach
nieprzestrzegania przepisów prawa, w sytuacji bezskutecznego dochodzenia swoich praw przez
konsumentów, a także w celu wyjaśnienia stanu faktycznego danej sprawy. Tematyka wystąpień
i interwencji dotyczyła najczęściej braku reakcji przedsiębiorców na zgłoszenia reklamacyjne
konsumentów,  przebiegu  reklamacji  w  celu  prawidłowej  oceny  stanu  prawnego  sprawy,
przewlekłości  postępowań  reklamacyjnych,  niedotrzymywania  terminów  usunięcia  wad,
uzyskania wyjaśnień i dokumentów dotyczących okoliczności zawarcia umów, podstaw wezwań
do zapłaty należności wzbudzających wątpliwości.

Spośród  1688  porad  udzielonych  w  roku  ubiegłym,  146  spraw  wymagało  pisemnej
interwencji Rzecznika. W tym celu wystosowano 303 pisma do przedsiębiorców, konsumentów
i innych instytucji. Ze 146 spraw, skierowanych do Rzecznika, celem podjęcia dalszych, prawem
przewidzianych  działań,  120  zakończyło  się  pozytywnie,  17  zakończyło  się  negatywnie,
tj. przedsiębiorca obstawał przy swoim stanowisku. Natomiast w toku pozostało 9 spraw. 

Wykres Nr 21: Wystąpienia Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Bełchatowie do przedsiębiorców w sprawach
o wyjaśnienie i ochronę interesów konsumentów w 2019 r. 

Źródło: Biuro Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów

W  2019  r.  przygotowano  dla  zainteresowanych  konsumentów  12  pozwów  o  zapłatę
do  sądu  powszechnego,  z  czego  9  spraw  o  łącznej  wartości  przedmiotu  sporu  wynoszącej
14.110,44 zł. zakończyło się pozytywnie dla konsumentów. Natomiast w toku pozostały 3 sprawy. 
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Wykres Nr 22: Procentowy udział powództw zakończonych pozytywnie dla konsumentów

Źródło: Biuro Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów

W  2019  r.  rzecznik  konsumentów  podejmował  również  działania  edukacyjne
w  celu  propagowania  wiedzy  z  zakresu  praw  konsumenta.  Kierowane  one  były  głównie
do  młodzieży  szkolnej  oraz  seniorów.  W  roku  szkolnym  2019/2020  Rzecznik  przeprowadził
zajęcia  z  zakresu  edukacji  konsumenckiej  w  9  szkołach  ponadpodstawowych,  działających
na terenie powiatu bełchatowskiego (I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, ZSP
Nr  3  i  ZSP  Nr  4  w  Bełchatowie,  Samorządowy  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2
w Bełchatowie, VI Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie, ZSP w Szczercowie, ZSO w Zelowie).
Łącznie  w  zajęciach  wzięło  udział  ponad  800  uczniów  ostatnich  klas  wymienionych  szkół.
Dotyczyły  one  w  szczególności  podstawowych  elementów  wiedzy  konsumenckiej  z  zakresu
rodzaju  zawieranych  umów  sprzedaży,  uprawnień  reklamacyjnych  i  zagrożeń  związanych
z zawieraniem niekorzystnych umów.

W  związku  z  przypadkami  udostępniania  przez  OSP  lokali  remiz  strażackich
w  celach  prowadzenia  sprzedaży  bezpośredniej  podmiotom  zewnętrznym,  związanej
z zawieraniem umów przez konsumentów poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecznik konsumentów
skierował do wszystkich jednostek OSP działających na terenie powiatu bełchatowskiego odezwę
dotyczącą  nieudostępniania  remiz  w  takim  celu,  informując  jednocześnie  adresatów
o potencjalnych  zagrożeniach  lokalnych  społeczności,  mogących  być  wynikiem udostępniania
lokali przedsiębiorcom organizującym pokazy artykułów połączone z ich sprzedażą.

Ponadto, korzystając z zaproszenia do uczestnictwa w IV Forum Gospodarczym Powiatu
Bełchatowskiego, rzecznik konsumentów, występując w jednym z panelów tego forum, uczulił
lokalnych  przedsiębiorców  na  zagrożenia,  jakie  związane  są  z  udostępnianiem  lokali
gastronomicznych i  hotelarskich podmiotom prowadzącym sprzedaż bezpośrednią adresowaną
głównie do seniorów. 

 
Świadomość  konsumentów  w  zakresie  swoich  praw  i  ich  egzekwowania,

z  roku  na  rok  jest  coraz  większa.  Choć  ilość  udzielonych  porad  w  2019  r.  była
na podobnym poziomie, jak w roku poprzednim (w roku 2018 – 1668 porad, w 2019 - 1688 porad),
to  coraz  więcej  konsumentów  zgłasza  się  po  poradę  już  na  etapie  sporu
ze  sprzedawcą,  a  nie  w  początkowej  fazie  procesu  reklamacyjnego,  jak  było  to  choćby
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w latach ubiegłych. Poza tym, są to często sprawy wymagające większego niż dotąd nakładu
czasu,  jak  i  zaangażowania  przez  rzecznika,  co  wynika  z  rodzaju  zawieranych  umów,
ich złożoności i skomplikowania, jak np. umowy finansowe, ubezpieczeniowe, deweloperskie,
czy  umowy zawierane za  pośrednictwem różnorodnych  platform internetowych,  niebędących
stronami umowy, gdzie trudno ustalić dane podmiotu będącego sprzedawcą.

Pocieszającym  jest  jednak  fakt,  iż  prowadzone  kampanie  w  mediach  ogólnopolskich,
jak i lokalne spotkania edukacyjne przez rzecznika konsumentów kierowane do klubów seniorów,
czy uniwersytetu trzeciego wieku w latach poprzednich sprawiły, że w 2019 r. do tutejszego
biura  rzecznika  konsumentów  zgłosiło  się  znacznie  mniej  seniorów,w  odróżnieniu  od  lat
ubiegłych,  którzy  zawarli  niekorzystne  umowy  sprzedaży  na  pokazach,  czy  też  w  swoich
mieszkaniach,  a  tylko  w  jednostkowych  przypadkach  zgłaszali  się  seniorzy,  którzy  dokonali
niekorzystnej dla siebie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, czy usług telekomunikacyjnych.

Powyższe  potwierdza  fakt,  że  edukacja  konsumencka  społeczeństwa,  która  szeroko
prowadzona jest od lat  przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Bełchatowie, odgrywa
istotną  rolę  zarówno  w  podejmowaniu  świadomych  i  racjonalnych  decyzji,  dotyczących
ewentualnego zawarcia przyszłych umów sprzedaży przez konsumentów, czy też po ich zawarciu,
gdy przedmiot umowy wymaga reklamacji.

30. Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Bełchatowskim na koniec
2019  roku  i  realizowanych  w  2019  r.  programach  aktywizacyjnych
na podstawie danych PUP w Bełchatowie.

Poziom bezrobocia w powiecie bełchatowskim na koniec 2019 r. – 2 570 osób bezrobotnych.

Stopa bezrobocia na koniec 2019 r.

· powiat bełchatowski – 4,8%, 

· województwo łódzkie – 5,4%, 

· Polska – 5,2%.

Tabela Nr 55: Liczba bezrobotnych w poszczególnych jednostkach samorządowych powiatu bełchatowskiego.       
Zestawienie porównawcze - stan na koniec 2018 i 2019 r.

JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE Liczba bezrobotnych
na koniec 2018 r.  

Liczba
bezrobotnyc
h na koniec

2019 r.

Spadek/wzrost w porównaniu
do końca 2018 r.

w liczbach proc.

GMINA MIEJSKA BEŁCHATÓW 1 438 1 150 -288 -20%

GMINA BEŁCHATÓW 266 216 -50 -18,8%

GMINA DRUŻBICE 115 107 -8 -7%
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GMINA KLESZCZÓW 81 96 15 18,5%

GMINA KLUKI 108 84 -24 -22,2%

GMINA RUSIEC 103 79 -24 -23,3%

GMINA SZCZERCÓW 209 169 -40 -19,1%

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA ZELÓW 727 669 -58 -8%

w tym

Zelów miasto 400 369 -31 -7,8%

Zelów wieś 327 300 -27 -8,3%

OGÓŁEM POWIAT BEŁCHATOWSKI 3 047 2 570 -477 -15,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Bełchatowie

W 2019  roku liczba rejestracji bezrobotnych była niższa od liczby wyłączeń z ewidencji
o 477, co przyniosło spadek bezrobocia na przestrzeni roku. 

W 2019  roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie  zarejestrowane  zostały 4 292
osoby bezrobotne.

W 2019 r. wyłączono z ewidencji bezrobotnych 4 769 osób, w tym 2 627 z powodu podjęcia
zatrudnienia (55,1% ogółu wyłączonych). 

Tabela Nr 56: Rejestracje i wyrejestrowania bezrobotnych w 2019 roku.

Miesiące Liczba rejestrowanych „Napływ”

Liczba wyłączonych z ewidencji „Odpływ”

Ogółem Podjęcia pracy

Styczeń 507 357 197

Luty 381 337 162

Marzec 347 474 242

Kwiecień 308 434 228

Maj 324 409 224

Czerwiec 269 375 181

Lipiec 394 471 242

Sierpień 334 396 219
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Wrzesień 391 480 311

Październik 397 397 228

Listopad 324 342 214

Grudzień 316 297 179

Razem 4 292 4 769 2 627

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Bełchatowie

Pośrednictwo pracy

Podstawową usługą rynku pracy jest pośrednictwo pracy, którego głównym zadaniem jest
pomoc osobom bezrobotnym i  poszukującym pracy w uzyskaniu  odpowiedniego zatrudnienia,
a pracodawcom w znalezieniu pracownika o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.

W  wyniku  współpracy  z  pracodawcami  do  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Bełchatowie
w 2019 r.  zgłoszonych  zostało  4 670 wolnych  miejsc pracy  i  miejsc aktywizacji  zawodowej,
z których 4 149 były to miejsca niesubsydiowane (88,8% ogółu zgłoszonych ofert pracy).

W ramach realizacji zgłoszonych do urzędu ofert pracy zostało zorganizowanych 58 giełd
pracy na 170 miejsc. Wzięło w nich udział 450 bezrobotnych, z których 77 podjęło pracę.

W analizowanym okresie doradcy klienta przedłożyli 3683 propozycje pracy i aktywizacji
zawodowej. Liczba osób, które podjęły zatrudnienie w wyniku działań doradców klienta wyniosła
583 osoby, co stanowiło 22,2 % ogółu bezrobotnych wyłączonych z ewidencji z tytułu podjęcia
zatrudnienia.

Realizując standardy usług rynku pracy pośrednicy upowszechniają również oferty pracy
nadesłane z innych urzędów. W 2019 roku do urzędu wpłynęły zgłoszenia na 1 660 miejsc pracy. 

W  zakresie  pośrednictwa  pracy  realizowane  są  zadania  w  ramach  pośrednictwa  pracy
poprzez sieć EURES. W wyniku ścisłej współpracy z WUP przyjmowane są zgłoszenia o wolnych
miejscach pracy i na bieżąco aktualizowane. W 2019 r. do PUP w Bełchatowie wpłynęło łącznie
546 ofert pracy na 3 216 miejsc pracy za granicą. Najwięcej miejsc pracy oferowano w Holandii -
907,  Niemczech –  642 i  Hiszpanii  -  456.  Wśród zgłaszanych ofert  dominowały miejsca  pracy
w branży rolnej, technicznej i medycznej. W ramach sieci EURES usługi świadczone są na rzecz
osób bezrobotnych, które poszukują pracy w krajach EOG i UE oraz pracodawców w zakresie
działań  informacyjnych  dotyczących  możliwości  zatrudniania  cudzoziemców  w  ramach  sieci
EURES. W 2019 roku 210 osobom bezrobotnym udzielono informacji i porad na temat warunków
życia i pracy w poszczególnych krajach. 
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Powierzanie pracy cudzoziemcom

Kolejnym zadaniem  realizowanym w  obszarze  pośrednictwa  jest  obsługa  pracodawców
chcących zatrudnić cudzoziemców. 

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Nowe  zasady  dotyczące  zatrudnienia  cudzoziemców  w  ramach  tzw.  procedury
uproszczonej, pozwalają cudzoziemcom wykonywać pracę w Polsce bez konieczności uzyskania
zezwolenia na pracę, jeżeli:

• cudzoziemiec  jest  Obywatelem  „6”  państw:  Armenii,  Białorusi,  Gruzji,  Mołdawii,
Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, 

• praca cudzoziemca  nie  jest  związana z  działalnością  sezonową /podklasy  działalności
wg klasyfikacji PKD/, 

• okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń
wynoszą łącznie  nie  dłużej  niż  6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie
od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy. 

W 2019 roku zarejestrowano 1 924 oświadczenia (dla obywateli Ukrainy - 1 845, Białorusi
-32, Gruzji - 27, Mołdawii - 13, Rosji - 4, Armenii - 3). 

Zezwolenia na pracę sezonową

Praca  sezonowa  to  praca  wykonywana  przez  okres  nie  dłuższy  niż  9  miesięcy  w  roku
kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka, w ramach działalności uznanych
za  sezonowe  określonych  w  rozporządzeniu  wykonawczym  Ministra  Rodziny  Pracy  i  Polityki
Społecznej  w  sprawie  podklas  działalności  według  klasyfikacji  PKD,  w  których  wydawane
są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

W  ubiegłym  roku  do  urzędu  wpłynęło  297  wniosków  o  wydanie  zezwolenia  na  pracę
sezonową,  na  podstawie  których  wydano  114  zaświadczeń  o  wpisie  wniosku  o  wydanie
zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. W 2019 roku
wydano 218 zezwoleń na pracę sezonową.

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy: 

• bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy
oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego
radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy,

• pracodawcom w doborze kandydatów do pracy  spośród bezrobotnych i  poszukujących
pracy oraz we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez
udzielenie porad zawodowych.

Poradnictwo realizuje usługi w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.
Prowadzone jest w formie indywidualnej i grupowej. 
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Tabela Nr 57: Osoby objęte poradnictwem zawodowym w 2019 roku.

poradnictwo indywidualne: porada zawodowa informacja zawodowa

liczba osób ogółem 1 302 3 208

kobiety 808 2126

osoby do 30 roku życia 344 621

osoby powyżej 50 roku życia 289 592

osoby niepełnosprawne 157 248

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Bełchatowie

Grupowe porady zawodowe 

W  2019  roku  w  poradach  grupowych  wzięło  udział  77  osób  (w  tym  49  kobiet).
Uwzględniając potrzeby i zainteresowania osób bezrobotnych zorganizowano zajęcia dla 9 grup;

· dla osób do 30 roku życia zorganizowano jedną poradę grupową, w której wzięło udział pięć
osób;  uczestnicy  przygotowali  się  do  kontaktu  z  pracodawcą  poprzez  zdobycie  umiejętności
sporządzania  dokumentów  aplikacyjnych,  autoprezentacji,  przygotowania  się  do  rozmowy
kwalifikacyjnej,  a  także  poznanie  technik  komunikacji  werbalnej  i  niewerbalnej
oraz zwiększenie motywacji do aktywności na rynku pracy;

·  dla osób niepełnosprawnych zorganizowano jedną poradę grupową, w której wzięło udział
jedenaście  osób;  uczestnicy  mogli  dowiedzieć  się  o  przysługujących  im  prawach,
a także konieczności przygotowania się do funkcjonowania na rynku pracy; ponadto w spotkaniu
wziął  udział  przedstawiciel  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Bełchatowie,
który  przedstawił  usługi  i  formy  pomocy  świadczone  osobom  niepełnosprawnym
przez ww. instytucję;

· dla osób powyżej 50 roku życia zorganizowano dwie porady grupowe (1 w filii w Zelowie),
w których wzięły udział  dwadzieścia trzy osoby; uczestnicy mogli zdobyć informacje o rynku
pracy, możliwościach zatrudnienia, sposobach wyszukiwania ofert pracy i pokonywania barier,
a  także  uzyskać  wiedzę  z  zakresu  sporządzania  dokumentów  aplikacyjnych,  przygotowania
się do rozmowy z pracodawcą oraz planowania i określania celów;

·  dla  osób  długotrwale  bezrobotnych zorganizowano  jedną  poradę  w  filii  w  Zelowie,
w  której  wzięło  udział  pięć  osób;  celem  porady  było  zainspirowanie osób  długotrwale
bezrobotnych  do  aktywności  na  rynku  pracy  poprzez  poznanie  metod  poszukiwania  pracy,
budowanie  motywacji  i  pozytywnego  nastawienia,  zaplanowanie  działań,  poznanie
i  pokonywanie barier w poszukiwaniu pracy, a także uświadomienie znaczenia pracy w życiu
człowieka;

· dla  kobiet  zorganizowano  dwie  porady,  w  których  uczestniczyło  19  kobiet,  uczestniczki
zapoznały  się  z  elementami  budowania  własnego  wizerunku  w  oczach  pracodawcy:
przygotowanie  się  do  rozmowy  kwalifikacyjnej  z  pracodawcą,  analiza  przykładowych  pytań
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w  trakcie  rozmowy,  zagadnienia  autoprezentacji,  pośrednie  zaprezentowanie  się  poprzez
właściwe  sporządzenie  dokumentów aplikacyjnych;  ponadto  z  jedną  z  grup  przeprowadzono
trening  z  komunikacji  interpersonalnej  w  celu  uświadomienia  znaczenia  umiejętności
komunikowania  się  (komunikacja  werbalna  i  niewerbalna,  aktywne  słuchanie,  asertywność)
w procesie poszukiwania pracy;

· dla osób bezrobotnych, dla których określono III profil pomocy zorganizowano dwie porady
(1 w filii w Zelowie). W związku z tym, że były to osoby najmniej aktywne zawodowo, tematyka
porad  poruszała  zagadnienia  dotyczące  zaplanowania  swojej  aktywności  zawodowej,
zmotywowania do świadomego i celowego poszukiwania pracy;

· dla osób bezrobotnych chcących udoskonalić swoje umiejętności w zakresie zaprezentowania
się przed pracodawcą (autoprezentacja, poznanie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
omówienie  etapów  przygotowania  się  do  rozmowy  kwalifikacyjnej,  pisania  dokumentów
aplikacyjnych) zorganizowano 1 poradę w filii w Zelowie w której uczestniczyło 11 osób.

Grupowe spotkania informacyjne z zakresu informacji zawodowej.

W 2019 r. z grupowej informacji zawodowej skorzystało 118 osób, w tym 73 kobiety. 

Doradca  zawodowy  prowadził  grupowe  spotkania  informacyjne  na  podstawie  opracowanych
programów:

• „Znaczenie i  możliwości  zdobywania kwalifikacji  zawodowych” -  celem spotkania jest
zapoznanie  uczestników  z  pojęciem  kwalifikacji  zawodowych,  uświadomienie
konieczności i zasadności ich podnoszenia.

• „Zarejestrowałeś  się  i  co  dalej?”  –  przedstawienie  usług  i  form  pomocy  osobom
zarejestrowanym w urzędzie.

• „Metody  i  etapy  rekrutacji”  -  zapoznanie  z  etapami  i  technikami  rekrutacyjnymi
stosowanymi przez pracodawców.

• „Poszukiwanie pracy za granicą” -  przedstawienie pośrednictwa pracy w ramach sieci
EURES i bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicę.

Na  spotkaniach  poruszano  zagadnienia  dotyczące  konieczności  „uczenia  się  przez  całe
życie”,  możliwości  zdobywania  kwalifikacji  zawodowych  (szkolenia,  bezpłatna  edukacja,
projekty unijne), korzyści płynących ze zdobywania wiedzy, przedstawiano formy pomocy urzędu
pracy  osobom bezrobotnym i  poszukującym pracy,  a  także  techniki  rekrutacyjne  stosowane
przez pracodawców. 

W  zakresie  poradnictwa  zawodowego  i  informacji  zawodowej  urząd  współpracował
z  Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  Bełchatowie,  z  Fundacją  Aktywizacja  z  Łodzi
oraz  Komendą  Policji  w  Bełchatowie.  Przedstawiciele  wymienionych  instytucji  uczestniczyli
w spotkaniach z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy przedstawiając im aktualną ofertę
pomocy, usług, realizowanych projektów, czy warunki i możliwości zatrudnienia. 

W  ramach  poradnictwa  zawodowego  osoby  bezrobotne  mają  możliwość  skorzystania
z  zasobów informacji  zawodowej,  a  także  z  dostępu  do  komputera,  Internetu  i  programów
multimedialnych. Z tej formy pomocy skorzystały 263 osoby.
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Poradnictwo  zawodowe  kierowane  jest  także  do  pracodawców  i  polega  na  udzielaniu
pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród osób zarejestrowanych oraz we wspieraniu
rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników poprzez udzielanie porad zawodowych.
W 2019 roku z tej formy pomocy skorzystało 153 pracodawców.

Projekt „Młodzież na rynku pracy”

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi
powiatu bełchatowskiego realizował zapoczątkowany w 2018 roku projekt „Młodzież na rynku
pracy”  dotyczący  informacji  i  preorientacji  zawodowej.  W  celu  przygotowania  uczniów
do  aktywnego  funkcjonowania  na  rynku  pracy,  pracownicy  PUP,  we  współpracy
z przedstawicielami szkół, zorganizowali spotkania z uczniami. 

Uczestniczyło w nich 237 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Na spotkaniach omawiane były następujące zagadnienia:

- planowanie swojej przyszłości zawodowej,

- czynniki wpływające na wybór szkoły/zawodu,

- wyznaczanie celów i ich realizacja,

- zaplanowanie poszukiwania pracy,

-  rynek  pracy  (metody  poszukiwania  pracy,  źródła  wiedzy  o  rynku  pracy,  oczekiwania
pracodawców, lokalny rynek pracy),

-  oferta  urzędu  pracy  skierowana  do  osób  bezrobotnych  ze  szczególnym  uwzględnieniem
młodzieży i osób niepełnosprawnych,

- praca i nauka w systemie wartości człowieka.

Dział instrumentów rynku pracy

Głównym  zadaniem  Działu  Instrumentów  Rynku  Pracy  jest  pozyskiwanie
i  rozdysponowywanie  środków  Funduszu  Pracy  i  Europejskiego  Funduszu  Społecznego
przeznaczonych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia  i  aktywizacji  zawodowej  dla  osób  bezrobotnych.  W  2019  roku  na  finansowanie
programów PUP w Bełchatowie dysponował środkami, na które składały się: 

·   środki Funduszu Pracy według algorytmu;

·  środki na realizację projektu współfinansowanego z EFS w ramach priorytetu inwestycyjnego
i  trwała integracja na rynku pracy ludzi  młodych,  w szczególności  tych, którzy nie pracują,
nie  kształcą  się ani  nie  szkolą,  w tym ludzi  młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym
i  wywodzących  się  ze  środowisk  marginalizowanych  także  poprzez  wdrażanie  gwarancji
dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

·  środki na realizację projektu współfinansowanego z EFS w ramach priorytetu inwestycyjnego
i  dostęp  do  zatrudnienia  dla  osób  poszukujących  pracy  i  osób  biernych  zawodowo,
w  tym  długotrwale  bezrobotnych  oraz  oddalonych  od  rynku  pracy,  także  poprzez  lokalne
inicjatywy  na  rzecz  zatrudnienia  oraz  wspieranie  mobilności  pracowników  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020;
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· środki  z  rezerwy  Ministra  na  realizację  programu  aktywizacji  zawodowej  bezrobotnych
związanego z tworzeniem „Zielonych miejsc pracy”.

PUP  w  Bełchatowie  dysponował  również  środkami  na  finansowanie  kształcenia
ustawicznego  pracowników  i  pracodawców  z  Krajowego  Funduszu  Szkoleniowego.  W  2019  r.
podpisano 77 umów o finansowanie ze środków KFS działań obejmujących kształcenie ustawiczne
pracowników i pracodawcy. W ramach zawartych umów wsparciem objęto 442 osoby pracujące,
w tym 17 pracodawców i 425 pracowników.

Tabela Nr 58: Wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2019 r.

Typ Wykonane wydatki

Szkolenia: 115 925,75

opłaty dla firm 85 174,10

stypendia szkoleniowe 30 411,65

w tym dla osób zatrudnionych 1 503,20

koszty egzaminów i licencji 340,00

Prace interwencyjne 339 501,13

Roboty publiczne 121 837,53

Prace społecznie użyteczne 57 990,48

w tym: PAI 0,00

Bon szkoleniowy: 0,00

koszty szkolenia 0,00

badania lekarskie 0,00

przejazdy 0,00

Bon stażowy: 0,00

przejazdy 0,00

premia dla pracodawcy 0,00

Stypendium stażowe 735 158,63

Stypendium przygotowania zawodowego dorosłych 9 791,51
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Organizowanie przygotowania zawodowego dorosłych (wydatki rzeczowe,
premie, egzaminy, badania lekarskie)

80,00

Stypendia za okres kontynuowania nauki 3 374,40

w tym dla osób zatrudnionych 124,50

Opieka nad dzieckiem lub osobą zależną 21 568,95

w tym z tytułu podjęcia zatrudnienia 0,00

Wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 653 610,08

w tym rezerwa 11 300,00

Dotacje na działalność 296 500,00

w tym rezerwa 23 000,00

Udzielone pożyczki szkoleniowe 0,00

Koszty w ramach bonu na zasiedlenie 0,00

Badania lekarskie w ramach : 4 040,00

szkolenia: 4 040,00

stażu 0,00

Koszty wynagrodzenia 50+ 71 299,99

Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych - PAI 0,00

RAZEM  ALGORYTM 2 430 678,45

RPO WŁ V 2 084 096,23

Dotacje na dział. gosp. 1 399 664,00

w tym VAT 245 415,67

VAT planowany 0,00

Doposażenie 230 000,00

w tym VAT 39 908,52

Stypendium stażowe 454 432,23
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PO WER IV 2 780 245,43

Stypendium stażowe 1 281 783,03

Dotacje na dział. gosp. 1 268 362,40

w tym VAT 160 070,15

VAT planowany 70 615,57

Bon na zasiedlenie 230 100,00

KFS 617 280,83

w tym zakup usług - promocja 5 942,39

rezerwa 27 800,00

RAZEM 7 912 300,94

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Bełchatowie

Tabela Nr 59: Struktura wyłączeń z ewidencji w 2019 r. w ramach poszczególnych form aktywizacji 
finansowanych z Funduszu Pracy i EFS – nowe miejsca pracy + „wymiany”

Wyszczególnienie Ogółem Kobiety

zamieszkali na
wsi

do 30 roku
życia

powyżej 50
roku życia

długotrwale
bezrobotni

razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety

Szkolenia 
zawodowe/bony 
szkoleniowe

33 8 15 4 14 4 1 0 3 2

Staże/bony stażowe 237 164 104 72 134 84 17 15 52 40

Przygotowanie 
zawodowe dorosłych

1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Prace społecznie 
użyteczne                     
(w tym w ramach PAI)

72 51 21 14 6 5 21 14 59 43

Prace interwencyjne 69 43 37 19 25 17 7 4 17 12

Roboty publiczne 16 7 15 6 5 3 5 1 6 2
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Podjęcie pracy               
w ramach refundacji 
kosztów wyposażenia 
lub doposażenia 
stanowisk pracy             
dla skierowanych 
bezrobotnych

67 30 29 13 28 11 6 3 11 6

Jednorazowe środki       
na uruchomienie własnej
działalności 
gospodarczej

134 47 60 16 61 21 0 0 16 8

Podjęcia pracy poza 
miejscem zamieszkania 
w ramach bonu              
na zasiedlenie

33 15 14 7 33 15 X X 0 0

Podjęcie pracy               
w ramach 
dofinansowania 
wynagrodzenia               
za zatrudnienie 
skierowanego 
bezrobotnego powyżej   
50 roku życia

6 3 3 1 x x 6 3 3 1

Podjęcia pracy               
w ramach refundacji 
części kosztów 
wynagrodzenia, nagród 
oraz składek                  
na ubezpieczenie 
społeczne bezrobotnego 
do 30 roku życia

12 3 7 1 12 3 x x 2 2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Bełchatowie
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31. Podsumowanie

Raport o stanie Powiatu Bełchatowskiego za rok 2019 jest drugim tego typu dokumentem
przedkładanym  Radzie  Powiatu  w  Bełchatowie  oraz  prezentowanym  mieszkańcom  powiatu.
Rok 2019 był dla powiatu bełchatowskiego kolejnym okresem realizowanych programów, strategii
i  polityk.  Dokumenty  te,  przyjęte  przez  Radę  Powiatu  w  Bełchatowie,  zakładały  realizację
określonych  celów  i  przyczyniły  się  do  wyznaczenia  kierunku  działania  Zarządu  Powiatu
w Bełchatowie. Były również podstawą do pozyskiwania dotacji ze środków Unii Europejskiej.
Zabezpieczenie  potrzeb  mieszkańców  wymaga  podejmowania  odpowiedzialnych  decyzji
i dokonywania trudnych wyborów. Zdając sobie sprawę z ograniczeń, głównie natury finansowej,
Zarząd  Powiatu  stara  się  racjonalnie  gospodarować  powierzonym  mieniem  publicznym
oraz  wydatkować  środki  w  taki  sposób,  by  zagwarantować  mieszkańcom  zaspokojenie
ich potrzeb poprzez właściwe wykonywanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym.

Miniony rok był czasem dążenia do założonych w programach celów, poprzez realizację
zadań we wszystkich, ustawowo określonych obszarach działalności.  Wiele ze zrealizowanych
inwestycji,  działań  i  wydarzeń  zostało  podjętych  we  współpracy  z  samorządami  gminnymi,
bez których wsparcia, o realizację wielu projektów byłoby dużo trudniej.  Rok 2019 był rokiem
ważnych przedsięwzięć w zakresie inwestycji  i  remontów, utrzymania powiatowych obiektów
i  urządzeń  użyteczności  publicznej  oraz  obiektów  administracyjnych.  Systematycznie
prowadzone  były  remonty  nawierzchni  dróg,  chodników  i  parkingów,  kontynuowane  prace
związane z utrzymaniem dróg i zagospodarowaniem terenów zielonych. 

Przedstawione  w  Raporcie  dane  dowodzą,  iż  samorząd  powiatowy  pozostaje  aktywny
w swojej działalności. Skutecznie, oraz  na miarę możliwości finansowych i organizacyjnych,
realizuje  ustawowe  zadania.  Stara  się  również  zapewnić  fachową  i  przyjazną  obsługę
mieszkańcom  powiatu  i  klientom  spoza  powiatu  bełchatowskiego.  Swoje  działania  opiera
zarówno  na  przepisach  powszechnie  obowiązującego  prawa,  jak  również  na  przyjętych
dokumentach strategicznych, których zapisy są „drogowskazem” w długofalowym planowaniu
rozwoju powiatu. 
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32. Powiatowe Jednostki Organizacyjne

Powiatowy Zarząd Dróg
97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 67
 tel. 44 632 79 14
fax 44 632 79 14
www.pzd.powiat-belchatowski.pl
pzd@powiat-belchatowski.pl
Dyrektor Jerzy Michalak 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie     
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66
tel. 44 733 04 98, fax 44 632 53 48
www.pcpr.powiat-belchatowski.pl
pcpr@powiat-belchatowski.pl
Dyrektor: Wiesława Pędzik 

Powiatowy Urząd Pracy
97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 3
 tel. 44 632 94 04
www.pupbelchatow.pl
sekretariat@pupbelchatow.pl
Dyrektor: Maria Kulińska 

Centrum Administracyjne ds. Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66
tel. 44 633 16 81   
Dyrektor: Jacenty Pajkert  

Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 2
tel. 44 635 24 00     
www.dps.powiat-belchatowski.pl
dps@dps.powiat-belchatowski.pl
Dyrektor: Katarzyna Woszczyk 

Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach
97-425 Zelów, Zabłoty 19
tel. 44 634 19 40
www.dpszabloty.pl
dps@dpszabloty.pl
Dyrektor: Małgorzata Muszkiewicz 

str. 129

http://www.dps.powiat-belchatowski.pl/
http://www.pupbelchatow.pl/
http://www.pcpr.powiat-belchatowski.pl/
http://www.pzd.powiat-belchatowski.pl/


RAPORT O STANIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO ZA 2019 ROK 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
97-400 Bełchatów, Łękawa 9
tel./fax 44 635 12 22
www.moslekawa.pl.tl/
moslekawa@op.pl
Dyrektor: Katarzyna Golik - Zielińska 

Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej 
97-438 Rusiec, Dąbrowa Rusiecka 51
tel. 43 676 60 04
www.dddabrowarusiecka.prv.pl
domdzieckadabrowa@wp.pl
Wychowawca-koordynator: Irena Niedbalska 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
97 – 400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 96
tel. 44 632 28 74 fax 44 633 06 54
ppp_belchatow111@wp.pl
Dyrektor: Anetta Gargul

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. gen. Janusza Głuchowskiego 
97-400 Bełchatów, ul. Targowa 20
tel. 44 633 60 08
www.soswbelchatow.pl
sekretariat@soswbelchatow.pl
Dyrektor: Małgorzata Stemplewska 

Bursa Szkolna
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66
Maria Krystyna Piskorz, tel. 44 632 12 52 
bursa.belchatow@wp.pl
www.bursa.powiat-belchatowski.pl
Dyrektor: Maria Krystyna Piskorz 

Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny 
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66
tel. 44 633 16 81
www.ois.powiat-belchatowski.pl
ois5@wp.pl
Wychowawca-koordynator: Anna Dudkiewicz 

Centrum Kształcenia Zawodowego 
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 96 
tel. 44 633 23 78
fax 44 633 23 44
www.ckpbelchatow.bai.pl
ckp_belchatow@wp.pl
Dyrektor: Andrzej Jędrzejczyk 
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I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, ul. 1 Maja 6 
tel. 44 633 23 68
fax 44 632 49 28
www.lo1.pol.pl
lo1@lo1.pol.pl
Dyrektor: Joanna Zalejska 

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 72
tel. 44 632 22 11
fax 44 632 21 83
www.2lokochanowski.pl
sekretariat@2lokochanowski.pl
Dyrektor: Anita Szymczyk-Trawińska 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 96
tel. 44 632 57 11
fax 44 632 31 56
www.zsp3belchatow.pl
sekretariat@zsp3belchatow.pl
Dyrektor: Piotr Mielczarek 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Romualda Traugutta w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 98
tel. 44 632 16 42
www.zsp4bel.pl
Dyrektor: Irmina Wojciechowska 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Zelowie 
97-425 Zelów, ul. Kilińskiego 5
tel. 44 634 10 70
zsp_zelow@pro.onet.pl
www.kilinski-zelow.edu.pl
Dyrektor: Grażyna Frontczak 

Powiatowe Centrum Sportu
97-400 Bełchatów, ul.Czapliniecka 96
biuro tel.+48 513 430 620
lodowisko tel. +48 504 48 08 07
www.pcs-belchatow.pl
e-mail: info@pcs-belchatow.pl
Dyrektor: Mirosław Mielus 

str. 131

http://www.pcs-belchatow.pl/
http://www.kilinski-zelow.edu.pl/
http://www.zsp4bel.pl/
http://www.zsp3belchatow.pl/
http://www.2lokochanowski.pl/
http://www.lo1.pol.pl/


RAPORT O STANIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO ZA 2019 ROK 

33. Powiatowa Administracja Zespolona

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka 34
Julita Wieczorek, tel. 44 633 29 06
www.pinb-belchatow.lo.pl
nadzor@pinb-belchatow.lo.pl 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
97-400 Bełchatów, ul. Wspólna 7
Wojciech Jeleń, tel. 44 633 83 12
www.kppsp-belchatow.pl
kppsp01@straz.lodz.pl 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
97-400 Bełchatów, ul. Okrzei 49
Elżbieta Świerczyńska-Musiał,
tel. 44 6313108; 44 6313118
Fax: 44 6313284
www.pis.lodz.pl/belchatow/start.html
belchatow@pis.lodz.pl 

Komenda Powiatowa Policji
97-400 Bełchatów, ul.1-go Maja 7
Grzegorz Czubakowski, tel. 44 635 52 15
www.belchatow.policja.gov.pl
komendant@belchatow.policja.gov.pl 
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