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Podsumowanie Działalności Zarządu Powiatu
Bełchatowskiego za 2020 rok

Raport o stanie Powiatu Bełchatowskiego za rok 2020 zawiera dane  wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opracowanie  powstało  w  oparciu o materiały źródłowe Starostwa Powiatowego      
w   Bełchatowie  i  jednostek  organizacyjnych  Powiatu  Bełchatowskiego.

Koordynacja prac nad dokumentem:
Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu                          
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  Szanowni Państwo, 

W  imieniu  Zarządu  Powiatu  w  Bełchatowie
przedstawiam  Państwu   „Raport  o  stanie  powiatu
bełchatowskiego  za  rok  2020”,  zawierający
podsumowanie  działań  samorządu  powiatowego,
Starostwa Powiatowego  w Bełchatowie i podległych mu
jednostek organizacyjnych w strategicznych obszarach.
Rok  2020  był  dla  nas  wszystkich  czasem  wyjątkowo
trudnym,  bo  naznaczonym  pandemią  Sars-Cov2.
Ta sytuacja postawiła przed nami poważne wyzwania,
których  podstawowym  celem  była  troska

o najważniejszą ludzką wartość, jaką jest zdrowie. Tym przede wszystkim kierował się samorząd powiatu
bełchatowskiego realizując swoje statutowe zadania   i wypełniając decyzje rządu. Zaczęło się wiosną od
wprowadzenia  w szkołach  nauki  zdalnej.  Byliśmy  jednym z  pierwszych  w  Polsce  samorządów,  który
przystąpił  do  Programu  Polski  Cyfrowej  „Zdalna  Szkoła” i  otrzymał  środki  na  zakup  sprzętu
komputerowego dla uczniów. Starostwo aktywnie włączało się w dystrybucję na terenie gmin setek litrów
środków dezynfekujących i tysięcy maseczek, kupowanych ze środków własnych bądź przekazywanych
przez  służby  wojewody.  W  funkcjonowaniu  urzędu  oraz  naszych  jednostek  wprowadziliśmy  szereg
zabezpieczeń  chroniących  klientów oraz  pracowników,  jak  np.  montaż  ścianek  z  pleksy,  limit  osób
w jednym miejscu, praca rotacyjna, załatwianie spraw drogą telefoniczną i elektroniczną. Niestety, nie
uniknęliśmy bardzo przykrych sytuacji i konieczności podejmowania trudnych decyzji. Takimi były  np.
ewakuacja pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie, w którym dwukrotnie pojawiło się
ognisko koronawirusa, czy kierowanie uczniów, ich rodziców  i nauczycieli na kwarantannę. 

Tak naprawdę żaden dzień w roku 2020 nie był spokojny i normalny, a wiązał się ze śledzeniem
statystyk zachorowań, stałym kontaktem ze wszystkimi służbami, dostosowywaniem się do zmieniających
się przepisów prawa, szybkim reagowaniem na nowe sytuacje, z długimi rozmowami, także z innymi
samorządami, w celu znalezienia najlepszych rozwiązań. Jednocześnie staraliśmy się realizować plan
budżetowy.  Wyremontowaliśmy  kolejne  kilometry  dróg,  pomogliśmy  gminom  w  inwestycjach
ekologicznych,  w tym roku stawiając wyraźnie na fotowoltaikę,   przeprowadziliśmy kilka poważnych
remontów w naszych jednostkach oświatowych, stworzyliśmy nowe ekopracownie, zmodernizowaliśmy
salę  gimnastyczną  w  SOSW i  ogrodzenie  przy  PCS.  Pewne  przedsięwzięcia  o  charakterze  masowym
musiały, niestety, zostać odwołane. Ich organizację uniemożliwiły regulacje prawne i reżim sanitarny.
Znalazły się wśród nich V. Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego, Powiatowy Festyn Rodzinny,
Ekopiknik oraz akcja „Drzewko za makulaturę”. 

Zmagając się z pandemią jednocześnie pracowaliśmy nad zagadnieniem z przyszłości, którym jest
pogórnicza  transformacja  naszego  regionu.  Zarząd  Powiatu  w  Bełchatowie  opracował jedenaście
propozycji do  Terytorialnego Planu Sprawiedliwej  Transformacji  Województwa  Łódzkiego,  który  jest
naszą  szansą  na  finansowe  wsparcie  przemian  gospodarczych  po  zakończeniu  eksploatacji  węgla.
Zaproponowanie  powiatowych  przedsięwzięć  nie  oznacza  zakończenia  poszukiwania  najlepszych  dla
naszego regionu rozwiązań. 

W tym miejscu  pragnę podziękować wszystkim osobom i  służbom za  pełną  poświęcenia  pracę
dla dobra mieszkańców powiatu bełchatowskiego, która była ich udziałem w roku 2020. Życzę wszystkim
zdrowia i wytrwałości w osiąganiu kolejnych zamierzeń. 

                                                                                                      Dorota Pędziwiatr
                                                                                                Starosta Bełchatowski
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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 2020 r. poz. 920) 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 2020 z realizacji
polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu w Bełchatowie. 

Raport  zawiera  ogólną  charakterystykę  powiatu,  wybrane  dane  finansowe  za  rok  2020
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 2020 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 2020 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 oraz  Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
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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.lodzkie.eu.

Mapa Nr 2: Podział powiatu bełchatowskiego na gminy.

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.powiatbelchatowski-pzd-bip2.alfatv.p  l  
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II.
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, 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, 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 2019).

2019
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 2019 r. (stan na dzień 31 grudnia 2019).

Źródło: www.lodz.stat.gov.pl 

Tabela Nr 2: Wybrane dane demograficzne w 2019 r. (stan na dzień 31 grudnia 2019)

Wybrane dane
demograficzne w 2019 r.

Województwo Łódzkie Powiat Bełchatowski Województwo = 100

Ludność 2 454 779 112 779 4,6

w tym w miastach 1 530 967 64 514 4,2

Urodzenia żywe 21 644 1 123 5,2

Zgony 30 609 1 034 3,4

Przyrost naturalny -8 965 89 x

Saldo migracji ogółem -2 510 -285 x

Ludność w wieku:
przedprodukcyjnym

417 117 21 039 5,0
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produkcyjnym 1 442 226 69 374 4,8

poprodukcyjnym 595 436 22 366 3.8

Źródło: www.lodz.stat.gov.pl 

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.

III.

7.  Wykonanie  uchwał Rady Powiatu  w Bełchatowie –  uchwały  podjęte
w 2020 r.

Tabela Nr 5: Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Bełchatowie – uchwały podjęte w 2020 r.
Lp. Numer

uchwały
Data
podjęcia

Postanowienie w sprawie Informacja o wykonaniu

1. XVI/111/2020 24.01.2020 r. Ustalenie wysokości stawek 
opłaty za zajęcie pasa 
drogowego dróg powiatowych 
na cele niezwiązane                
z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem         
i ochroną dróg.

Przedmiotowa Uchwała Rady Powiatu    
w Bełchatowie została opublikowana     
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego oraz przesłana do PZD           
w Bełchatowie celem wykorzystania 
służbowego.
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Lp. Numer
uchwały

Data
podjęcia

Postanowienie w sprawie Informacja o wykonaniu

2. XVI/112/2020 24.01.2020 r. Ustalenie planu 
dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w 2020 r. ustalenia
maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat              
za kształcenie oraz form         
i specjalności kształcenia,       
na które dofinansowanie jest 
przyznawane w szkołach         
i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Bełchatowski.

Przekazano do jednostek oświatowych 
do wiadomości i stosowania.

3. XVI/113/2020 24.01.2020 r. Zmiana uchwały                    
Nr 210/XXXI/2008                   
Rady Powiatu w Bełchatowie   
z dnia 29 grudnia 2008 roku     
w sprawie ustalenia wysokości 
i zasad wypłaty diet i zwrotu 
kosztów podróży służbowych 
oraz kosztów przejazdów 
środkami komunikacji 
publicznej dla radnych.

Zmiany zostały uwzględnione           
przy naliczaniu diet radnych.

4. XVI/114/2020 24.01.2020 r. Zmiana Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Bełchatowskiego                     
na lata 2020-2032.

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

5. XVI/115/2020 24.01.2020 r. Zmiana budżetu Powiatu         
na 2020 rok.

Budżet Powiatu realizowany zgodnie      
z przyjętymi w uchwale zmianami.

6. XVI/116/2020 24.01.2020 r. Przekazanie skargi. 
Rozpatrzenie skargi na 
pracowników Wydziału Skarbu 
i Gospodarki 
Nieruchomościami.

Skargę przekazano do załatwienia 
Staroście Bełchatowskiemu.           
Uchwała wraz z uzasadnieniem została 
przekazana skarżącemu.                
Skarga bezzasadna.

7. XVII/117/2020 26.02.2020 r. Określenie rodzajów 
świadczeń przyznawanych       
w ramach pomocy zdrowotnej 
dla nauczycieli szkół               
i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat 
Bełchatowski oraz warunków   
i sposobu ich przyznawania.

Przekazano do jednostek oświatowych 
do wiadomości i stosowania.                  
W 2020 r. Zarząd Powiatu w dwóch 
turach przyznał pomoc zdrowotną         
81 nauczycielom w łącznej wysokości 
73.150 zł.

8. XVII/118/2020 26.02.2020 r. Ustalenie planu sieci 
publicznych szkół 
ponadpodstawowych               
i specjalnych mających 
siedzibę na obszarze powiatu 
bełchatowskiego od dnia         
1 września 2019 roku.

Dostosowano sieć szkół do nowego 
ustroju szkolnego, uwzględniając szkoły
publiczne prowadzone przez inne 
organy niż jst.

9. XVII/119/2020 26.02.2020 r. Zmiana Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Bełchatowskiego                   
na lata 2020-2032.

WPF Powiatu oraz przedsięwzięcia 
realizowane zgodnie z przyjętymi          
w uchwale zmianami.
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10. XVII/120/2020 26.02.2020 r. Zmiana budżetu Powiatu         
na 2020 rok.

Budżet Powiatu realizowany zgodnie      
z przyjętymi w uchwale zmianami.

11. XVII/121/2020 26.02.2020 r. Powierzenie Gminie Rusiec 
zadania w zakresie 
zarządzania drogami 
powiatowymi.

Zarząd Powiatu w Bełchatowie w dniu 
10 marca 2020 r. zawarł porozumienie 
nr 2/2020 z Gminą Rusiec w sprawie 
powierzenia zadania z zakresu 
zarządzania drogami powiatowymi         
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej      
Nr 1929E obejmująca wykonanie 
dokumentacji projektowej oraz budowę
chodnika wraz z kanalizacją deszczową 
o długości około 200 m przy                   
ul. Mickiewicza w miejscowości Rusiec. 
W dniu 28 grudnia 2020 r. zawarto 
aneks nr 1 do porozumienia nr 2/2020. 
Zadanie realizowane  w latach              
2020 – 2021. W trakcie realizacji.

12. XVII/122/2020 26.02.2020 r Powierzenie Gminie Rusiec 
zadania w zakresie 
zarządzania drogami 
powiatowymi.

Zarząd Powiatu w Bełchatowie w dniu 
10 marca 2020 r. zawarł porozumienie 
nr 1/2020 z Gminą Rusiec w sprawie 
powierzenia zadania z zakresu 
zarządzania drogami powiatowymi   
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej      
Nr 2311E obejmująca wykonanie 
dokumentacji projektowej oraz budowę
chodnika wraz z kanalizacja deszczową 
o długości około 200 m w miejscowości 
Dęby Wolskie”. Dotacja na realizację 
zadania została przekazana, zadanie 
zostało zrealizowane i rozliczone.

13. XVII/123/2020 26.02.2020 r. Przekazanie skargi. Skargę przekazano Staroście 
Bełchatowskiemu, celem rozpatrzenia 
jej w ramach toczącego                        
się postępowania administracyjnego.  
Uchwała wraz z uzasadnieniem została 
przekazana skarżącemu.

14. XVIII/124/2020 22.04.2020 r Określenie zadań                    
i przeznaczenia środków 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w zakresie
rehabilitacji zawodowej          
i społecznej osób 
niepełnosprawnych w powiecie
bełchatowskim w 2020 roku.

Zadania określone w uchwale zostały 
zrealizowane. Środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przyznane 
algorytmem dla powiatu na 2020 rok 
zostały w 99 % wykorzystane                 
na realizację zadań określonych            
w uchwale.

15. XVIII/125/2020 22.04.2020 r. Zmiana Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Bełchatowskiego                     
na lata 2020-2032.

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

16. XVIII/126/2020 22.04.2020 r. Zmiana budżetu Powiatu         
na 2020 rok.

Budżet Powiatu realizowany zgodnie      
z przyjętymi w uchwale zmianami.
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17. XVIII/127/2020 22.04.2020 r. Przekazanie skargi. Skargę przekazano Staroście 
Bełchatowskiemu, celem rozpatrzenia 
jej w ramach toczącego                        
się postępowania administracyjnego.  
Uchwała wraz z uzasadnieniem została 
przekazana skarżącemu.

18. XVIII/128/2020 22.04.2020 r. Przekazanie skargi. Skargę przekazano Staroście 
Bełchatowskiemu, celem rozpatrzenia 
jej w ramach toczącego                        
się postępowania administracyjnego.  
Uchwała wraz z uzasadnieniem została 
przekazana skarżącemu.

19. XVIII/129/2020 22.04.2020 r. Przekazanie skargi. Skargę przekazano Staroście 
Bełchatowskiemu, celem rozpatrzenia 
jej w ramach toczącego                        
się postępowania administracyjnego.  
Uchwała wraz z uzasadnieniem została 
przekazana skarżącemu.

20. XVIII/130/2020 22.04.2020 r. Przekazanie skargi. Skargę przekazano Staroście 
Bełchatowskiemu, celem rozpatrzenia 
jej w ramach toczącego                        
się postępowania administracyjnego.  
Uchwała wraz z uzasadnieniem została 
przekazana skarżącemu.

21. XVIII/131/2020 22.04.2020 r. Przekazanie skargi. Skargę przekazano Staroście 
Bełchatowskiemu, celem rozpatrzenia 
jej w ramach toczącego                        
się postępowania administracyjnego.  
Uchwała wraz z uzasadnieniem została 
przekazana skarżącemu.

22. XIX/132/2020 29.05.2020 r. Uchwalenie „Regulaminu 
finansowania zadań                 
z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej”.

Uchwała  Nr XIX/132/2020 Rady Powiatu
w Bełchatowie z dnia 29.05.2020 r.  
została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego     
z dnia 7 lipca 2020 r. Poz. 3900 i weszła 
w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia. 

Utraciła moc Uchwała Nr XIV/123/2011 
Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 
14.12.2011 r.
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23. XIX/133/2020 29.05.2020 r. Wyrażenie zgody na wszczęcie
procedury nadania sztandaru 
Powiatowi Bełchatowskiemu 
oraz upoważnienia Zarządu 
Powiatu do prowadzenia         
w tym celu działań.

W dniu 13 lipca 2020 r. Starosta 
Bełchatowski podpisała Zarządzenie        
Nr 47/2020 w sprawie powołania Zespołu 
zadaniowego do spraw przygotowania      
i przeprowadzenia procedury nadania 
sztandaru powiatowi bełchatowskiemu. 

W tym samym miesiącu Starosta 
Bełchatowski wystosowała pismo             
do włodarzy miast i gmin wchodzących    
w skład powiatu bełchatowskiego            
z prośbą o wyrażenie zgody                     
na ewentualne wykorzystanie herbów 
poszczególnych jednostek samorządu 
terytorialnego w projekcie nowego 
sztandaru powiatu bełchatowskiego. 
Warunkiem uwzględnienia 
przedmiotowych herbów w projekcie 
sztandaru winno być posiadanie 
pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej, 
działającej w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

W odpowiedzi na przedmiotowe pismo 
wszystkie samorządy wyraziły zgodę        
na wykorzystanie ich herbów                   
w projekcie nowego sztandaru.              
Niestety spośród herbów ośmiu 
samorządów, trzy z nich: Miasta i Gminy 
Zelów, Gminy Bełchatów oraz Gminy 
Kleszczów, nie posiadają pozytywnej 
opinii Komisji Heraldycznej,                    
co uniemożliwia wykorzystanie tych 
elementów w projekcie nowego 
sztandaru.

Zespół dokonał kompleksowej analizy 
sztandaru powiatu bełchatowskiego         
pod kątem jego zgodności z zasadami 
heraldyki i weksylologii.                       
Ustalono, że elementami niezgodnymi     
w tym zakresie jest głowica drzewca       
oraz płat lewy sztandaru. Na głowicy 
drzewca umieszczony jest wizerunek orła
białego, ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej                        
i zarezerwowany dla insygniów władzy 
państwowej. Z kolei na płacie lewym 
sztandaru (tzw. stronie państwowej) 
widnieje orzeł biały w tarczy wpisany      
w biało-czerwone pole z napisem 
Rzeczypospolita Polska, a powinien być 
orzeł biały bez tarczy wpisany                 
w czerwone pole płata. Płat prawy 
sztandaru co do zasady zgodny                
jest z zasadami heraldyki i weksylologii.

Powołany Zespół aktualnie pracuje nad   
wizualizacją projektu sztandaru,            
który wraz z uzasadnieniem historycznym
zostanie przedłożony do konsultacji 
Radzie Powiatu w Bełchatowie celem 
dokonania wyboru ostatecznej wersji 
weksylium.

str. 16



RAPORT O STANIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO ZA 2020 ROK

Lp. Numer
uchwały

Data
podjęcia

Postanowienie w sprawie Informacja o wykonaniu

24. XIX/134/2020 29.05.2020 r. Określenie przystanków 
komunikacyjnych,         
których właścicielem           
lub zarządzającym jest Powiat
Bełchatowski oraz warunków 
zasad korzystania                   
z tych obiektów.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego 
pod poz  3615 w dniu 23 czerwca 2020 r.
i weszła w życie po upływie 14 dni         
od dnia jej ogłoszenia. Uchwałą został 
rozszerzony wykaz przystanków 
komunikacyjnych. Utraciła moc 
Uchwała Nr X/73/2019 z dnia              
28 sierpnia 2019 r. 

25. XIX/135/2020 29.05.2020 r. Powierzenie Miastu Bełchatów 
zadania w zakresie 
zarządzania drogami 
powiatowymi.

Zarząd Powiatu w Bełchatowie w dniu 
21 lipca 2020 r. zawarł porozumienie     
nr 3/2020 z Miastem Bełchatów            
w sprawie powierzenia zadania              
z zakresu zarządzania drogami 
powiatowymi na obszarze Miasta 
Bełchatowa pn.: „Rozbudowa ulicy 
Zamoście w Bełchatowie wraz               
z odwodnieniem, oświetleniem              
i usunięciem kolizji oraz przebudową 
przejazdu kolejowo – drogowego linii 
Piotrków Tryb. - Zarzecze”. 
Porozumienie zostało zawarte na okres 
do dnia 31.03.2023 r. Zadanie jest         
w trakcie realizacji.

26. XIX/136/2020 29.05.2020 r. Zmiana Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Bełchatowskiego na lata        
2020-2032.

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

27. XIX/137/2020 29.05.2020 r. Zmiana budżetu Powiatu         
na 2020 rok.

Budżet Powiatu realizowany zgodnie      
z przyjętymi w uchwale zmianami.

28. XIX/138/2020 29.05.2020 r. Ustalenie emisji obligacji 
komunalnych oraz zasad          
ich zbywania i wykupu.

Obligacje wyemitowane zostały              
w ośmiu seriach A20 - H-20 w wysokości 
7.600.000 zł, a wykupione zostaną         
w latach 2025-2030.

Obligacje wyemitowane w 2020 r. 
przeznaczono na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu powiatu 
w roku 2020 związanego z wydatkami     
majątkowymi oraz spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań. 

29. XIX/139/2020 29.05.2020 r. Rozpatrzenie petycji 
dotyczącej budowy chodnika 
w miejscowości Ścichawa.

Petycja została uwzględniona.              
Uchwała wraz z uzasadnieniem została 
przekazana wnoszącemu petycję.

30. XX/140/2020 08.07.2020 r. Udzielenie Zarządowi Powiatu 
w Bełchatowie wotum 
zaufania.

Rada Powiatu udzieliła votum zaufania 
Zarządowi Powiatu w Bełchatowie.

31. XX/141/2020 08.07.2020 r. Zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego za 2019 rok.

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu powiatu za 2019 rok.
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32. XX/142/2020 08.07.2020 r. Udzielenie Zarządowi Powiatu 
w Bełchatowie absolutorium    
z tytułu wykonania budżetu  
za 2019 rok.

Rada Powiatu udzieliła Zarządowi 
Powiatu w Bełchatowie absolutorium     
z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

33. XX/143/2020 08.07.2020 r. Zmiana Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Bełchatowskiego                     
na lata 2020-2032.

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

34. XX/144/2020 08.07.2020 r. Zmiana budżetu Powiatu         
na 2020 rok.

Budżet Powiatu realizowany zgodnie      
z przyjętymi w uchwale zmianami.

35. XX/145/2020 08.07.2020 r. Przekazanie skargi. Skarga na działania Starosty 
Bełchatowskiego została przekazana 
Staroście - do rozpatrzenia                   
w toku toczącego się postępowania 
administracyjnego.                             
Uchwała wraz z uzasadnieniem została 
przekazana skarżącemu.

36. XXI/146/2020 08.07.2020 r. Rozpatrzenie petycji 
dotyczącej oferty Ośrodka 
Sportu i Rekreacji 
„Wawrzkowizna”.

Rada Powiatu stwierdziła, że przedmiot 
petycji nie mieści się w zakresie zadań  
i kompetencji rady powiatu.          
Uznano, że problem w niej poruszony 
jest istotny dla lokalnej społeczności. 
Uchwała wraz z uzasadnieniem została 
przekazana wnoszącemu petycję.

37. XXI/147/2020 26.08.2020 r. Przyjęcie regulaminu 
przyznawania nagród 
pieniężnych i wyróżnień          
dla zawodników, trenerów 
oraz innych osób za wysokie 
osiągnięcia w działalności 
sportowej i szkoleniowej.

Ustalono nowe zasady przyznawania 
nagród dla sportowców, trenerów          
i działaczy. W 2020 r. Zarząd Powiatu 
przyznał  36 nagród i 6 wyróżnień          
w łącznej wysokości 28.000 zł

38. XXI/148/2020 26.08.2020 r. Zmiana Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Bełchatowskiego                    
na lata 2020-2032.

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

39. XXI/149/2020 26.08.2020 r. Zmiana budżetu Powiatu         
na 2020 rok.

Budżet Powiatu realizowany zgodnie      
z przyjętymi w uchwale zmianami.

40. XXII/150/2020 29.09.2020 r. Zmiany składu Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego.

Rada Powiatu przyjęła rezygnację 
Radnego Włodzimierza Kuli.

41. XXII/151/2020 29.09.2020 r. Zmiana Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Bełchatowskiego                     
na lata 2020-2032.

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

42. XXII/152/2020 29.09.2020 r. Zmiana budżetu Powiatu         
na 2020 rok.

Budżet Powiatu realizowany zgodnie      
z przyjętymi w uchwale zmianami.

str. 18



RAPORT O STANIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO ZA 2020 ROK

Lp. Numer
uchwały

Data
podjęcia

Postanowienie w sprawie Informacja o wykonaniu

43. XXIII/153/2020 28.10.2020 r Przyjęcie „Powiatowej 
Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych 
Powiatu Bełchatowskiego        
na lata 2020-2026”.

Wdrożenie „Powiatowej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Powiatu Bełchatowskiego                     
na lata 2020-2026”. 
Realizowanie programów 
i projektów zgodnie z harmonogramem 
zawartym w Strategii. 
Realizatorzy działań: Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodki
Pomocy Społecznej, stowarzyszenia, 
szkoły.

44. XXIII/154/2020 28.10.2020 r. Wyrażenie zgody                     
na podwyższenie kapitału 
zakładowego Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Samochodowej    
w Bełchatowie Sp. z o.o.

Podwyższono kapitał zakładowy spółki   
z kwoty 3.563.000,00 zł (słownie: trzy 
miliony pięćset sześćdziesiąt trzy 
tysiące złotych) do kwoty 3.763.000,00 
zł (słownie: trzy miliony siedemset 
sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), 
poprzez objęcie 2.000 tysięcy nowych 
udziałów o wartości nominalnej             
po 100,00 zł każdy.

45. XXIII/155/2020 28.10.2020 r Zmiana Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Bełchatowskiego                     
na lata 2020-2032.

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

46. XXIII/156/2020 28.10.2020 r. Zmiana budżetu Powiatu         
na 2020 rok.

Budżet Powiatu realizowany zgodnie      
z przyjętymi w uchwale zmianami.

47. XXIV/157/2020 27.11.2020 r. Uchwalenie programu 
współpracy Powiatu 
Bełchatowskiego                     
z organizacjami 
pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku 
publicznego na rok 2021.

Wojewoda Łódzki, w ramach 
rozstrzygnięcia nadzorczego z dnia 
30.12.2020 r., stwierdził nieważność 
powyższej uchwały.

48. XXIV/158/2020 27.11.2020 r. Zmiana Uchwały Rady Powiatu 
w Bełchatowie w sprawie 
utworzenia Centrum 
Administracyjnego do Obsługi 
Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych                     
w Bełchatowie oraz zmiany 
statutów Placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 
prowadzonych przez Powiat 
Bełchatowski.

Uchwała została zamieszczona 
w DZIENNIKU URZĘDOWYM
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO                  
dnia 11 grudnia 2020 r. Poz. 6878.
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49. XXIV/159/2020 27.11.2020 r. Ustalenie obowiązujących       
na terenie powiatu 
bełchatowskiego w 2021 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 2021 r.

50. XXIV/160/2020 27.11.2020 r. Wyrażenie 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 29 grudnia 2020 r. 
Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął 
uchwałę nr 458/20 w sprawie zawarcia 
przez Powiat Bełchatowski umowy         
o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego        
w transporcie zbiorowym na terenie 
Powiatu Bełchatowskiego.            
Umowa została zawarta na okres           
od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia          
31 grudnia 2021 r.

51. XXIV/161/2020 27.11.2020 r. Zmiana Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Bełchatowskiego                     
na lata 2020-2032.

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

52. XXIV/162/2020 27.11.2020 r. Zmiana budżetu Powiatu         
na 2020 rok.

Budżet Powiatu realizowany zgodnie      
z przyjętymi w uchwale zmianami.

53. XXIV/163/2020 27.11.2020 r. Rozpatrzenie skargi              
na Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego             
w Bełchatowie.

Skargę uznano za bezzasadną.            
Uchwała wraz z uzasadnieniem została 
przekazana skarżącemu.

54. XXV/164/2020 18.12.2020 r. Zmiana Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Bełchatowskiego                     
na lata 2020-2032.

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

55. XXV/165/2020 18.12.2020 r. Zmiana budżetu Powiatu         
na 2020 rok.

Budżet Powiatu realizowany zgodnie      
z przyjętymi w uchwale zmianami.

56. XXV/166/2020 21.12.2020 r. Uchwalenie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu 
Bełchatowskiego                    
na lata 2021-2032.

Uchwała realizowana w latach 
obejmujących WPF i przedsięwzięcia: 
2020-2032.

57. XXVI/167/2020 21.12.2020 r. Uchwalenie budżetu Powiatu 
na 2021 rok.

Przyjęta uchwała realizowana               
w roku budżetowym 2021.
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Lp. Numer
uchwały

Data
podjęcia

Postanowienie w sprawie Informacja o wykonaniu

58. XXVI/168/2020 21.12.2020 r. Ustalenie 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.

59. XXVI/169/2020 21.12.2020 r. Przyjęcie profilaktyki zakażeń 
wirusem brodawczaka 
ludzkiego (HPV)                      
w powiecie bełchatowskim      
na lata 2021-2024.

Jeżeli sytuacja epidemiczna                  
na to pozwoli program będzie 
realizowany w kolejnych latach.

60. XXVI/170/2020 21.12.2020 r. Powierzenie Miastu Bełchatów 
zadania w zakresie 
zarządzania drogami 
powiatowymi.

Przedmiotowa Uchwała w trakcie 
realizacji.

61. XXVI/171/2020 21.12.2020 r. Uchwalenie „Programu 
Ochrony Środowiska              
Powiatu Bełchatowskiego        
na lata 2020-2023                   
z uwzględnieniem 
perspektywy                           
na lata 2024-2027”                  
wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko 
oraz przyjęcia                    
„Raportu z realizacji Programu
Ochrony Środowiska Powiatu 
Bełchatowskiego                     
na lata 2018-2019”.

Program Ochrony Środowiska jest 
sporządzany co 4 lata. Znajdują się       
w nim zadania i cele powiatu oraz jego 
jednostek do wykonania na następne 
lata. Raport określa przede wszystkim 
zadania, jakie zostały wykonane, bądź 
są w trakcie realizacji w ramach 
Programu Ochrony Środowiska Powiatu 
Bełchatowskiego. Wykonanie Programu 
uznajemy, gdy po 2 latach zostaje 
przestawiony Radzie Powiatu                 
w Bełchatowie do przyjęcia Raport        
z realizacji danego programu. 
Natomiast wykonanie Raportu uznajemy
z dniem przyjęcia opracowania przez 
Radę Powiatu.

62. XXVI/172/2020 21.12.2020 r. Zmiana Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Bełchatowskiego                     
na lata 2020-2032.

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

63. XXVI/173/2020 21.12.2020 r. Zmiana budżetu Powiatu         
na 2020 rok.

Budżet Powiatu realizowany zgodnie      
z przyjętymi w uchwale zmianami.

64. XXVI/174/2020 21.12.2020 r. Ustalenie wykazu wydatków 
budżetu Powiatu,                   
które w 2020 roku                   
nie wygasają z upływem          
roku budżetowego.

Wydatki te zapisuje się jako 
niewygasające z rokiem 2020 r.,            
a ich termin realizacji wyznacza            
się do dnia 30.06.2021 r.

65. XXVI/175/2020 21.12.2020 r. Zatwierdzenie planów pracy 
komisji stałych Rady Powiatu 
w Bełchatowie na 2021 rok.

Plany pracy zostały skierowane              
do komisji celem ich realizacji.

66. XXVI/176/2020 21.12.2020 r. Zatwierdzenie rocznego planu 
kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu w Bełchatowie.

Plan kontroli został przekazany             
do Komisji Rewizyjnej celem realizacji.

Źródło: Opracowanie własne.
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8. Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Bełchatowie –  uchwały podjęte
przed 1 stycznia 2020 r., ale obejmujące swym zakresem 2020 r.

Tabela  Nr  6:  Wykonanie  uchwał  Rady  Powiatu  w  Bełchatowie  –  uchwały  podjęte  przed  1  stycznia  2020  r.,
ale obejmujące swym zakresem 2020 r.

Lp. Numer
uchwały

Data podjęcia Postanowienie w sprawie Informacja o wykonaniu

1. XIV/96/2019 27.11.2019 r. Uchwalenie programu 
współpracy Powiatu 
Bełchatowskiego                     
z organizacjami 
pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku 
publicznego na rok 2020.

Uchwała była na bieżąco realizowana
w roku 2020.

2. XV/105/2019  8.12.2019 r. Uchwalenie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu 
Bełchatowskiego                    
na lata 2020 – 2032.

WPF Powiatu oraz przedsięwzięcia 
realizowane zgodnie z przyjętą  
uchwałą.

3. XV/106/2019  8.12.2019 r. Uchwalenie budżetu               
na 2020 rok.

Budżet Powiatu realizowany zgodnie      
z przyjętą uchwałą.

4. XXXV/21/2017 30.06.2017 r. Uchwała w sprawie przyjęcia 
programu profilaktyki zakażeń 
wirusem brodawczaka 
ludzkiego (HPV) w powiecie 
bełchatowskim                        
na lata 2017-2020.

Z uwagi na brak dostępności szczepionki
na terenie kraju oraz z uwagi na 
sytuację epidemiczną zadanie nie było 
realizowane w roku 2020.

5. XLV/284/2018 25.04.2018 r. Uchwała w sprawie przyjęcia 
programu profilaktyki raka 
gruczołu krokowego                
w Powiecie Bełchatowskiego 
realizowanego                        
w latach 2018-2021.

Z uwagi na  sytuację epidemiczną 
zadanie nie było realizowane w roku 
2020.

6. 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.

Źródło: Opracowanie własne.
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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 Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015-2020 została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu
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 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
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.
5. Wspieranie i poprawa produktywności sektora rolniczego.
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
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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
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 31.12.2020 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, oraz osoby niepełnosprawne
itp.).

I. CEL STRATEGICZNY: spójność gospodarcza

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

1. Instalacja fotowoltaiczna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie,
2. Przebudowa  auli  w  ZSP  nr  1  w  Bełchatowie  w  celu  poprawy  efektywności

energetycznej wraz z utworzeniem miejsca edukacji ekologicznej, 
3. Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie i przebudowie instalacji 

kanalizacyjnej w budynku głównym  II Liceum Ogólnokształcącego  w Bełchatowie. 
4. Przebudowa  i  rozbudowa  instalacji  wewnętrznych  wentylacji  i  elektrycznej

w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie,

5. Współpraca z organizatorami wydarzeń na zasadzie partnerstwa, udzielania Patronatu
Honorowego Starosty Bełchatowskiego, wsparcia rzeczowego lub finansowego imprezy,

6. 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.

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 
około biznesowymi. Wykonywanie zadań na rzecz ochrony miejsc pracy i pomocy dla 
przedsiębiorców  w ramach  Tarczy Antykryzysowej przygotowanej przez rząd             
w związku  z pandemią COVID-19,

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

3. Wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z terenu województwa łódzkiego, 
Współpraca  z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w zakresie 
działania Mobilnego Ośrodka Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych i Podmiotów 
Ekonomii Społecznej,  

4. XIII edycja konkursu „Firma na medal”, biuletyn samorządowy „Echo”.  
5. Udział w projekcie pn. „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach 

województwa łódzkiego”.
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II. CEL STRATEGICZNY: spójność społeczna
II.1. Cel operacyjny: Wysoka jakość oferty edukacyjnej przystosowana do potrzeb rynku:
W podległych jednostkach oświatowych realizowane  były cztery projekty dofinansowane  ze
środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  RPO  WŁ  Oś  Priorytetowa  XI
Kształcenie, Kwalifikacje, Umiejętności, projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz dwa projekty
dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

1. „Dziś o jutrze – kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli ZSP Nr 4 w Bełchatowie”,
2. „Zawodowo  Damy  Radę!  Wsparcie  zawodowe  niepełnosprawnych  uczniów  SOSW  
w Bełchatowie”, 
3.  „Zawodowo mocni - zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego” – okres realizacji 
4. „Mega szóstka – rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia niepełnosprawnego  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bełchatowie”,
5.  „Zdalna Szkoła”,  
6. „Utworzenie punktu dydaktycznego „Polski las bliżej nas” przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym w Bełchatowie”, 
7. „Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Geopracownia" przy Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie”,
8. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

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

1. Rozbudowa bazy sportowej  i  kulturowej,   w tym modernizacja  sali  gimnastycznej
budynku  SOSW  w  Bełchatowie,  wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na
modernizacji sanitariatów w budynku ZSP Nr 2 w Bełchatowie, 

2. Zakup wyposażenia szatni w ZSP Nr 1  oraz  ZSP Nr 2 w Bełchatowie,
3. Budowa  instalacji  wentylacji  mechanicznej  i  instalacji  gazowej  oraz  przebudowa

instalacji  wodociągowej,  kanalizacyjnej  i  elektrycznej  w  szkolnej  pracowni
gastronomicznej w SOSW w Bełchatowie, 

4. Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji  istniejących schodów
zewnętrznych budynku II Liceum Ogólnokształcącego  w Bełchatowie,

5. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu KURNOS DRUGI położonego
w gminie Bełchatów. 

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. Przyjęcie programu profilaktyki raka gruczołu krokowego realizowanego w latach 2018-
2021, 

3. Przygotowano  prognozę  zmian  w  obszarach  takich  jak:  demografia,  rynek  pracy,
zdrowie,  uzależnienia,  bezpieczeństwo  publiczne,  czy  aktywność  społeczna,  które
mają  największy  wpływ na  zapotrzebowanie  społeczeństwa  na  publiczne  wsparcie.
Opracowano dokument pn. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu
Bełchatowskiego na lata 2020 -2026”, 

4. Dostęp usług publicznych dla społeczeństwa: w projektach mi.in:  „W RODZINIE JEST
MOC”,  „CENTRUM  USŁUG  ŚRODOWISKOWYCH  DLA  POWIATU  BEŁCHATOWSKIEGO”,
„CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH DLA POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO”. 
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III. CEL STRATEGICZNY: spójność przestrzenna

III.1.Cel operacyjny: Atrakcyjny i dobrze skomunikowany ośrodek:
1. Zmiany  służące  rozwojowi  komunikacji -  uruchomienie  czterech  nowych  połączeń

autobusowych na terenie powiatu: Bełchatów-Zelów – Pożdżenice, Bełchatów – Zelów
–  Wygiełzów  –  Mauryców,  Bełchatów  –  Rożniatowice  –  Wola  Mikorska  –  Zelów,
Bełchatów – Kalisko – Piaski, 
Rozbudowa infrastruktury drogowej: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4912E na odc.
od msc. Karczmy do msc. Kociszew,
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1908E na odc. od drogi wojewódzkiej nr 483 do msc. 
Magdalenów,  Rozbudowa  drogi  powiatowej  nr  1931E  (ul.  Piotrkowska)  odc.  od   
ul. Zdzieszulickiej do obwodnicy wschodniej, Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 1913E w msc. Zdzieszulice Górne, Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 1927E wraz z budową chodnika na odc. od msc. Zelów do msc. Bocianicha, 
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1931E (ul. Piotrkowska) odc. od ul. Zdzieszulickiej do
obwodnicy wschodniej,

2. Promowanie  potencjału  społeczno-gospodarczego  poprzez  tworzenie  wizerunku
powiatu  bełchatowskiego  jako  obszaru  o  bogatym  potencjale  gospodarczym,
korzystnym  położeniu  (centralna  Polska),  Podnoszenie  kwalifikacji  pod  kątem
wdrożenia standardów obsługi inwestora.

III.2. Cel operacyjny: Dobra kondycja środowiska przyrodniczego:
1. Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

podmiotów wskazanych w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo 
ochrony środowiska,

2. Dokument "Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów",
3. Aktywna edukacja ekologiczna wśród mieszkańców,
4. Realizacja  zadań  z  zakresu  gospodarki  odpadami,  ochrony  powietrza,  ochrony

przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem.

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

1. Instalacja fotowoltaiczna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie,
przebudowa  auli  w  ZSP  nr  1  w  Bełchatowie  w  celu  poprawy  efektywności
energetycznej wraz z utworzeniem miejsca edukacji ekologicznej, 

2. Modernizacja sali gimnastycznej w budynku SOSW w Bełchatowie, 
3. Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie i przebudowie instalacji 

kanalizacyjnej w budynku głównym  II Liceum Ogólnokształcącego  w Bełchatowie,
4. Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji istniejących schodów 

zewnętrznych budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie,
5. Przebudowa  i  rozbudowa  instalacji  wewnętrznych  wentylacji  i  elektrycznej

w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie,
6. Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie i przebudowie instalacji 

kanalizacyjnej w budynku głównym  II Liceum Ogólnokształcącego  w Bełchatowie,
7. „Budowa  Systemu  Informacji  Przestrzennej   wspierającego  świadczenie  e-usług

przez   powiaty z terenu województwa łódzkiego”.

Najważniejsze 
działania 
podejmowane      
w roku 2020 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, oraz osób niepełnosprawnych itp.).

Jedne z najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2020 roku:

1. Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie i przebudowie instalacji 
kanalizacyjnej w budynku głównym  II Liceum Ogólnokształcącego  w Bełchatowie,

2. Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji istniejących schodów 
zewnętrznych budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie,

3. Modernizacja sali gimnastycznej budynku SOSW w Bełchatowie-OS,
4. Montaż dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego ul. Pabianicka 17/19           

w Bełchatowie  z uwzględnieniem wymagań dostępu dla osób niepełnosprawnych,
5. Instalacja fotowoltaiczna   w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie-OS,
6. Dziś o jutrze – kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli ZSP Nr 4 w Bełchatowie,
7. Zawodowo mocni - zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego,
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8. Zawodowo  Damy  Radę!  Wsparcie  zawodowe  niepełnosprawnych  uczniów  SOSW
w Bełchatowie,

9. Mega  szóstka  –  rozwijanie  indywidualnego  podejścia  do  ucznia  niepełnosprawnego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bełchatowie,

10. Projekt  pn.  „W RODZINIE  JEST MOC”  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Lata 2014 –
2020,

11. Projekt  partnerski  pn.  „CENTRUM  USŁUG  SPOŁECZNYCH  DLA  POWIATU
BEŁCHATOWSKIEGO”,

12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1920E na odcinku Kluki – Grobla.

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 SOSW 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.
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
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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 1907E, 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 31.12.2020 r. 

W związku z potrzebą osiągnięcia celów zawartych w Programie Rozwoju Lokalnego w 2020 r.
kontynuowano/podjęto się realizacji następujących działań:

1. „Aktywizacja  osób  młodych  pozostających  bez  pracy  w  powiecie  bełchatowskim”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
2. „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim”
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020.
3. Warsztat Terapii Zajęciowej (dla gmin Szczerców, Rusiec, Kluki) prowadzony przez PCPR
utworzony na parterze Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. 
4. Organizacja Eko-pracowni - udział w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska w Łodzi.
5. Sporządzanie  "Uproszczonych  Planów  Urządzenia  Lasów"  -  dla  lasów  nie  będących
własnością Skarbu Państwa.
6. „Budowa  Systemu  Informacji  Przestrzennej   wspierającego  świadczenie  e-usług  przez
powiaty z terenu województwa łódzkiego”  -  okres realizacji projektu obejmuje lata 2018 –
2023.
7. Zadania  z  zakresu  edukacji  ekologicznej:  "Wyjazdy  ekologiczne  mieszkańców  powiatu
bełchatowskiego", "Edukacja ekologiczna przez massmedia".
8. „Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  2311E  obejmująca  wykonanie  dokumentacji
projektowej  oraz  budowę chodnika wraz  z  kanalizacją  deszczową o  długości  około  200 m
w miejscowości Dęby Wolskie”.
9. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1920E na odcinku Kluki – Grobla”.
10. „Rozbudowa drogi powiatowej  nr 1913E w msc. Zdzieszulice Górne – dok. projektowo –
kosztorysowa (ZRID)”.
11. „Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni
drogi powiatowej nr 1914E, poboczy w msc. Mazury”.
12. Dla drogi powiatowej nr 1908E została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1908E na
odc. od drogi wojewódzkiej nr 483 do msc. Magdalenów - dok. projektowo - kosztorysowa
(ZRID), dla drogi powiatowej nr 4912E została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4912E na
odc. od msc. Karczmy do msc. Kociszew - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID).
13. „Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu  stanu pierwotnego jezdni 

drogi powiatowej nr 1914E, poboczy w msc. Mazury”.
14. Opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  w  ramach  zadania  pod  nazwą

„Opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla  zadania  pn.  Budowa dwóch budynków na
potrzeby wychowanków Domu Dziecka. 

15. Bezzwrotne  wsparcie  finansowe  w  kwocie  2  600  000  zł,  pochodzące  z  Funduszu
Przeciwdziałania  COVID  –  19.  W  ramach  pozyskanych  środków  Powiat  Bełchatowski
zaplanował zaprojektowanie i wybudowanie nowego, energooszczędnego budynku o pow.
ok 400 m2 dla wychowanków Domu Dziecka  z Dąbrowy Rusieckiej.                            

Źródło: Opracowanie własne.
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  IV.

10. Budżet, Analiza i Sprawozdawczość 

Plan  dochodów  Powiatu  Bełchatowskiego  w  2020  r.  wynoszący 133.661.317  zł  został
wykonany  w 99,05 % na kwotę 132.388.727,86 zł, z tego: dochody bieżące – 130.601.670,15 zł,
dochody  majątkowe - 1.787.057,71 zł.  
Największą  część  budżetu  Powiatu  Bełchatowskiego  –  34,24  % stanowiła  subwencja  ogólna
w tym: część oświatowa – 33,91 %, część równoważąca – 0,33 % dochodów ogółem.
Drugą  co  do  wielkości  część  dochodów  budżetu  czyli  28,61  % stanowiły  udziały  Powiatu
w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiących dochód budżetu
państwa.
Pozostałe dochody stanowiły 22,57 % dochodów ogółem.

Dotacje  celowe  to  11,91  %,  w  tym:  z  zakresu  administracji  rządowej  –  10,64  %,
na porozumienia z administracją rządową – 0,06 %, na zadania własne – 1,21 %.
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 (z budżetu Unii Europejskiej) - 2 %.
Dotacje z funduszy celowych - 0,67 %.

Wykres Nr 2: Poziom wykonania dochodów powiatu w 2020 roku wg. źródeł pochodzenia.

Źródło: Opracowanie własne.

Plan wydatków budżetowych Powiatu Bełchatowskiego na 2020 r. wynosił – 143.978.088 zł.
Wykonanie  wydatków  stanowiło  kwotę  –  136.934.630,87 zł,  tj.  95,11  %  planu,  z  tego:
wydatki bieżące – 129.023.698,71 zł, wydatki majątkowe – 7.910.932,16 zł.
Wydatki bieżące stanowiły 94,22 % wydatków ogółem, z tego na:
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- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 57,43 %,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 25,03 %, 
- dotacje na zadania bieżące - 5,85 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3,26 %,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 2 %,
- obsługę długu - 0,65  %.

Wydatki majątkowe stanowiły 5,78 % wydatków ogółem. Źródłami finansowania inwestycji były:

− środki z budżetu powiatu – 6.136.240,87 zł, 
− środki z pomocy finansowej od: Gminy Szczerców – 304.796 zł, od Gminy Zelów –   42.500 zł, 

od Miasta Bełchatów – 97.785 zł, od Gminy Kleszczów – 390.177,80 zł, 
− środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 783.295 zł,
− dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 34.624,99 zł,
− dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi– 80.000 zł,
− dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 41.512,50 zł.

Wykres Nr 3: Struktura wykonania wydatków w 2020 r. 

Źródło: Opracowanie własne.

Wynik budżetu na koniec 2020 r. to deficyt w wysokości 4.545.903,01 zł.

Plan przychodów budżetu Powiatu Bełchatowskiego w 2020 r. wynosił 13.186.771 zł, wykonanie
stanowiło kwotę 16.780.080,11 zł, czyli 127,25 %, w tym: 
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- 7.600.000 zł – emisja obligacji komunalnych,
-  4.950.596,75  zł  –  niewykorzystane  środki  pieniężne,  wynikające  z  rozliczenia  dochodów
i wydatków,  związane  ze szczególnymi zasadami wykonywania  budżetu  określone w Ustawie
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Prawo ochrony środowiska,
- 3.517.739,81 zł – wolne środki z lat ubiegłych,
- 711.743,55 zł - przychody, wynikające z rozliczenia środków i dotacji na realizację programu,
projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Plan rozchodów na 2020 rok stanowił kwotę 2.870.000 zł i został wykonany w 100 %, w tym
dokonano :

- spłaty rat zaciągniętego w latach poprzednich kredytu – 670.000 zł,
- wykupu wyemitowanych obligacji  – 2.200.000 zł.

Na  dzień  31.12.2020 r.  zadłużenie Powiatu  Bełchatowskiego  wynosiło  40.964.412,96  zł.
Obsługa zadłużenia Powiatu Bełchatowskiego stanowiła kwotę 886.867,12 zł.

11. Edukacja, Kultura i Sport

W powiecie bełchatowskim w 2020 roku funkcjonowały n/w szkoły publiczne:

- 36 szkół podstawowych, w tym 2 szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez powiat,
- 9 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.

12  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 2020 roku

1. szkoła podstawowa 36 2 91

2. liceum ogólnokształcące 9 3 1218

3. technikum 5 3 1210

4. szkoła branżowa 
I stopnia

4 3 534

5. szkoła branżowa 
I stopnia specjalna

1 1 27

6. szkoła specjalna 
przysposabiająca
do pracy

1 1 28

Razem 56 13 3.108

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO na dzień 30.09.2020 r.
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W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  w Łękawie przebywało średnio 30 wychowanków
w  trzech  grupach  wychowawczych,  a  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym
w  Bełchatowie  przebywało  średnio  21  wychowanków  w  trzech  grupach  wychowawczych.
Sześciu uczniów z niepełnosprawnością w stopniu głębokim realizowało obowiązek szkolny na
zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. 

Tabela Nr 10: Liczba uczniów w podziale na typy szkół prowadzonych przez powiat bełchatowski.

L.p. Typ szkoły Liczba
oddziałów

Liczba uczniów 
w 2020 roku

Średnia  
na oddział

1. szkoła podstawowa specjalna 17 91 5,35

2. liceum ogólnokształcące 47 1218 25,91

4. technikum 46 1210 26,30

5. szkoła branżowa I stopnia 21 534 25,43

6. szkoła branżowa I stopnia specjalna 3 27 9,00

7. szkoła specjalna przysposabiająca 
do pracy

5 28 5,6

Razem 139 3.108

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO na dzień 30.09.2020 r.

Wykres Nr 4: Typ szkoły - liczba uczniów w 2020 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO na dzień 30.09.2020 r.

Do  jednego  oddziału  w  szkole  masowej  uczęszczało  średnio  25,98  uczniów.
Najwyższa średnia uczniów na oddział to: 29,25 w IV Liceum Ogólnokształcącym (wchodzącym 
w skład ZSP 1), a najniższa w Szkole Branżowej I stopnia Nr 2 (wchodzącej w skład ZSP 2) - 23,75
uczniów na oddział.

str. 32

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

27 28
91

534

1210 1218

Szkoła branżowa I stopnia 
specjalna - 3 oddziały

Szkoła specjalna przyspo-
sabiająca do pracy - 5 od-
działów

Szkoła podstawowa specjalna 
- 17 oddziałów

Szkoła branżowa I stopnia - 
21 oddziałów

Technikum - 46 oddziałów

Liceum ogólnokształcące - 47 
oddziałów



RAPORT O STANIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO ZA 2020 ROK

Rekrutacja.

W  roku  szkolnym  2020/2021  na  1033  uczniów  klas  ósmych  (dane  z  SIO)  w  powiecie
bełchatowskim do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat przyjęto 715 uczniów,
co stanowiło 69,2% uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu bełchatowskiego.
Utworzono  26  oddziałów  w  szkołach  ponadpodstawowych  ogólnodostępnych,  w  których
rozpoczęło naukę 703 uczniów oraz 2 oddziały w szkołach specjalnych, w których rozpoczęło
naukę  12  uczniów.  Łącznie  w  klasach  pierwszych  w  szkołach  prowadzonych  przez  powiat
bełchatowski  utworzono  12  oddziałów  LO  (331  uczniów),  8  Techników  (229  uczniów),
6 Branżowej Szkoły (143 uczniów), 1 oddział Branżowej Szkoły Specjalnej I  stopnia w SOS-W
(6 uczniów) i 1 oddział w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (6 uczniów).

Absolwenci roku szkolnego 2019/20.

W  2020  roku  685  uczniów  ukończyło  edukację  w  szkołach  powiatu  bełchatowskiego.
W  odniesieniu  do  poszczególnych  szkół  wyglądało  to  następująco:  I  LO  -122,  II  LO  -  142,
ZSP 1- 216, ZSP 2 -121, ZSP Zelów - 61, SOSW – 15, MOS - 8.

Zdawalność egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie wynosiła:

• I LO – 99,18%, 
• II LO – 91,43%, 
• IV LO -64,52%, 
• Technikum Energetyczne w ZSP 1 – 77,12%, 
• Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie w ZSP 2 – 49,40%, 
• Technikum Mechaniczne w ZSP w Zelowie – 62,50%.

Tabela  Nr  11: Porównanie  wyników  egzaminu  maturalnego  2020 w  powiecie  bełchatowskim,  województwie
łódzkim oraz w kraju.

Liczba 
absolwentów
kraj

Procent 
zdawalność
i kraj

Liczba 
absolwentów 
woj. łódzkie

Procent 
zdawalności 
woj. łódzkie

Liczba 
absolwentów 
powiat 
bełchatowski

Procent 
zdawalności 
powiat 
bełchatowski

Wszyscy 
zdający

260.262 100,00% 16.288 100,00% 518 100,00%

Zdało egz. 
matur.

212.833 81,78% 13.228 81,21% 416 80,31%

Nie zdało 
egz. matur.

47.429 18,22% 3.060 18,79% 102 19,69%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE.

Tabela  Nr  12: Porównanie  wyników  egzaminu  maturalnego  2020 w  liceum w powiecie  bełchatowskim,
województwie łódzkim oraz w kraju.

Liczba 
absolwentów
kraj

Procent 
zdawalność
i kraj

Liczba 
absolwentów 
woj. łódzkie

Procent 
zdawalności 
woj. łódzkie

Liczba 
absolwentów 
powiat 
bełchatowski

Procent 
zdawalności 
powiat 
bełchatowski

Wszyscy 161.588 100,00% 10.312 100,00% 293 100,00%
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zdający

Zdało egz. 
matur.

140.687 87,07% 8.873 86,05% 269 91,81%

Nie zdało 
egz. matur.

20.901 12,93% 1.439 13,95% 24 8,19%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE.

Tabela  Nr  13:  Porównanie  wyników  egzaminu  maturalnego  2020 w  technikum  w  powiecie  bełchatowskim,
województwie łódzkim oraz w kraju.

Liczba 
absolwentów
kraj

Procent 
zdawalność
i kraj

Liczba 
absolwentów 
woj. łódzkie

Procent 
zdawalności 
woj. łódzkie

Liczba 
absolwentów 
powiat 
bełchatowski

Procent 
zdawalności 
powiat 
bełchatowski

Wszyscy 
zdający

98.674 100,00% 5.976 100,00% 225 100,00%

Zdało egz. 
matur.

72.146 73,12% 4.355 72,87% 147 65,33%

Nie zdało 
egz. matur.

26.528 26,88% 1.621 27,13% 78 34,67%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE.

Szkolnictwo  branżowe  oferuje  kształcenie  młodzieży  głównie  na  kierunkach:
energetycznym, elektrycznym, mechanicznym, budowlanym, ekonomicznym oraz na kierunkach
związanych z usługami.

Tabela Nr 14: Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020.

Szkoła Zawód
Absolwenci

roku
2019/2020

Otrzymali dyplom
technika zdając

wszystkie 
kwalifikacje

Otrzymali 
świadectwo 
maturalne

Otrzymali 
świadectwo 
maturalne

 i dyplom technika

Technikum
Energetyczne

w ZSP nr 1

Technik
budownictwa 28 21 – 75% 14 - 50% 13 – 46%

Technik elektronik 8
5 – 63% 

4 – 50% 3 – 38%

Technik elektryk 19 11 – 58% 12 – 63% 9 – 47%

Technik informatyk 42
23 – 55% 

33 – 79% 15 – 36% 

Technik mechanik 8 8 – 100% 7 – 88% 7 – 88%

Technik urządzeń 
i systemów
energetyki

odnawialnej

26 18 – 69% 19 – 73% 16-62%

Technikum
Ekonomiczno-
Hotelarskie 
w ZSP nr 2 

Technik ekonomista 10 6 – 60% 9 – 90% 6 -60%

Technik geodeta 11
7 – 64%

4 – 36% 4 - 36%

Technik żywienia
 i usług gastronom.

29 28 – 97% 9 – 31% 9 – 31%
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Technik
hotelarstwa

15
12 – 80%

5 – 33% 5 – 33%

Technik usług
fryzjerskich 6 6 – 100% 1 – 17% 1 - 17% 

Technik logistyk 14
11- 79%

5 – 36% 5 – 36%

Technik organizacji
reklamy 14 11 – 79% 8 – 57% 7 – 50%

Technikum
Mechaniczne 
w ZSP Zelów

Technik informatyk 13
9 – 69%

9-69% 9-69%

Technik mechanik 4
4 – 100% 

2 -50% 2-50%

Technik pojazdów
samochodowych 

9
9 – 100%

4 – 44% 4- 44% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE. 

Tabela  Nr  15: Wyniki  egzaminów  potwierdzających  kwalifikacje  w  zawodzie  w  roku  szkolnym  2019/2020
dla uczniów Branżowych Szkół I Stopnia.

Szkoła Zawód Nr 
kwalifikacji

Otrzymało świadectwo za zdanie obu 
części egz.

przystąpiło zdało zdawalność

Szkoła Branżowa
I Stopnia Nr 1 w ZSP 1

monter zabudowy 
i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie

BD.04 17 17 100%

elektryk EE.05 9 2 22,2%

mechanik pojazdów 
samochodowych

MG.18 12 8 66,7%

operator obrabiarek 
skrawających

MG.19 2 2 100%

Szkoła Branżowa
I Stopnia Nr 2 w ZSP 2

kucharz TG.07 5 5 100%

Szkoła Branżowa
I Stopnia w ZSP Zelów

sprzedawca AU.20 2 1 50%

mechanik-operator 
pojazdów i maszyn 
rolniczych

MG.03 7 7 100%

elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych

MG.12 7 7 100%

mechanik pojazdów 
samochodowych

MG.18 10 7 70%

Szkoła Branżowa
Specjalna I Stopnia

w SOS-W

ślusarz MG.20 2 0 0%

ogrodnik RL.05 2 0 0%

kucharz TG.07 5 2 40%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE.
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W szkołach prowadzonych przez powiat zatrudnionych było 421 nauczycieli, realizujących
381,45 etatu,  w tym:  9  nauczycieli  stażystów,  41  nauczycieli  kontraktowych,  59  nauczycieli
mianowanych,  308  nauczycieli  dyplomowanych  oraz  4  nauczycieli  bez  stopnia  awansu
zawodowego. Na jednego nauczyciela przypadało średnio 7,4 ucznia.

Wykres Nr 5: Zatrudnienie nauczycieli wg. stopnia awansu zawodowego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO na dzień 30.09.2020 r.

Nagrody i stypendia 

Starosta  Bełchatowski  w 2020 roku przyznał  23 stypendia  motywacyjne dla  szczególnie
uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych w łącznej kwocie 14.994 zł oraz 20 stypendiów
dla studentów na łączną kwotę 19.900 zł.

Na nagrody dla uczniów w 16 turniejach i konkursach oświatowych przekazano kwotę 2.850
zł oraz nagrodę dla I LO w wysokości 2.000 zł za największą zdobytą liczbę punktów.

Z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej  przekazano  nauczycielom  22  nagrody  Starosty
Bełchatowskiego  w wysokości  3.400  zł  brutto  każda.  Przygotowano okolicznościowe dyplomy
dla nagrodzonych i przekazano do szkół. Uroczystość Dnia Edukacji nie odbyła się ze względu
na pandemię Covid 19.

Na  realizację  7  zadań  grantowanych  przyznano  szkołom  i  placówkom  30.000  złotych.
Ze  względu  na  pandemię  Covid-19,  niektóre  zajęcia  w szkołach  nie  odbyły  się,  a  jednostki
wydatkowały tylko 13.977,89 zł. 
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Tabela  Nr  16:  Podział  kwoty  części  oświatowej  subwencji  ogólnej  przekazanej  przez  MEN  wg.  metryczki
subwencji oświatowej 2020 r., a wykonanie wydatków w jednostkach oświatowych. 

Lp. Nazwa jednostki Liczba
uczniów

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej 
przekazanej przez MEN 

Wykonanie wydatków 
w 2020 roku

1. I LO 
w Bełchatowie

511 3.709.952,88 4.645.407,00

2. II LO 
w Bełchatowie

576 4.154.111,25 4.935.534,00

3. ZSP nr 1 
w Bełchatowie

1013 8.863.893,37 8.833.648,00

4. ZSP nr 2 
w Bełchatowie

612 5.111.370,84 6.692.398,00

5. ZSP                    
w Zelowie

336 3.266.098,22 4.693.176,00

6. PPP 
w Bełchatowie

- 2.751.081,19 2.425.079,00

7. Bursa Szkolna 
w Bełchatowie

- 1.393.815,85 1.909.359,00

8. CKZ 
w Bełchatowie

W  CKZ  470  uczniów  z  ZSP  nr  1  odbywało  kształcenie
zawodowe,  wobec  powyższego  winno  nastąpić  wydzielenie
z  wyżej  wymienionej  jednostki  z  algorytmu  kwoty
szacunkowo około 900.000 zł.

2.630.286,00

9. SOSW  
w Bełchatowie

133 6.419.162,56 7.937.384,00

10. MOS Łękawa 28 1.609.351,12 3.074.469,00

Łącznie : 3.209 37.278.837,28 47.776.740,00

Źródło: Opracowanie własne oraz część oświatowa subwencji ogólnej.

Tabela Nr 17: Finansowanie szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych.

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE:
RAZEM:
W ROKU 2020

1 KWOTA CZĘŚCI OŚWIATOWEJ 
SUBWENCJI  OGÓLNEJ

44.886.721,00 w tym:
• 44.669.098 - wg metryczki 

subwencji oświatowej;
• 195.500 – dotacja celowa na 

zakup sprzętu lub 
oprogramowania dla nauczycieli
500+;

• 22.123 zwrot kosztów 
związanych z wypłatą odpraw 
dla nauczycieli.

2 LICZBA UCZNIÓW 3.209

3
FINANSOWY STANDARD A PODZIAŁU 
SUBWENCJI NA 1 UCZNIA* 6.090,22

4
WYDATKI  JEDNOSTEK 
OŚWIATOWYCH w tym: 54.683.179,25

Wynagrodzenia i składniki od 
nich naliczane

39.146.808,52
Wydatki na realizację zadań 
statutowych 5.880.091,21
Dotacje na zadania bieżące 6.520.532,90
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Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych

401.898,24
Wydatki na programy 
finansowane z udziałem 
środków z UE

1.340.348,18
Wydatki majątkowe

1.393.500,20

5

RÓŻNICA MIĘDZY OTRZYMANĄ 
SUBWENCJĄ OŚWIATOWĄ 
A PONIESIONYMI WYDATKAMI 9.796.458,25

*przy zastosowaniu wskaźnika korygującego Di dla powiatu 1,0291186756

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

W  kwocie  54.683.179,25  zł  uwzględnione  zostały  wydatki  na  programy  finansowane  
z udziałem środków z UE oraz wydatki majątkowe. Pozostała kwota w wysokości 51.949.330,87 zł
została przeznaczona na realizację zadań bieżących.

Ofertę  szkół  publicznych  uzupełniały  szkoły  publiczne  i  niepubliczne prowadzone przez
osoby fizyczne lub podmioty inne niż jst.

Tabela Nr 18: Liczba uczniów w szkołach/placówkach dotowanych w 2020 r.

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

1. liceum ogólnokształcące 
dla młodzieży

9 194

2. liceum ogólnokształcące 21 576

3. technikum dla młodzieży 6 114

4. szkoły policealne 40 879

5. publiczne szkoły policealne 7 250

Razem 83 2.013

6. Gabinety Terapeutyczne 
"NeuroCentrum"

18 dzieci objętych wwr*

* wczesne wspomaganie rozwoju
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO na dzień 30.09.2020 r.

W 2020 r. wykreślono z ewidencji 1 szkołę i  1 placówkę, przygotowano 13 zaświadczeń
o  zmianie  wpisu,  przygotowano  1  decyzję  zmieniającą  decyzję  o  udzieleniu  zezwolenia
na  założenie  szkoły  publicznej  przez  osobę  prawną  inną  niż  jst.  Przygotowano  1  decyzję
zobowiązującą  organ  prowadzący  Liceum  Ogólnokształcące  dla  Dorosłych  do  zwrotu  dotacji
pobranej  w  nadmiernej  wysokości  (decyzja  prawomocna).  Przygotowano  2  decyzje
zobowiązujące organy prowadzący dwie szkoły niepubliczne do zwrotu części niewykorzystanej
dotacji  (decyzje  prawomocne)  oraz  1  decyzję  zobowiązującą  organ  prowadzący  szkołę
dla  dorosłych  do  zwrotu  dotacji  wykorzystanej  niezgodnie  z  przeznaczeniem  (decyzja
nieprawomocna).

Edukacja publiczna dofinansowana ze środków zewnętrznych w 2020 roku.

W podległych jednostkach oświatowych realizowane były cztery projekty dofinansowane
ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  RPO  WŁ  Oś  Priorytetowa  XI
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Kształcenie, Kwalifikacje, Umiejętności,  projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz dwa projekty
dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

• „Dziś o jutrze – kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli ZSP Nr 4 w Bełchatowie” –
okres realizacji: 10.09.2018 r. – 03.12.2020 r.

- dofinansowanie: 643 874,35 zł, 
- wkład własny w postaci wynagrodzeń Zespołu Projektowego w kwocie: 71 541,59 zł,
- wartość całkowita: 715 415,94 zł. 

Głównym  celem  projektu  było  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.  W  projekcie  zostały  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  z  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  odbył  płatny  staż  u  przedsiębiorcy  zgodnie
z kierunkiem kształcenia.

• „Zawodowo mocni -  zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego” –  okres realizacji:
01.04.2019 r. – 29.06.2021 r. 

- dofinansowanie: 687 837,99 zł,
- wkład własny: 76 426,44 zł,
- wartość całkowita: 764 264,43 zł.

Głównym  celem  projektu  jest  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 płatnych 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,  elektromechanik,  ślusarz,
mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, zajęcia z grafiki komputerowej dla 12
osób  i zajęcia z lutowania układów BGA dla 24 osób. Zostaną wyposażone 2 pracownie:
technika  mechanika  i  technika  informatyka.  Dodatkowo  nauczyciele  kształcenia
zawodowego przeszli szkolenie z lutowania układów BGA.

• „Zawodowo  Damy  Radę!  Wsparcie  zawodowe  niepełnosprawnych  uczniów  SOSW
w Bełchatowie” – okres realizacji: 01.10.2018 r. – 31.08.2020 r. 
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- dofinansowanie: 875 004,93 zł, 
- wkład własny w postaci wynagrodzeń Zespołu Projektowego w kwocie: 97 222,77 zł,
- wartość całkowita: 972 227,70 zł. 

Głównym celem projektu było 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 przez 12 nauczycieli oligofrenopedagogów, biorących
udział  w kształceniu zawodowym szkoły specjalnej poprzez udział  w różnych formach
doskonalenia  (kursy/szkolenia  zawodowe/studia  podyplomowe).  W  ramach  projektu
wzmocniono  proces  indywidualizacji  pracy  z  uczniem  ze  specjalnymi  potrzebami
edukacyjnymi,  stworzono  warunki  kształcenia  zawodowego  zbliżone  do  rzeczywistego
środowiska oraz poprawiono efektywność kształcenia zawodowego.  Wszystkie działania
miały  na  celu  podwyższenie  jakości  kształcenia  zawodowego  oraz  wzmocnienie
umiejętności praktycznych istotnych przy wchodzeniu absolwentów szkoły specjalnej na
rynek  pracy.  Realizacja  projektu  została  poprzedzona  diagnozą  instytucjonalną
pozytywnie zaopiniowaną i zatwierdzoną przez Zarząd Powiatu. W projekcie udział wzięło
10 uczniów ze  Szkoły  Branżowej  I  Stopnia  w zawodach:   kucharz  i  ogrodnik  oraz 10
uczniów  ze  Szkoły  Specjalnej  Przysposabiającej  do  Pracy.  Wszyscy  uczniowie  oprócz
odbycia  obowiązkowych  płatnych  praktyk  zawodowych  wzięli  udział  w  10  różnych
rodzajach zajęć dodatkowych. Na doposażenie pracowni zawodowych w szkole w pomoce
dydaktyczne przeznaczono łącznie 560 tys. złotych.

• „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: 72 399,32 zł,
- wartość całkowita: 1 034 275,90 zł.

Głównym  celem projektu  jest podniesienie  u  30  niepełnosprawnych  uczniów  szkoły
podstawowej kluczowych kompetencji 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;
2.  doposażenie  pracowni  szkolnych  w  pomoce  dydaktyczne  i  specjalistyczny  sprzęt
(ok. 600 tys. zł);
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 bełchatowskiego.
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• „Zdalna Szkoła” - okres realizacji: 21.04.- 21.10.2020 r.

W ramach projektu  ”Zdalna Szkoła” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020, przyznano dla Powiatu Bełchatowskiego do wykorzystania pulę 100 000,00 zł.
W  ramach  przedmiotowych  środków   zakupiono:  40  szt.  laptopów  (Asus,  Dell)  wraz
z  zestawem  słuchawkowym  oraz  27  szt.  modemów  (Huawei)  za  łączną  kwotę
99 870,00  zł.  Sprzęt został przekazany wszystkim siedmiu jednostkom szkolnym z terenu
powiatu bełchatowskiego z przeznaczeniem dla uczniów oraz nauczycieli przedmiotowych
szkół, którzy mieli problem z dostępem do sprzętu do zdalnej edukacji. Czas realizacji
projektu: 21.04 – 21.10.2020 r. Projekt był odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa,
związaną  z  wprowadzeniem  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  stanu  epidemii,
spowodowanego zakażeniami Covid-19.

• „Utworzenie punktu dydaktycznego „Polski las bliżej nas” przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym w Bełchatowie” – okres realizacji: 02.09.2019 - 31.08.2020 r.

- dotacja: 43 145,00 zł, 

- wkład własny: 16 773,75 zł,

- wartość całkowita: 59 918,75 zł.

Projekt  dofinansowany w ramach konkursu z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. Nasze
Ekologiczne  Pracownie”  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska
i  Gospodarki  Wodnej  w  Łodzi  polegał  na  rekonstrukcji  kawałka  naturalnego  lasu  na
terenie  zielonym  SOSW  w  Bełchatowie  przy  ul.  Targowej  20a.  W  ramach  projektu
zakupiono tablice dydaktyczne, gry typu „światowid”, ścieżkę sensoryczną, domki dla
owadów, zegar słoneczny, rumowisko skalne z oczkiem i kaskadą wodną, budki lęgowe,
karmniki  dla ptaków, ławki,  stoły, 2 altany (letnią i  całoroczną-przeszkloną), pergolę,
kompostownik,  kosze  do  segregacji,  system nawadniający,  monitoring  oraz  wykonano
prace ogrodnicze z nasadzeniami nowych roślin.

• „Utworzenie  pracowni  edukacyjnej  pn.  "Geopracownia"  przy  Zespole  Szkół
Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie” - okres realizacji: 02.09.2019 - 31.08.2020 r.

- dotacja: 28 321,77 zł, 
- wkład własny: 10 100,00 zł,
- wartość całkowita: 38 421,77 zł.

Projekt  dofinansowany w ramach konkursu z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. Nasze
Ekologiczne  Pracownie”  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi zakładał utworzenie nowej pracowni o powierzchni 75 m2,
w której zaplanowano remont oraz zakup nowych mebli tj. biurka i krzesła obrotowego,
18 stolików uczniowskich,  36 krzesełek uczniowskich,  2 mobilnych  stojaków do map
i plansz, 2 zamykanych szaf, oszklonej 30H otwartej szafy, oszklonej 20H otwartej szafy
na  pomoce  dydaktyczne,  stojaka  do  przechowywania  map,  2  gabloty  ekspozycyjne,
tablicy suchościeralnej oraz 4 rolet; sprzętu audio video tj. wizualizera AVER F50-8M,
ekranu  projekcyjnego,  zestawu  komputerowego  z  oprogramowaniem  biurowym.
W pracowni będą odbywać się zajęcia geografii oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne.
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Kultura i Sport.

Na  zadania  z  zakresu  kultury,  organizację  lub  współorganizację  przedsięwzięć
z zakresu kultury,  nad którymi honorowy patronat  objął  Starosta  Bełchatowski  wydatkowano
kwotę   7.891,62 zł   realizując   9 przedsięwzięć.  Ponadto, przyznano 9 nagród za osiągnięcia
w  dziedzinie  twórczości  artystycznej,  upowszechniania  i  ochrony  kultury.  Łączna  suma
przyznanych nagród opiewała na kwotę 7.600,00 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 28.01.2020 r. zawarto Aneks
nr 17 do w/w Porozumienia z mocą obowiązującą od 01.01.2020 r., w którym określono sposób
dalszego  finansowania  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  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. Realizowanie zadań na rzecz rozwoju czytelnictwa na terenie powiatu
bełchatowskiego jest celem, który przyświeca tej współpracy.  

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. 

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  28 uczniowskich  klubów  sportowych  oraz   53 kluby
sportowe, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej. W 2020 roku
wydano 15 decyzji  zmieniających wpisy Ewidencji  Klubów Sportowych działających w formie
stowarzyszenia,  których  statut  nie  przewiduje  prowadzenia  działalności  gospodarczej
prowadzonej przez Starostę Bełchatowskiego oraz wydano 2 decyzje o wykreśleniu z Ewidencji
Uczniowskich Klubów Sportowych.

Na  terenie  Powiatu  Bełchatowskiego  corocznie  odbywają  się  imprezy  i  wydarzenia
sportowe i to zarówno o zasięgu lokalnym jak również krajowym. Rok 2020 z powodu epidemii
Covid-19  nie  obfitował w  takie  wydarzenia.  Na  współorganizację  oraz  zakup  nagród  dla
zwycięzców imprez sportowych,  nad którymi  Honorowy Patronat  objął  Starosta  Bełchatowski
wydatkowano kwotę 7587,31 zł realizując 11 przedsięwzięć sportowych. 

Zadania sportowe realizowane przez Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie.

W  roku  2020  możliwości  realizacji  harmonogramu  były  ściśle  uzależnione  od  sytuacji
pandemicznej  i  nałożonych  obostrzeń.  W  ramach  zadań  Powiatowego  Szkolnego  Związku
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Sportowego oraz we współpracy z Bełchatowskim Szkolnym Związkiem Sportowym, Powiatowym
Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe, udało się zrealizować jedynie wybrane wydarzenia:

· Igrzyska Dzieci – piłka siatkowa dziewcząt – 30.01.2020 r. 

· Igrzyska Dzieci – piłka siatkowa chłopców – 30.01.2020 r.

· Licealiada – piłka siatkowa dziewcząt - 14.02.2020 r.

· Licealiada – piłka siatkowa chłopców - 18.02.2020 r.

· Igrzyska Dzieci - koszykówka dziewcząt – 03.03.2020 r.

· Igrzyska Dzieci - koszykówka chłopców – 04.03.2020 r.

· Igrzyska Dzieci – gry i zabawy – 09.03.2020 r. 

· Igrzyska Młodzieży Szkolnej – koszykówka chłopców – 10.03.2020 r.

· Igrzyska Młodzieży Szkolnej – koszykówka dziewcząt – 10.03.2020 r.

· Igrzyska Dzieci – indywidualne biegi przełajowe – 17.09.2020 r. 

· Igrzyska Młodzieży Szkolnej - indywidualne biegi przełajowe – 17.09.2020 r.

· Licealiada - indywidualne biegi przełajowe – 17.09.2020 r.

· Licealiada – koszykówka 3x3 dziewcząt – 21.09.2020 r.

· Licealiada – koszykówka 3x3 chłopców – 21.09.2020 r. 

· Licealiada – Szkolna Liga Lekkoatletyczna dziewcząt– 23.09.2020 r. 

· Licealiada – Szkolna Liga Lekkoatletyczna chłopców– 23.09.2020 r. 

· Igrzyska Dzieci – Finał Wojewódzki Indywidualnych Biegów Przełajowych – 29.09.2020 r. 

· Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Finał Wojewódzki Indywidualnych Biegów Przełajowych – 
29.09.2020 r. 

· Licealiada - Finał Wojewódzki Indywidualnych Biegów Przełajowych – 29.09.2020 r. 

Pozostałe wydarzenia zrealizowane przez PCS w Bełchatowie w roku 2020 r.:

· Dyskoteka na lodzie na rozpoczęcie ferii zimowych – 12.01.2020 r.

· Ferie z PCS – 13.01 - 24.01.2020 r. 

· Warsztaty Nordic Walking – 02.02.2020 r. 

· Wakacje z PCS – 5 turnusów – 29.06 – 28.08.2020 r. 

· Puchar Pięciu Biegów – 06 – 08.2020 r. 

· Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Lekkiej Atletyce U12 i U14 – 26.08.2020 r. 

· Pokolenia LA i Krasnal Cross – 30.08.2020 r. 

· Zostań Świętym Mikołajem dla Wiktorka – 06.12.2020 r. 

Ponadto  w kompleksie  sportowym  znajdującym  się  w  Bełchatowie  przy
ul.  Czaplinieckiej  72,  w  ramach  projektu  „Lokalny  Animator  Sportu”  organizowane
i przeprowadzane były regularne zajęcia sportowo – rekreacyjne przez Lokalnych Animatorów
Sportu. Na  ten  cel  Powiat  Bełchatowski  przeznaczył  w  2020  roku  kwotę  10.800,00 zł. 
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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  2020  za  osiągnięcia  w  dziedzinie  sportowej
i  szkoleniowej  przyznano  36  „Nagród  Powiatu  Bełchatowskiego”  -  łączna  suma  przyznanych
Nagród opiewała na kwotę 28.000,00 zł.

12. Pomoc dla Repatriantów – Świadczenia Społeczne

Tabela Nr 19: 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

19 779,00 19 778,92 100

Razem 19 779,00 19 778,92 100

Źródło: Opracowanie własne.

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

- 19 778,92 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.5313.2.2020 z dnia 29.06.2020 r. i pismem Wojewody
Łódzkiego nr FB-I.3111.2.146.2020 z dnia 15.07.2020 r.

Plan obejmował prognozę wydatków do końca roku 2020, natomiast wykonanie stanowi
faktyczną kwotę otrzymaną od Wojewody Łódzkiego i wydaną zgodnie z w/w decyzjami Starosty
Bełchatowskiego.

13. Pozostała Działalność - Świadczenia Społeczne

Tabela Nr 20: Pozostała działalność - świadczenia społeczne.

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

1. 853.85395.3110
Pozostała

działalność
31 602,00 31 601,25 100

Razem 31 602,00 31 601,25 100

Źródło: Opracowanie własne.
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Dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o Karcie Polaka (t.j. z 2018 r. poz. 1272 i poz. 1669) jako pomoc ze środków budżetu państwa
na świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka. 

Pomoc udzielona została na podstawie:

- Decyzji Wojewody Łódzkiego nr SO-II.6159.263.2019 z dnia 25.08.2020 r.  posiadaczowi
Karty Polaka i członkom jego rodziny (4 osobom) w wysokości 22 275,00 zł,

- Decyzji Wojewody Łódzkiego nr SO-II.6159.251.2019 z dnia 14.10.2020 r.  posiadaczowi
Karty Polaka i członkom jego rodziny (2 osobom) w wysokości 9 326,25 zł.

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 składał wniosek o udzielenie
dotacji  na  wypłatę  świadczeń  pieniężnych  do  Wojewody  Łódzkiego  w  terminie  do  15  dnia
każdego  miesiąca.  We  wniosku  uwzględniane  były  środki  na  wypłatę  świadczeń  pieniężnych
w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wniosek był składany. 

2,5%  środki  PFRON  –  na  obsługę  realizacji  zadań  ustawowych  z  zakresu   rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Tabela  Nr  21:  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 2020 r. 

77 246,00 76 396,00 99

Razem 77 246,00 76 396,00 99

Źródło: Opracowanie własne.

76 396,00 zł to środki PFRON  na obsługę   realizacji zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,  stanowiące wartość 2,5%  kwoty faktycznie
wydanych środków PFRON na zadania rehabilitacji i ujęte w planie dochodów na 2020 r. w dziale
853, rozdziale 85324. 

Kwota ta  została  przeznaczona na  obsługę realizowanych  przez  Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Bełchatowie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

Zadania  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób  niepełnosprawnych
w powiecie bełchatowskim w 2020 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  Uchwałą
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Nr XVIII/124/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. określiła zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej i przeznaczyła przyznane algorytmem środki PFRON w wysokości  3 089 869 zł na:

 zadania rehabilitacji zawodowej -  100 000 zł,
 zadania rehabilitacji społecznej  - 2 989 869 zł.

W  dniu  16.09.2020  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  100 000 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 305/20 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 06.10.2020 roku zostały dokonane
powyższe zmiany.

W  2020  roku wystąpiono  do  PFRON  Warszawa  o  przekazanie  7  transz z  puli  środków
PFRON  przyznanych  algorytmem  dla  Powiatu  Bełchatowskiego.  Otrzymano  3  089  869  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 a wydano 3 057 300 zł tj. 99 % z puli środków  przyznanych algorytmem.

Tabela Nr  22:  Zadania  i  wykorzystanie  środków  finansowych  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w 2020 roku.

L.p. Nazwa zadania

Plan
(po dokonaniu

przesunięć
pomiędzy

zadaniami) w zł

Wykonanie w zł

1. Turnusy rehabilitacyjne. 436 277 Rozpatrzono 355 wniosków na kwotę
436 277

2. Likwidacja barier architektonicznych
i technicznych. 223 979 Rozparzono 49 wniosków na kwotę          223 979

3. Likwidacja barier w komunikowaniu się. 197 841 Rozpatrzono 106 wniosków na kwotę
197 841

4. Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze. 570 821 Rozpatrzono 379 wniosków na kwotę

538 252

5. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny. 11 500 Rozpatrzono 7 wniosków na kwotę 11 500

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

0 Rozpatrzono 0 wniosków na kwotę 0

7.

Zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych

zlecane fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym.

9 771 Rozpatrzono 2 wnioski na kwotę 9 771

8.

Działalność bieżąca Warsztatów Terapii
Zajęciowej, w tym: 1 639 680

Zgodnie z planem dofinansowano bieżącą
działalność WTZ-tów w kwocie 1 639 680

w tym: 

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Bełchatowie,

922 320  922 320 dla 45 uczestników

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Dąbrowie Rusieckiej. 717 360  717 360 dla 35 uczestników. 

RAZEM 3 089 869 3 057 300
Źródło: Opracowanie własne.
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14. Ochrona i Promocja Zdrowia w roku 2020

Programy polityki zdrowotnej.

Uchwała  Rady  Powiatu  XXVI/169//2020  z  dnia  21  grudnia  2020  r. -  Uchwała
w  sprawie  przyjęcia  programu  profilaktyki  zakażeń  wirusem  brodawczaka  ludzkiego  (HPV)
w powiecie bełchatowskim na lata 2021-2024. Zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do zadań
własnych powiatu w zakresie  zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki  zdrowotnej
należy  m.in.  opracowywanie,  realizacja  oraz  ocena  efektów  programów  zdrowotnych,
wynikających  z  rozpoznanych  potrzeb  zdrowotnych  i  stanu  zdrowia  mieszkańców  powiatu  –
po konsultacjach z właściwymi terytorialnie gminami.

Podstawą  do  formułowania  propozycji  programu  był  fakt,  że  zakażenie  wirusem
brodawczaka ludzkiego stanowi duży problem kliniczny i  epidemiologiczny na całym świecie.
Obecnie  ok.  630 mln ludzi  jest  zakażonych  wirusem HPV. Większość zakażeń  HPV przebiega
bezobjawowo. Istnieje ponad 100 typów wirusa HPV, a najbardziej niebezpieczne mogą wywołać
m.in. raka szyjki macicy, raka pochwy, sromu, odbytu. Szacuje się, że każdego roku ok. 500.000
kobiet na całym świecie zapada na raka szyjki macicy, a 300.000 z nich umiera z tego powodu.
Przyjęcie Programu pozwoli na obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu raka szyjki
macicy oraz innych chorób zależnych od wirusa HPV, a także podniesie świadomość zdrowotną
na  temat  zakażeń  HPV,  ich  skutków  oraz  zasadności  i  celowości  wykonywania  badań
cytologicznych.  Szczepienia  przeciwko  wirusowi  HPV  znajdują  się  w  wykazie  szczepień
zalecanych, ale niestety nie finansowanych ze środków znajdujących się w budżecie Ministra
Zdrowia. Dlatego też program finansowany będzie z środków budżetu Powiatu Bełchatowskiego.
Szczepienia  w  ramach  tego  programu  wykonywane  będą  bezpłatnie,  kolejno  dla  wszystkich
dziewczynek, na stałe zameldowanych na terenie powiatu bełchatowskiego, wraz ze wszystkimi
świadczeniami im towarzyszącymi.

Rozkład godzin pracy aptek.

W 2020 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XXVI/168/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. -
Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze powiatu
bełchatowskiego. Zgodnie z art. 94 ust. 1 rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien
być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej,
w  niedziele,  święta  i  inne  dni  wolne  od  pracy  na  terenie  powiatu  bełchatowskiego.  Dyżur
całodobowy  oraz  w  niedziele,  święta  i  inne   dni  wolne  od  pracy  pełni  apteka  Słoneczna
w  Bełchatowie  przy  ulicy  Staszica  20  oraz  apteka  Medest  VIII  w  Bełchatowie  przy  ulicy
Pabianickiej 8.

Informacje  o  rozkładzie  godzin  pracy  aptek  zostały  umieszczone  na  stronie  internetowej
powiatu,  a  także  przesłane  do  każdej  apteki  funkcjonującej  na  terenie  powiatu
bełchatowskiego.
Apteki funkcjonują zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy.

Pomoc dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną, która zmienia się w sposób dynamiczny wszystkie
placówki zdrowia, w tym również Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie musiały
podejmować radykalne i szybkie działania i określać nowe priorytety. Powiat Bełchatowski mając
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na  uwadze  zapewnienie  mieszkańcom  naszego  regionu  właściwej  i  profesjonalnej  opieki
postanowił  pomóc w realizacji  tego zadania.  Aby móc prawidłowo realizować swoje zadania
personel medyczny musi być odpowiednio chroniony, dlatego też Powiat Bełchatowski przekazał
dotację  celową  w  kwocie  76.000,00  zł  dla  Szpitala   Wojewódzkiego  im.  Jana  Pawła  II
w Bełchatowie z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej obejmującej:

• maseczki chirurgiczne,
• półmaski o klasie filtra FFP3,
• półmaski o klasie filtra FFP2,
• pulsoksymetry,
• fartuchy ochronne,
• aparaty elektroniczne do pomiaru ciśnienia,
• dozowniki tlenu,
• termometry bezdotykowe,
• testy antygenowe.

Dotacja  została  rozliczona w terminie  a  środki  w całości  przeznaczone na cel  wskazany
w umowie.

15. Sytuacja Pandemiczna na Terenie Powiatu Bełchatowskiego w 2020 r.

Działania Powiatu Bełchatowskiego w związku z COVID – 19.

Powiat  Bełchatowski  w  roku  2020  podejmował  szereg  aktywnych  działań  w  związku
z wystąpieniem globalnej sytuacji epidemicznej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, generującym
chorobę  COVID-19.  Działania  Powiatu  Bełchatowskiego  podejmowane  były  od  początku
występowania  pandemii  w  Polsce,  tj.  już  od  28.02.2020  r.,  kiedy  to  dystrybuowane  były,
otrzymane  z  Wojewódzkiego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  w  Łodzi  (WCZK)  plakaty
informacyjne,  dotyczące zasad postępowania  profilaktycznego przed zarażeniem się  wirusem
SARS-CoV-2  z  danymi  kontaktowymi  do  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego
w Bełchatowie oraz na oddział obserwacyjno – zakaźny w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie.
Docelowymi grupami odbiorców były, wskazane przez WCZK w Łodzi,  placówki POZ z terenu
powiatu  bełchatowskiego,  a  w  dalszej  kolejności  przedsiębiorstwa  o  statusie  spółek
i samorządowe jednostki organizacyjne świadczące usługi komunikacyjno – pasażerskie, tj.: PKS
Bełchatów,  MZK  Bełchatów  oraz  Zakład  Komunalny  Kleszczów,  obsługujący  tamtejszą
komunikację  gminną.  Miejsca  te  i  pojazdy  w  ww.  spółkach  i  samorządowych  jednostkach
organizacyjnych stanowiły najliczniej odwiedzane przez mieszkańców powiatu miejsca, dlatego
też informacja na temat wirusa, umieszczona w ww. lokalizacjach, miała możliwość dotrzeć do
szerokiego  grona  odbiorców.  Ponadto,  w  wyposażonych  w  monitory  środkach  komunikacji
pasażerskiej, emitowany był spot informacyjny na temat profilaktyki  i  postępowania w razie
pojawienia  się  u  ludzi  objawów  wskazujących  na  zarażenie  się  wirusem.  Równolegle
z powyższymi działaniami,  decyzją Starosty Bełchatowskiego, zarówno spot informacyjny jak
i skan plakatu wraz z niezbędnymi danymi kontaktowymi do instytucji pomocy, zamieszczono
na stronie internetowej Powiatu i jego oficjalnym fanpage’u w mediach społecznościowych. 

W  dniu  06.03.2020  r.  na  polecenie  Starosty  Bełchatowskiego  odbyło  się  nadzwyczajne
posiedzenie  Powiatowego  Zespołu  Zarządzania  Kryzysowego  w  Bełchatowie  poświęcone
przedmiotowej problematyce,  z udziałem Sekretarza  Powiatu,  Skarbnika  Powiatu,  Naczelnika
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, Państwowego
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Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Bełchatowie, Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie i Komendanta
Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Bełchatowie  oraz  koordynatora  ds.  koronawirusa
w  Szpitalu  Wojewódzkim  w  Bełchatowie.  Przedmiotem  spotkania  było  omówienie  bieżącej
sytuacji  epidemicznej,  występującej  na  terenie  powiatu  bełchatowskiego,  rozważenie
potencjalnych  scenariuszy  rozwoju  epidemii  i  wzajemne  przekazanie  informacji  na  temat
podejmowanych działań w zakresie minimalizowania jej skutków.

Powiat Bełchatowski zapewnił, zorganizował i wyposażył miejsce kwarantanny zbiorowej,
zgodnie  z  wymogami  sanitarnymi,  zlokalizowanej  w  miesiącach  marzec  –  maj  br.  w  Hotelu
SANTIN  w  Bełchatowie,  zaś  w  okresie  od  czerwca  do  końca  sierpnia  w  Z.P.H.U.  „Mycek”
w Bełchatowie.      

Powiat  Bełchatowski  rozwiązał  rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie  kryzysowe
w pełnej kwocie w wysokości 235.000 zł:

a)  60.000  zł na  zakupy  w  postaci:  maseczek  ochronnych,  masek  jednorazowych
z  kapturem,  czepków,  fartuchów,  foliowych  pokrowców  ochronnych  na  obuwie,
rękawiczek  lateksowych  i  nitrylowych  jednorazowego  użytku,  przyłbic  i  okularów
ochronnych,  termometrów  bezdotykowych,  szklanych  i  elektronicznych,  półmasek
filtracyjnych, płynów dezynfekujących i odkażających, mydeł antybakteryjnych;
b) 175.000  zł na usługi związane z:

• wynajęciem pokoi w hotelu SANTIN na potrzeby odbywania kwarantanny zbiorowej
przez  osoby  skierowane  decyzją  Sanepidu  oraz  te,  które  powróciły  do  kraju
z zagranicy, ale z uwagi na warunki socjalno – bytowe nie miały możliwości odbycia
odosobnienia w warunkach domowych,

• dezynfekcją pokojów hotelowych opartych na metodzie ozonowania.

Zakupione  przez  Powiat  środki  ochrony  osobistej,  przekazane  zostały  na  rzecz
zabezpieczenia  pensjonariuszy  i  pracowników  Domów  Pomocy  Społecznej  w  Bełchatowie
i Zabłotach, funkcjonariuszy  Komendy Powiatowej Policji oraz klientów i pracowników Starostwa
Powiatowego w Bełchatowie.   

W sierpniu odbyło się kolejne nadzwyczajne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w Bełchatowie, poświęcone sprawie związanej z zakażeniem koronawirusem SARS
CoV-2 u pielęgniarki współpracującej z Domem Pomocy Społecznej w Bełchatowie, w następstwie
którego przebadano wszystkich pensjonariuszy placówki oraz jej pracowników. Ustalono wówczas
aktualne  potrzeby  placówki  w  zakresie  wyposażenia  jej  w  środki  ochrony  osobistej  oraz
zapewnienia  innego,  niezbędnego  wyposażenia.  W  tym  samym  dniu  podjęto  decyzję
o  natychmiastowym  zorganizowaniu  transportu  z  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Bełchatowie
celem wypożyczenia z magazynu OC starostwa i przewiezienia do DPS Bełchatów łóżek polowych
oraz  pledów,  a  także  zorganizowaniu  firmy  świadczącej  usługi  dekontaminacyjne.
Powiat Bełchatowski dodatkowo wsparł DPS kombinezonami wraz z butami ochronnymi, zgodnie
z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektora  placówki.  Środki  ochrony osobistej  w postaci
maseczek,  jednorazowych  rękawiczek,  przyłbic,  fartuchów i  płynów dezynfekujących  do  rąk
i  powierzchni  płaskich  zostały  już  wcześniej  zabezpieczone  na  miejscu.  W  ramach  działań
podjętych w kierunku normalizowania sytuacji  w placówce odseparowano wówczas zdrowych
mieszkańców  i  personel  od  osób  zakażonych  poprzez  wydzielenie  osobnych  pomieszczeń
odpowiednio dla jednej i drugiej grupy społeczności DPS-u. Decyzją Państwowego Powiatowego
Inspektora  Sanitarnego  w  Bełchatowie  zastosowano  też  10-dniową  kwarantannę  u  osób
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przebywających  na  terenie  placówki  na  miejscu  i  w  domach  oraz  przeprowadzono  testy
na obecność koronawirusa. Z 16. przebadanych pracowników przebywających na kwarantannie
w DPS – 3 osoby otrzymały wynik dodatni, zaś z 84 przebadanych pensjonariuszy przebywających
na kwarantannie w DPS – 53 osoby otrzymały wynik dodatni, zaś 2. osoby wynik wymagający
powtórzenia  po  48  h.  Jednocześnie  dodatni  wynik  (po  skierowaniu  przez  lekarza)  uzyskało
wówczas  3.  pracowników  DPS-u  w  Bełchatowie  odbywających  kwarantannę  domową.
Z uwagi na rozwojową sytuację w placówce, decyzją Wojewody Łódzkiego, stopniowej ewakuacji
zostali  poddani zakażeni pensjonariusze. Osoby te były rozlokowane: w izolatorium w Łodzi,
w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie, w Szpitalu Powiatowym w Radomsku, w Tomaszowskim
Centrum  Zdrowia,  w  Wojewódzkim  Zespole  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  Centrum  Leczenia
Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, w Wojewódzkim Szpitalu w Zgierzu oraz w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym w Łodzi. 

Problemem w objętym początkowo izolacją, a później – po zdekontaminowaniu budynku
–  kwarantanną Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie okazał  się brak dostatecznej liczby
personelu zawodowego i  pomocniczego w placówce. W związku z powyższym służby Starosty
Bełchatowskiego,  w  porozumieniu  ze  służbami  Wojewody  Łódzkiego,  podjęły  inicjatywę
poszukiwania  wykwalifikowanego  personelu  medycznego  z  terenu  powiatu  bełchatowskiego,
który  mógłby  zostać  skierowany  do  pracy  w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Bełchatowie
w  przypadku  zaistnienia  kolejnej  sytuacji  kryzysowej,  związanej  z  ponownym  zamknięciem
jednostki. Wystosowano w tej sprawie pisma do 36. placówek medycznych z terenu powiatu
bełchatowskiego,  przy  czym  otrzymano  jedynie  8  zwrotnych,  negatywnych,  odpowiedzi.
Najczęstszymi  przyczynami  odmów  było  zdestabilizowanie  pracy  i  funkcjonowania  tychże
placówek medycznych oraz brak dostatecznej liczby personelu medycznego do obsługi pacjentów
zadeklarowanych  w  tych  placówkach.  Powiat  Bełchatowski  był  również  inicjatorem
wystosowanego apelu na rzecz domów pomocy społecznej, który dotyczył  poszukiwania osób
chętnych  wesprzeć  bieżącą  działalność  tych  placówek  w ramach wolontariatu,  w przypadku
konieczności ich zamknięcia, spowodowanego ewentualnym wystąpieniem ogniska koronawirusa
na  ich  terenie.  Przedmiotowe  pisma  w  tym  zakresie  zostały  wystosowane  do  organizacji
pozarządowych oraz parafii katolickich z terenu powiatu bełchatowskiego. W ślad za pismami
do  ww.  adresatów  ich  treści  zostały  opublikowane  na  oficjalnym  fanpage’u  Powiatu
Bełchatowskiego  oraz  na  stronie  internetowej  Powiatu.  Pismem  skierowanym  do  Wojewody
Łódzkiego,  Starosta  Bełchatowski  powiadomiła  o  opracowaniu  „rezerw  list  kadrowych”
dla  domów  pomocy  społecznej,  która  tworzona  była  w  oparciu  o  zgłoszenia  chętnych
mieszkańców  powiatu  bełchatowskiego  do  włączenia  się  w  aktywną  pomoc  na  rzecz
ww.  placówek  w  ramach  wolontariatu.  Zaproszenie,  adresowane  do  mieszkańców
za  pośrednictwem  organizacji  pozarządowych  i  parafii  katolickich  oraz  strony  internetowej
Powiatu,  zawierało  w swej  treści  informacje  na  temat  zakresu i  charakteru  pomocy,  której
oczekiwałyby placówki pomocy społecznej w razie zaistniałej potrzeby. W roku 2020 nie było
jednak potrzeby angażowania chętnych, którzy zgłosili swój akces do niesienia pomocy na rzecz
ww. placówek.

Sytuacja w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie zaczęła normalizować się po uzyskaniu
ostatniego  negatywnego  testu  pracownika  i  ostatecznie  zdjęcia  obowiązku  kwarantanny
z  pracowników i  pensjonariuszy  obiektu  decyzją  PPIS  w  Bełchatowie  z  dniem 13.10.2020  r.
W ślad za tym większość pracowników placówki, odbywających kwarantannę domową oraz tych
przebywających na zwolnieniach lekarskich zadeklarowała chęć powrotu do pracy, natomiast
dyrektor DPS uzyskała możliwość przeprowadzenia uzupełnień kadrowych w ramach zastępstw
za osoby będące na dłuższych zwolnieniach lekarskich.  O całej  sprawie Powiat  Bełchatowski
sukcesywnie  informował  stosownymi  pismami  i  drogą  telefoniczną  kierownictwo  Wydziału
Bezpieczeństwa  i  Zarządzania  Kryzysowego  Łódzkiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Łodzi.
Ponadto Powiat przekazywał na bieżąco swoim jednostkom pomocy społecznej w Bełchatowie
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i  w  Zabłotach,  otrzymywane  za  pośrednictwem  Łódzkiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Łodzi,
aktualizowane rekomendacje i instrukcje opracowywane przez Ministerstwo Rodziny i  Polityki
Społecznej  dla  domów  pomocy  społecznej,  dotyczące  postępowania  związanego
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wśród powiatowych  instytucji  publicznych,  gdzie  w różnych  odstępach  czasu  wystąpiły
zarażenia  wirusem  SARS-CoV-2  znalazły  się:  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie
w  Bełchatowie,  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Bełchatowie,  Centrum  Kształcenia  Zawodowego
w  Bełchatowie,  I  Liceum  Ogólnokształcące  w  Bełchatowie,  II  Liceum  Ogólnokształcące
w  Bełchatowie,  Zespół  Szkół  Ponadpodstawowych  nr  1  w  Bełchatowie,  Zespół  Szkół
Ponadpodstawowych  nr  2  w  Bełchatowie,  Zespół  Szkół  Ponadpodstawowych  w  Zelowie,
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bełchatowie, Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej,
a także pojedyncze wydziały Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, tj.: Wydział Komunikacji
i Dróg  w Bełchatowie i jego filia w Zelowie oraz Wydział Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami.

Od  dnia  28.09.2020  r.  do  02.10.2020  r.  młodzież  z  14.  klas  Zespołu  Szkół
Ponadpodstawowych  nr  2  w  Bełchatowie  skierowana  została  na  naukę  zdalną  z  powodu
potwierdzonego  w  dniu  25.09.2020  r.  przypadku  zakażenia  koronawirusem  pracownika  tej
placówki.  Jednocześnie,  kwarantanną  objętych  zostało  4.  pracowników  szkoły  z  kontaktu
z  zakażoną  osobą.  Pozostałych  siedem  klas  nieobjętych  nauką  zdalną  uczyło  się  metodą
tradycyjną.  W  placówce  przeprowadzono  dekontaminację  obiektu  i  sprzętu.  Na  skutek
wystąpienia  zarażenia  koronawirusem  u  dwóch  pracowników  Powiatowego  Centrum  Pomocy
Rodzinie  w  Bełchatowie  oraz  u  osoby  zatrudnionej  w  Bursie  Szkolnej  w  Bełchatowie,
na podstawie decyzji PPIS przeprowadzono dekontaminację pomieszczeń, z których korzystały
ww.  jednostki,  a  także  tych  zaadaptowanych  na  potrzeby  codziennej  pracy  Ośrodka
Interwencyjno  –  Socjalizacyjnego  w Bełchatowie.  W związku  z  powyższym,  na  kwarantannie
przebywało 11. pracowników PCPR, począwszy od dnia 19.10.2020 r. Podobna sytuacja zakażenia
wirusem  SARS  -  CoV-2  wystąpiła  w  Centrum  Kształcenia  Zawodowego  w  Bełchatowie,
I  Liceum  Ogólnokształcącym  w  Bełchatowie,  II  Liceum  Ogólnokształcącym  w  Bełchatowie,
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr  1 w Bełchatowie, Zespole Szkół  Ponadpodstawowych
w Zelowie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bełchatowie, co skutkowało
przeprowadzeniem dekontaminacji wszystkich tych placówek. Dekontaminację przeprowadzono
również w Wydziale Komunikacji i Dróg w Bełchatowie oraz w filii w Zelowie, a także w Wydziale
Skarbu  i  Gospodarki  Nieruchomościami,  w  związku  z  pojedynczymi  przypadkami  zakażeń
w tych miejscach. Część ze współpracujących na miejscu ze sobą osób z ww. wydziałów objęta
była  kwarantanną  domową.  Sytuacja  ta  nie  wpłynęła  negatywnie  na  pracę  tych  wydziałów.
Wszystkie  placówki  edukacyjne  pracowały  zdalnie,  z  wyjątkiem  Młodzieżowego  Ośrodka
Socjoterapii  w  Łękawie  i  Bursy  Szkolnej,  a  także  Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznej
w  Bełchatowie.  W  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno  –  Wychowawczym  w  Bełchatowie  od  dnia
16.11.2020 r., działająca tam Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia prowadziła naukę w formie
zdalnej,  zaś  Szkoła  Podstawowa  i  Szkoła  Specjalna  Przysposabiająca  do  Pracy  prowadziły
nauczanie w formie stacjonarnej. Decyzją organu sanitarnego w Bełchatowie odbyła się także
dekontaminacja pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bełchatowie,
w  związku  z  wynikiem  dodatnim  w  kierunku  SARS-CoV-2  u  pracownika  tej  placówki.
W dniu 29.11.2020 r. odnotowano jeden przypadek zachorowania na COVID-19 u podopiecznego
Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. Budynek, w części zaadaptowanej na Dom Dziecka, został
poddany natychmiastowej dekontaminacji, zaś część obiektu zaadaptowana na rzecz Warsztatów
Terapii Zajęciowej nie wymagała przeprowadzenia dekontaminacji z uwagi na odrębne wejścia
do  obu  tych  placówek.  Chory  na  COVID-19  wychowanek  został  na  miejscu  poddany  izolacji
w pokoju wyposażonym w węzeł sanitarny, zaś 13. podopiecznych i 2. opiekunów mających z nim
kontakt zostało poddanych kwarantannie w placówce. Pozostała kadra 10. opiekunów odbywała
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kwarantannę  w  miejscu  zamieszkania.  W  piątej  i  w  siódmej  dobie  po  skierowaniu  osób
na kwarantannę zlecono badania odpowiednio 13. podopiecznym i 12. opiekunom. Trzem osobom
wymazy  pobrano  w  punkcie  drive  thru,  zaś  do  pozostałych  osób  przyjechał  wymazobus.
Wszystkie  przebadane  osoby  uzyskały  wyniki  ujemne  w  kierunku  wirusa  SARS  CoV-2.
Chory  na  COVID-19  wychowanek  Domu  Dziecka  zakończył  izolację  w  dniu  10.12.2020  r.
W  związku  z  zaistniałą  sytuacją,  Starostwo  Powiatowe  w  Bełchatowie  na  czas  odbywania
kwarantanny wypożyczyło placówce 3 łóżka polowe. 

Na posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, oprócz zaplanowanych
porządków  posiedzeń  głównym,  priorytetowym  tematem  dyskusji  był  stan  epidemiczny
na  terenie  powiatu  bełchatowskiego.  Przedstawiciel  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego
w  Bełchatowie  szczegółowo  omawiał  bieżącą  sytuację  epidemiczną  oraz  pracę  i  trudności,
z  którymi  mierzą  się  na  co  dzień  pracownicy  inspektoratu.  W  dużej  mierze  pracownicy
inspektoratu mieli problem ze sporządzaniem i wydawaniem na czas decyzji administracyjnych
mieszkańcom, którzy kwalifikowani byli do odbycia kwarantanny, bądź izolacji. Sytuacja ta była
wynikiem wydawania kilkudziesięciu decyzji dziennie przy ograniczeniach kadrowych, dlatego
też  Starosta  Bełchatowski  podjęła  decyzję  o  oddelegowaniu  kilku  pracowników  Starostwa
Powiatowego  w  Bełchatowie  do  pomocy  w  PSSE  w  Bełchatowie.  Jednocześnie  zaapelowała
do przedstawicieli gmin z terenu powiatu bełchatowskiego, by ci również rozważyli możliwość
oddelegowania  kilku  swoich  pracowników  do  doraźnej  pracy  w  inspektoracie  w  celu
jej usprawnienia.

W związku z uchyleniem przez Wojewodę Łódzkiego polecenia z dnia 18 marca 2020 r.
oraz  w  nawiązaniu  do  decyzji  Wojewody  Łódzkiego  z  dnia  28.08.2020  r.  nakładającej
na  wskazanych  przez  niego  starostów  powiatów  i  prezydentów  miast  na  prawach  powiatu,
obowiązek  organizacji  i  zapewnienia  pełnego  funkcjonowania  obiektów  pełniących  rolę
kwarantanny zbiorowej, począwszy od dnia 01.09.2020 r., został zniesiony obowiązek organizacji
dalszego  organizowania  miejsca  kwarantanny  zbiorowej  wobec  Powiatu  Bełchatowskiego.
Od  tego  dnia  obiekty  dedykowane  na  miejsca  kwarantanny  zbiorowej  były  zorganizowane
na terenie 7. jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim i zabezpieczały one
wówczas  potrzeby całego województwa łódzkiego w tym zakresie.  W związku z powyższym,
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ostatecznie rozwiązał umowę najmu z właścicielem prowadzącym
obiekt  przeznaczony  na  miejsce  kwarantanny  zbiorowej  z  dniem  10.09.2020  r.
Powiat Bełchatowski otrzymał od Wojewody Łódzkiego dotację celową w kwocie 124.462,84 zł
pokrywającą w 100% koszty związane z organizacją miejsca kwarantanny zbiorowej, wynajmu
obiektów z  przeznaczeniem na  organizację  miejsca  kwarantanny  zbiorowej,  a  także  zakupy
środków ochrony osobistej oraz usługi dezynfekcji w budynkach – z podziałem na dwie transze,
tj. w miesiącach lipcu i grudniu 2020 roku. Ostateczne, formalne rozliczenie dotacji celowej
zostało sfinalizowane w styczniu 2021 roku.

Decyzją  Wojewody  Łódzkiego  polecono  Szpitalowi  Wojewódzkiemu  w  Bełchatowie
w okresie od 15.09.2020 r. do odwołania realizację świadczeń opieki zdrowotnej – w związku
z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19  –  poprzez  zapewnienie
w podmiocie leczniczym 20. łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem
SARS-CoV-2,  w  tym  4.  łóżek  intensywnej  terapii  z  kardiomonitorem  oraz  możliwością
prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. Sukcesywnie, wraz z kolejnymi poleceniami
Wojewody Łódzkiego, liczba łóżek dedykowanych pacjentom zakażonym wirusem  SARS-CoV-2
była  zwiększana  i  na  koniec  2020  roku  liczyła  łącznie  96  sztuk,  w  podziale  na  80  łóżek
na  oddziale  obserwacyjno  –  zakaźnym i  16  łóżek  wyposażonych  w  profesjonalne  stanowiska
respiratorowe na OIOM-ie.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego Powiat Bełchatowski pozyskał od Wojewody Łódzkiego
100.000 sztuk maseczek ochronnych wraz z załączonym wykazem ilościowym, dedykowanych
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szkołom zlokalizowanym na terenie wszystkich gmin znajdujących się w jego administracyjnych
granicach,  a  także  10  kompletów  kombinezonów  ochronnych  oraz  dedykowanych  szkołom
5-litrowych uniwersalnych płynów do dezynfekcji oraz przyłbic. W kolejnych miesiącach Powiat
Bełchatowski  –  w  zależności  od  potrzeb  –  był  wspierany  ze  strony  Łódzkiego  Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi przede wszystkim dodatkowymi ilościami płynów do dezynfekcji, które
na bieżąco rozdysponowywał do jednostek organizacyjnych, których jest organem prowadzącym
oraz  do  gmin  znajdujących  się  na  jego  terenie.  Ponadto  Powiat  Bełchatowski  otrzymał
od  Wojewody  Łódzkiego  łącznie  20  sztuk  pulsoksymetrów i  150  sztuk  testów  antygenowych
adresowanych dla pracowników Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu bełchatowskiego.

Dodatkowymi środkami dla Powiatu Bełchatowskiego, przeznaczonymi na walkę z COVID-
19, była darowizna otrzymana od PGE GiEK S.A. w wysokości  po 10.000 zł  na rzecz Domów
Pomocy Społecznej w Bełchatowie i w Zabłotach oraz darowizna przekazana przez firmę Nexera
Holding Sp.  z  o.o.  w Warszawie,  w kwocie  po 10.000 zł  na rzecz Domu Pomocy Społecznej
w Bełchatowie (w maju 2020 r.) i Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach (w listopadzie 2020 r.).
Ponadto  Zarząd  Powiatu  w  Bełchatowie  przekazał  na  rzecz  Szpitala  Wojewódzkiego
w Bełchatowie kwotę 76.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych środków ochrony
osobistej, przeznaczonych na rzecz ratowania zdrowia i życia pacjentów zarażonych wirusem
SARS-CoV-2.

Sytuacja epidemiczna na terenie powiatu bełchatowskiego w roku 2020 była na bieżąco
monitorowana  przez  służby  Starosty  Bełchatowskiego.  Ciągły  kontakt  z  jednostkami
organizacyjnymi  Powiatu,  służbami  Wojewody  Łódzkiego,  czy  Powiatową  Stacją  Sanitarno
–  Epidemiologiczną  w  Bełchatowie  był  wpisany  w  codzienną  pracę  urzędników  Starostwa
Powiatowego  w  Bełchatowie.  Ponadto  systematyczne  kontakty  ze  Szpitalem  Wojewódzkim
w Bełchatowie służyły do pozyskiwania informacji nt. bazy łóżkowej przeznaczonej dla chorych
na  COVID-19.  Zgodnie  z  informacją  Powiatowej  Stacji  Sanitarno  –  Epidemiologicznej
w Bełchatowie, raportowanie danych epidemiologicznych, dotyczących zakażeń wirusem SARS-
CoV-2  odbywało  się  według  ujednoliconego  systemu  elektronicznego,  a  aktualne  dane
zamieszczane były na bieżąco na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego.

16. Porządek Publiczny i Bezpieczeństwo Obywateli 

Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 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.  W  posiedzeniach  komisji  uczestniczyły  także  osoby
zapraszane,  wykonujące zadania  z zakresu porządku publicznego i  bezpieczeństwa obywateli
na terenie powiatu.

Pierwsze  posiedzenie  odbyło  się  w  trybie  stacjonarnym,  a  kolejne  korespondencyjnym
wskutek  ogłoszonego  stanu  epidemii.  W  trakcie  posiedzeń  Komisja  zapoznała  się  ze
sprawozdaniem z działalności za rok 2019, przyjęła projekt planu pracy na 2020 rok. 

Podczas prac Komisji poruszano następujące tematy: 

- działalność strzelnicy „ Sigma Shooting” w Brzeziu w gminie Drużbice,
- działalność dyskoteki „HEAVEN”,
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- struktury przestępczości oraz stan bezpieczeństwa (sprawozdawczość działalności Policji),
- przygotowania Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie (PZD) do Akcji Zima,
- kadencja udziału w pracach Komisji oraz uzupełnienie składu w związku z upływem kadencji.

Wskutek  wygaśnięcia  mandatów  członków  poprzedniej  Komisji  powołano  Zarządzeniem
Starosty nr 85/2020 z dnia 16 listopada 2020 r., trzech nowych członków cieszących się uznaniem
społecznym  wśród  mieszkańców  powiatu  bełchatowskiego.  Do  składu  Komisji  dołączyli:
Pani Małgorzata Filipek, Pan Błażej Olejnik oraz Pan Józef Fraj.  

Zaakceptowano plan budżetu Powiatu na rok 2021 w zakresie bezpieczeństwa i porządku.
Powiat  zaplanował  budżet  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  porządku  w  kształcie:  kwalifikacja
wojskowa – 48.000,00 zł, obrona narodowa – 6.900,00 zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa  –  7.433.800,00zł,  nieodpłatna  pomoc  prawna  –  330.000,00zł,  rezerwa
na  realizację  zadań  z  zakresu  zarządzania  kryzysowego  –  235.000.00zł.  Komisja  pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy plan.

Rozpatrzono  interpelację  radnego  powiatu  bełchatowskiego  w  sprawie  zagrożenia
bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców gminy Rusiec wskutek udziału w ruchu drogowym
nietrzeźwych  uczestników  pochodzenia  wschodniego  (Ukraina  i  Gruzja).  Podjęte  zostały
dodatkowe  działania  o  charakterze  prewencyjnym,  w  tym  rozmowy  z  przedstawicielami
obcokrajowców  celem  podniesienia  świadomości  na  temat  przestrzegania  zasad  i  norm
prawnych, a tym samym wyeliminowania niepożądanych zachowań.     
  

W okresie sprawozdawczym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zajmowała się na swych
posiedzeniach istotnymi tematami z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Pomimo
sytuacji epidemicznej, wszystkie służby, inspekcje i straże pracowały z pełnym zaangażowaniem
we  współpracy  z  samorządami,  organizacjami  i  stowarzyszeniami.  Podczas  prac  Komisja
Bezpieczeństwa i Porządku omawiała sprawy bieżące zgłaszane przez członków Komisji, radnych
powiatu i  zapraszane osoby.  Dlatego też dalsza współpraca inicjowana przez Komisję w tym
zakresie - stanowić będzie podstawę do jej dalszej działalności.

Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku.

W  związku  z  ogłoszeniem  stanu  epidemii  pomimo  gotowości  do  przeprowadzenia
Kwalifikacji Wojskowej na terenie powiatu bełchatowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 roku
oraz w ślad za pismem Wojewody Łódzkiego  o numerze ZK-II.6610.18.2020 z dnia 13 marca 2020
roku  działania  w  tym  zakresie  zostały  wstrzymane  i  ostatecznie  odwołane.  Dotacje  celowe
na zadania powierzone i zlecone zwrócono w całości. 

Przygotowania do kwalifikacji wojskowej w 2021 roku rozpoczęto w czerwcu 2020 roku
od  planowania  prac  w  nowym  reżimie  sanitarnym  oraz  planowania  zwiększonych  znacznie
środków  finansowych  uwzględniając  ilość  osób  z  rocznika  podstawowego  2002  oraz  całego
poprzedniego 2001 i starszych. Wnioskowano do Wojewody Łódzkiego o zwiększone środki celem
przygotowania,  zabezpieczenia  sanitarnego  oraz  przeprowadzenia  kwalifikacji  wojskowej
w 2021 roku. Ostatecznie przeprowadzenie prac zaplanowano od 6 września do 28 października
2021 r. 
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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 2020 r. poz. 1947) Zarząd
Powiatu  w  Bełchatowie  w  miesiącu  listopadzie  2019  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  2019  zgłosiły  się  dwa  podmioty  medyczne,  z  których  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  z  dniem  12  grudnia  2019  roku  z  terminem  jej  obowiązywania
od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. - miesięczny koszt realizacji przedmiotowego zadania
to  kwota  8  200,00  zł  brutto.  Podmiot,  z  którym  została  zawarta  umowa  na  realizację
przedmiotowego zadania w miesiącu marcu 2020 roku, zgodnie z paragrafem 12 ww. umowy
wypowiedział ją z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Skutek rozwiązania umowy

 nastąpił z dniem 30 kwietnia 2020 r. Mając powyższe na uwadze wdrożono nową procedurę
wyłonienia  oferenta  na  realizację  przedmiotowego  zadania  i  w  dniu  29  kwietnia  2020  r.
podpisano  w  tym  zakresie  umowę  z  nowym podmiotem z  terminem obowiązywania  umowy
od  1  maja  do  31  grudnia  2020  r.  z  miesięcznym kosztem  realizacji  zadania  w  wysokości
8 900,00 zł brutto. Przy ponownym postępowaniu, do realizacji przedmiotowego zadania zgłosiły
się dwa podmioty medyczne, z których wybrano podmiot oferujący najkorzystniejszą ofertę.

Uchwała Nr 109/20 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 28.04.2020 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.
Jednocześnie w miesiącu listopadzie 2020 r. przeprowadzono kolejną procedurę na realizację
ww.  zadania  w  roku  2021.  W  postępowaniu  tym  wpłynęła  tylko  jedna  oferta  od  podmiotu
medycznego, z którym to podmiotem została podpisana umowa.

Uchwała  Nr  419/20  Zarządu  Powiatu  w  Bełchatowie  z  dnia  11  grudnia  2020  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 17 grudnia 2020 r. z terminem jej obowiązywania od 1 stycznia
2021 r. do 31 grudnia 2021 r. - miesięczny kosz realizacji przedmiotowego zadania to kwota
9 500,00 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  2020  r.  poz.  1947)  Zarząd  Powiatu
w Bełchatowie w miesiącu listopadzie  2019 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
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zdarzenia do prosektorium Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie, w celu ustalenia przyczyny
zgonu. Do realizacji przedmiotowego zadania w roku 2020 zgłosił się jeden podmiot, z którym
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  został  podpisana
z dniem 05 grudnia 2019 roku 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. Jednocześnie w miesiącu listopadzie 2020 r. przeprowadzono kolejną procedurę
na realizację ww. zadania w roku 2021. W niniejszym postępowaniu swoją ofertę złożył tylko
jeden podmiot i z nim została zawarta umowa.

Uchwała  Nr  409/20  Zarządu  Powiatu  w  Bełchatowie  z  dnia  03  grudnia  2020  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 04 grudnia 2020 r. z terminem jej obowiązywania od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021
r.  -  koszt  realizacji  przedmiotu  umowy,  tj.  koszt  jednorazowego  przewozu  zwłok  to  kwota
64,80 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 2020 rok przeprowadzono w miesiącu grudniu szkolenie obronne
z  zakresu  organizacji  akcji  kurierskiej  na  terenie  powiatu.  Adresatami  szkolenia  były  osoby
zaangażowane  w  praktyczną  realizację  treningu,  tj.:  kurier  –  wykonawca,  kurier  –  łącznik
i kurierzy ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

Uchwała  Nr  278/20  Zarządu  Powiatu  w  Bełchatowie  z  dnia  15  września  2020  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 2020 r. Porozumienie zostało podpisane w dniu
21 września 2020 r. – koszt realizacji zadania:  30.000,00 zł.

Uchwała  Nr  436/20  Zarządu  Powiatu  w  Bełchatowie  z  dnia  17  grudnia  2020  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: 5.000,00 zł.

Uchwała  Nr  279/20  Zarządu  Powiatu  w  Bełchatowie  z  dnia  15  września  2020  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 21 września 2020 r. – koszt realizacji zadania:  15.000,00 zł.
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18. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zadania z zakresu pomocy społecznej,  wspierania rodziny i  systemu pieczy zastępczej,
rehabilitacji  społecznej  oraz  interwencji  kryzysowej  i  przeciwdziałania  przemocy  w rodzinie
realizowane  są  przez  powiat  przy  pomocy  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie
w Bełchatowie.  W 2020r.   na  realizacje  powyższych zadań zadań PCPR wydatkował  kwotę  –
6 005 025,97 zł w następujących rozdziałach:

• Rozdział 85205 – Programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy – 8 460,00 zł, 

• Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1 744 999,93 zł,

• Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej – 36 855,32 zł, 

• Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 323,46 zł, 

• Rozdział 85 295 – Pozostała działalność – CUS Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego –
36 461,08 zł, 

• Rozdział 85 295 – Pozostała działalność – CUŚ Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego –
24 387,44 zł,

• Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny – 47 430,00 zł,

• Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 3 231 535,65 zł,

• Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze projekt „W rodzinie jest moc” – 411 978,09 zł,

• Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 354 729,00 zł, 

• Rozdział  85311  –  Rehabilitacja  zawodowa  i  społeczna  osób  niepełnosprawnych  -
76 396,00 zł,

• Rozdział 85395 – Obsługa, promocja i ewaluacja programu pn. „AKTYWNY SAMORZĄD” –
31 470,00 zł,

Dotacja  z  budżetu  własnego  powiatu  w  ramach  dofinansowania  funkcjonowania  WTZ-ów  –
stanowiła kwotę  - 182 187,00 zł.

Ponadto  w  2020r.  zrealizowano  pozabudżetowe  wydatki  na  dofinansowania  dla  osób
indywidualnych w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, pozyskane z budżetu
PFRON, w tym na realizację programów, tj.:

• w ramach tzw. algorytmu w kwocie – 3 089 869,00 zł,

• realizacja pilotażowego programu pn. „AKTYWNY SAMORZĄD”:

- edycja 2019/2020 – w kwocie – 342 192,00 zł,

- edycja 2020/21 – w kwocie – 100 153,25 zł,

• realizacja  „MODUŁ  III  – pomoc  osobom  niepełnosprawnym  poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
w kwocie – 528 500,00 zł.

Ponadto wydatki na porozumienia pomiędzy powiatami z tytułu refundacji kosztów utrzymania
dzieci w rodzinach zastępczych stanowiły kwotę – 159 026,40 zł (środki poza planem finansowym
PCPR).
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Realizacja zadań:

PIECZA ZASTĘPCZA

Rodzinna piecza zastępcza.

W 2020r. na terenie powiatu funkcjonowało 126 zastępczych, w tym:

• 75  rodzin zastępczych spokrewnionych, w których wychowywało się 96 dzieci,
• 40 rodzin zastępczych niezawodowych, w których wychowywało się 48 dzieci,
• 11 rodzin zastępczych zawodowych, w których wychowywało się 24 dzieci, tj.:

               - 4 rodziny pełniące funkcję pogotowia,
               - 7 zawodowych rodzin zastępczych.

Ogółem w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 168 dzieci (licząc narastająco). Ponadto
w rodzinach zastępczych poza powiatem umieszczonych było 16 dzieci. 
Rodzinną pieczę zastępcza opuściło w badanym roku 16 wychowanków, w tym 9 usamodzielniło
się.

Wydatki  powiatu  na  świadczenia  pieniężne  dla  rodzin  zastępczych  na  pokrycie  kosztów
utrzymania  wychowanków  w  nich  umieszczonych, wynagrodzenia  dla  zawodowych  rodzin
zastępczych, pomocowych rodzin zastępczych, wynagrodzenia osób zatrudnionych do pomocy
w czynnościach gospodarczych w rodzinach zastępczych, świadczenia „Dobry start” i świadczenia
wychowawcze  to  ogółem  kwota  -  2  710  815,01  zł.  Wydatki  powiatu  na  porozumienia
w  przedmiocie  refundacji  kosztów  utrzymania  dzieci  pochodzących  z  terenu  tut.  powiatu,
a  wychowujących  się  w  rodzinach  zastępczych  na  terenie  innych  powiatów  wyniosły  –
159 026,40 zł. 

Instytucjonalna piecza zastępcza.

W 2020r. w dwóch placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu
wychowywało się 44 dzieci, tj.:

• w Domu Dziecka z/s w Dąbrowie Rusieckiej – 19 dzieci – wszystkie pochodziły z terenu
powiatu bełchatowskiego,

• w Ośrodku Interwencyjno-Socjalizacyjnym z/s w Bełchatowie  wychowywało się 25 dzieci,
w tym 10 dzieci pochodziło z terenu innych powiatów. 

Instytucjonalną pieczę zastępczą opuściło w 2020r. 12 wychowanków.

Wydatki  powiatu  na  utrzymanie  placówek  opiekuńczo-wychowawczych  stanowiły  kwotę  -
2 477 145,20 zł. 

Kadra  placówek  wraz  z  obsadą  kadrową  Centrum  Administracyjnego  do  Obsługi  Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych liczyła 28,5 etatu.
Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wynosił:

• Dom Dziecka – 5 841,49 zł,
• Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny – 5 813,66 zł.
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 Wsparcie usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.

W 2020r. PCPR objęło różnymi formami wsparcia 56 wychowanków, którzy opuścili rodzinne bądź
instytucjonalne  formy  pieczy  zastępczej  i  młodzieżowe  ośrodki  wychowawcze,  tj.  pomocą
pieniężną na kontynuowanie  nauki,  pomocą rzeczową, pomocą na usamodzielnienie,  pomocą
w uzyskaniu lokalu mieszkalnego lub czasowym zamieszaniu w mieszkaniu chronionym. 

Wydatki na realizację pomocy pieniężnej i rzeczowej dla ww. wychowanków stanowiły kwotę –
416 400,35 zł.

 Program Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Celem programu jest:  

• zahamowanie i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie,  
• zrozumienie zjawiska przemocy przez jego uczestników,
• zidentyfikowanie zachowań przemocowych wobec bliskich,
• rozpoznawanie i kontrolowanie swoich agresywnych zachowań, 
• uzyskanie większej świadomości własnych zachowań.    

                    
Oczekiwanymi efektami programu korekcyjno-edukacyjnego jest: 
 

• redukcja agresji, 
• kształtowanie umiejętności komunikacji, 
• relacja partnerstwa i szacunku wobec bliskich, 
• radzenie sobie z własną złością i agresją.

Przedmiotowy program jest prowadzony przez PCPR w formie oddziaływań indywidualnych
i  grupowych.  W  okresie  sprawozdawczym  programem  objęto  14  osób  stosujących  przemoc
w  rodzinie  i  nie  radzących  sobie  z  kontrolowaniem  i  panowaniem nad  swoimi  agresywnymi
zachowaniami.  Zajęcia  grupowe  odbywały  się  w  okresie  od  26  września  2020  r.  do
12 grudnia 2020 r. Program ukończyło 6 osób. Wydatki związane z realizacją zajęć są finansowane
z dotacji Wojewody Łódzkiego i w badanym okresie stanowiły kwotę -  8 460,00 zł.

Prowadzenie miejsca interwencyjnego.

Powiat w ramach interwencji kryzysowej zapewnia miejsce interwencyjne w Domu Pomocy
Społecznej  w  Bełchatowie  dla  mieszkańców  powiatu  przewlekle  somatycznie  chorych,
wymagających  całodobowej  opieki,  a  będących  w  sytuacji  kryzysowej  z  uwagi  na  brak
możliwości zapewnienia takiej opieki w środowisku zamieszkania. 

Koszty  miejsca  interwencyjnego  ponosi  zainteresowany  w  wysokości  70%  własnego  dochodu,
a pozostałą kwotę po połowie finansują gmina miejsca zamieszkania zainteresowanego i tut.
powiat. W 2020 r. wydatki PCPR na ten cel stanowiły kwotę – 21 720,00 zł. Pomocą w tej formie
objęto 1 mieszkańca z terenu Gminy Kluki. 

Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa.

PCPR  realizując  zadanie  powiatu  prowadzi  działania  w  ramach  Specjalistycznego
Poradnictwa, tj. organizuje i finansuje poradnictwo dla osób, które mają trudności i wykazują
potrzebę  wsparcia  w szeroko  pojętym kryzysie.  Tak  jak  w latach  ubiegłych  PCPR uruchomił
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dyżury psychologów w poszczególnych gminach powiatu. W związku ze stanem epidemii dyżury
osobiste zastąpiono poradami udzielanymi przez psychologów drogą telefoniczną. Ogólna liczba
godzin  pracy  specjalistów (porady,  grupa  rozwoju,  dyżury  telefoniczne)  –  109.  Ogólny  koszt
zakupu usług specjalistów stanowił kwotę – 9 351,32 zł.  Łącznie specjaliści udzielili 109 porad,
w tym 34 porady dot. przemocy w rodzinie.

Prowadzenie mieszkania chronionego.

PCPR  prowadzi  Mieszkanie  Chronione  składające  się  z  3  pokoi  z  dostępem do  łazienki
i  kuchni.  W  badanym  okresie  z  pobytu  w  mieszkaniu  skorzystało  5  osób,  tj.  czworo
usamodzielniających się wychowanków  pieczy zastępczej, w tym jedna z małoletnim dzieckiem.
Zgodnie z Uchwałą Nr 155/XXII/2004 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2004 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
troje  wychowanków  zwolniono  z  ponoszenia  opłat  za  korzystanie  z  pobytu  w  Mieszkaniu
Chronionym. Wydatki PCPR na utrzymanie Mieszkania Chronionego stanowiły kwotę – 5 784,00 zł.

Projekty realizowane przez PCPR.

1)  Projekt  pn.  „W RODZINIE  JEST MOC”  współfinansowany  ze środków Unii  Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Lata  2014 –
2020. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie od  6 maja 2019r. realizuje projekt
pn.  „W  RODZINIE  JEST  MOC”  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  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.

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 6 maja 2019r. do 30 kwietnia 2022 r.

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:

• wsparcie psychologiczne
• neuropsychoterapia  indywidualna  dla  dzieci mających  zaburzenia  emocjonalne,

lękowe,  nerwicowe,  depresyjne,  z  rozpoznaniem  Płodowego  Zespołu
Alkoholowego (FASD), po doświadczeniach traumatycznych;

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

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

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

• zajęcia indywidualne wyrównujące wiedzę z języka angielskiego, zajęcia prowadzone
są w miejscu zamieszkania dzieci;

• wyjazdy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży:
• w styczniu 2020r. – 5 - dniowy wyjazd terapeutyczny dla 15 dzieci; 
• w sierpniu 2020r.  – 10 dniowy obóz terapeutyczny dla 14 dzieci;
• 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;

• superwizja grupowa dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej PCPR;
• superwizja grupowa dla psychologów PCPR (2 pracowników).

2)  Projekt  partnerski  „CENTRUM  USŁUG  ŚRODOWISKOWYCH  DLA  POWIATU
BEŁCHATOWSKIEGO” realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne Działanie
IX.2 Usługi  na  rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie
IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt  jest  również  skierowany do  osób  niepełnosprawnych  i  niesamodzielnych  z  terenu
powiatu.

Okres realizacji: od maja 2020r. do stycznia 2023 r.

Budżet całego projektu – 6 751 570,94 zł, w tym: środki unijne – 6 027 729,10 zł.

LIDEREM  PROJEKTU  jest  Stowarzyszenie  Rodziców  i  Przyjaciół  Osób  Niepełnosprawnych
„PRZYSTAŃ” z/s w Bełchatowie, a partnerzy to:

• Powiat Bełchatowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie,
• Miasto Bełchatów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie,
• Gmina Rusiec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Ruścu,
• Gmina Miejska Zelów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie.

Działania projektowe, to: 

• Zadanie:  Miejsce  krótkookresowego  pobytu  spełniającego  wymogi  Dziennego  Domu
Pomocy Społecznej w Bełchatowie ul. Żeromskiego 1; 

• Zadanie: Świetlica środowiskowa w Bełchatowie;
• Zadanie: Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania gm. Rusiec;
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• Zadanie:  Wypożyczalnia  sprzętu  rehabilitacyjnego  w  Bełchatowie  –  zadanie
realizowane przez PCPR, w ramach tego działania niesamodzielni mieszkańcy powiatu
bełchatowskiego  mogą  nieodpłatnie  wypożyczać  następujący  specjalistyczny  sprzęt
rehabilitacyjny: schodołaz kroczący, podnośnik transportowo-kąpielowy, fotele obrotowe
kąpielowy,  łóżka  rehabilitacyjne,  wózki  inwalidzkie,  chodziki  trójkołowe,  materace
przeciwodleżynowe.   Wypożyczalnia  czynna  w  dni  robocze  w  godz.  7.30  :  15.30.
Wypożyczenie jest bezpłatne; 

• Zadanie: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w Bełchatowie; 
• Zadanie: Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Bełchatów;
• Zadanie: Świetlica środowiskowa „Promyk” w Bełchatowie;
• Zadanie: Świetlica socjoterapeutyczna „STER” w Bełchatowie; 
• Zadanie: Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania gm. Zelów; 
• Zadanie: Klub Seniora w Zalesiu, gm. Zelów.

3)  Projekt  partnerski  pn.  „CENTRUM  USŁUG  SPOŁECZNYCH  DLA  POWIATU
BEŁCHATOWSKIEGO”  realizowany  również  w  ramach  Osi  Priorytetowej  IX.  Włączenie
społeczne  Działanie  IX.2  Usługi  na  rzecz  osób  zagrożonych ubóstwem lub  wykluczeniem
społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. 

Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych z terenu powiatu:

Okres realizacji: 01.05.2018 r. – 30.04.2021 r.

Budżet całego projektu – 4 419 005,95 zł, w tym środki unijne – 3 971 728,36 zł.

LIDEREM  PROJEKTU  jest  ponownie  Stowarzyszenie  Rodziców  i  Przyjaciół  Osób
Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” z/s w Bełchatowie, a partnerzy to:

• Powiat Bełchatowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie,
• Miasto Bełchatów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie,
• Gmina Miejska Zelów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie,
• Gmina Szczerców/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie,
• Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie.

Działania projektowe, to: 

• Zadanie:  Miejsce  krótkookresowego  pobytu  spełniającego  wymogi  Dziennego  Domu
Pomocy w Bełchatowie ul. Żeromskiego 1; 

• Zadanie: Świetlica Środowiskowa w Bełchatowie ul. Hubala 2; 
• Zadanie: Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Bełchatowie –  zadanie realizowane

przez  PCPR  -  wypożyczalnia  sprzętu  rehabilitacyjnego  dla  mieszkańców  powiatu
bełchatowskiego – czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
PCPR, tj. w godz. 7.30 - 15.30. Usługa bezpłatna dla mieszkańców powiatu;

• Zadanie: Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania gm. Szczerców; 
• Zadanie: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w Bełchatowie;
• Zadanie: Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania gm. Zelów; 
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• Zadanie:  Miejsce  krótkookresowego  pobytu  spełniającego  wymogi  Dziennego  Domu
Pomocy w Zelowie.

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 2020 r. otrzymanych w ramach algorytmu.

Lp. Z a d a n i e
Wykonanie wydatków

(zł)
Liczba wniosków
zrealizowanych

1. Turnusy rehabilitacyjne 436 277,00 355
2. Likwidacja barier architektonicznych      

i technicznych 223 979,00 49

3. Likwidacja barier w komunikowaniu 197 841,00 106
4. Zaopatrzenie w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze
538 252,00 379

5. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny. 11 500,00 7
6. Zadania z zakresu rehabilitacji 

społecznej zlecane fundacjom oraz 
organizacjom pozarządowym 9 771,00 2

7. Działalność bieżąca Warsztatów Terapii 
Zajęciowej ogółem: 1 639 680,00 80 miejsc statutowych ogółem

- tym: Warsztat Terapii Zajęciowej w
Bełchatowie 922 320,00 45 miejsc statutowych
-tym: Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Dąbrowie Rusieckiej 717 360,00 35 miejsc statutowych

 R a z e m: 3 057 300,00 X
Źródło: PCPR w Bełchatowie.

Likwidacja barier transportowych w WTZ w Dąbrowie Rusieckiej.
 

W 2019 roku Powiat Bełchatowski  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 w 2020 r. zakupiony został autobus
marki Mercedes Benz/Ugur Karoser do przewozu 22 osób (w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich)
- uczestników Warsztatu  Terapii  Zajęciowej  w  Dąbrowie  Rusieckiej  prowadzonego  przez
Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  Niepełnosprawnym  „Kuźnia  Życzliwości”  z  siedzibą
w Szczercowie. 

• całkowity koszt zadania: 380 070,00 zł,
• kwota dofinansowania z środków PFRON: 207 870,00 zł,
• kwota dofinansowania przekazana przez Powiat Bełchatowski (dotacja celowa otrzymana

z budżetu Gminy Szczerców) – 143 000,00 zł,
• kwota środków własnych stowarzyszenia – 29 200,00 zł.
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W 2020 r. zrealizowano również zadanie pn. „Zakup pojazdu 9-osobowego do przewozu osób
niepełnosprawnych  –  uczestników  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w  Dąbrowie  Rusieckiej”
w ramach  którego  zakupiono 9-osobowy pojazd do  przewozu  osób  niepełnosprawnych  marki
RENAULT TRAFIC. 

• całkowity koszt zadania: 61 000,00 zł
• kwota dofinansowania przekazana przez Powiat Bełchatowski (dotacja celowa otrzymana

z budżetu Gminy Szczerców): 57 000,00 zł
• środki własne stowarzyszenia: 4 000,00 zł

Zakupione  pojazdy  umożliwią  wielopłaszczyznową  rehabilitację  zawodową  i  społeczną
prowadzoną  w  placówce.  Tym  samym  likwidacja  bariery  transportowej  wpłynie  pozytywnie
przede  wszystkim  na:  aktywizację  osób  niepełnosprawnych,  zwiększenie  ich  dostępności  do
miejsc  realizacji  działań  o  charakterze  rehabilitacyjno  –  terapeutycznym,  w  tym:  urzędów,
instytucji,  placówek  kultury,  obiektów  sportowych.  Ponadto  przyczyni  się  do  zwiększenia
komfortu  jazdy  oraz  bezpieczeństwa  podczas  dojazdów  na  zajęcia  prowadzone  w  ramach
WTZ w Dąbrowie Rusieckiej, jak również w drodze powrotnej.

Pilotażowy Program „AKTYWNY SAMORZĄD”.

PCPR jest realizatorem przedmiotowego programu dla powiatu bełchatowskiego od 2012 r.
Program jest skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Jego celem jest niwelowanie barier
ograniczających  uczestnictwo  osób  niepełnosprawnych  w  życiu  społecznym,  zawodowym
i dostępie do nauki. 

Realizacja programu z edycji 2019/2020 obejmowała okres od 6 maja 2019 r.  do dnia 31 lipca
2020 r. - wydatki stanowiły kwotę - 342 192,00 zł. 
Realizacja z edycji 2020/2021 obejmuje okres od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 15 kwietnia 2021 r.
- wykonanie na 31 grudnia 2020 r. - 100 153,25 zł, dalsza realizacja do dnia 15 kwietnia 2021 r.

Program „MODUŁ III – pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Wypłacone  dofinansowanie  do  251  wniosków  na  kwotę  –  331  000,00  zł  w  pierwszej  turze
obowiązywania programu, kolejne dofinansowanie do 203 wniosków nastąpiła w styczniu 2021 r.
w kwocie – 197 500,00 zł. Łącznie wydatkowano na realizację programu 533 000,00 zł.

Powiat Bełchatowski w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie realizował
projekt  pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-
19”,  współfinansowany  ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata
2014-2020 – Działanie  2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,  PI
9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym
opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie publicznym.

Projekt  skierowany  był  do  rodzin  zastępczych  i  dzieci  powierzonych  ich  opiece  oraz
wychowanków i kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Okres realizacji projektu – od sierpień 2020 r.  do 31 grudnia 2020 r.

Budżet projektu – 377 533,48 zł.  
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W ramach działań projektowych przekazano rodzinom i wychowankom n/w artykuły:

• środki  ochrony  osobistej  tj.  7  460  sztuk  maseczek,  37.498  sztuk  rękawiczek
jednorazowych, 1 243 litry środków dezynfekujących,

• 97  sztuk  sprzętu komputerowego  wraz  z  oprogramowaniem  i  akcesoriami  (myszka,
słuchawki, torby),

• 22 sztuki sprzętu multimedialnego (telewizory, drukarki, tablice interaktywne),
• wyposażono 2 miejsca kwarantanny w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (meble,

łózka oraz ozonatory). 

Ogółem wsparciem w ramach projektu objęto 56 rodzin zastępczych i 2 placówki opiekuńczo-
wychowawcze.

19. Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Bełchatowie:

• liczba miejsc statutowych – 92,
• średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2020 r. wynosił:

- do lutego 2020 r. – 3 697,57 zł,
- od marca 2020 r. – 3 951.09 zł,

• na  dzień  31  grudnia  2020r.  stan  mieszkańców  wynosił  83  osoby  (33  kobiety
i 50 mężczyzn),

• z pobytu w domu skorzystało 112 osób, 
• w  ciągu  roku  przyjęto  21  nowych  mieszkańców,  wśród  których  17  osób  pochodziło

z terenu tutejszego powiatu,  
• wszyscy mieszkańcy DPS-u to osoby pełnoletnie, 
• średni  wiek  mieszkańców to  67  lat,  najmłodszy  mieszkaniec  ma lat  31,  a  najstarszy

94 lat,
• średnioroczny wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wynosił - 0,52, 
• dom posiada zezwolenie na prowadzenie działalności na czas nieokreślony.

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem placówki.

Tabela Nr 24: Dochody i wydatki ogółem.

Wyszczególnienie Plan
(zł)

Wykonanie 
(zł)

% realizacji

Ogółem budżet DOCHODY 3 694 740,00 3 718 895,65 101 %

Ogółem budżet WYDATKI 4 778 893,00 4 649 447,82 97 %

Źródło: DPS w Bełchatowie.

Dotacja z budżetu państwa ogółem – 581 602,00 zł, w tym 3 dotacje jednorazowe na wydatki
związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 120 767,00 zł.

Ze środków pochodzących z jednorazowych dotacji celowych z budżetu państwa zakupiono:
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 laptopy do pracy zdalnej – 2 szt.,
 mopy, stelaże i prasy do mopów,
 cyrkulator powietrza,
 pojemniki termoizolacyjne do żywności,
 wózek transportowy do przewożenia żywności,
 wózek transportowy do przewożenia brudnej pościeli – 2 szt.,
 wózek do sprzątania,
 suszarka automatyczna do pralni,
 monitor funkcji życiowych,
 poduszki, koce, pościele,
 naczynia jednorazowe,
 podkłady higieniczne,
 fartuchy i rękawice ochronne.

Całkowita  wartość  zakupów  wyniosła  43  862,15  zł,  w  tym  środki  pochodzące  z  dotacji  -
- 30 893,78 zł.

Tabela Nr 25: Klasyfikacja wydatków w ramach projektu pn. „Łódzkie Pomaga”.

§ klasyfikacji budżetowej Plan finansowy (zł) Wydatki wykonane 
(zł)

Wskaźnik stopnia
realizacji 

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 9 187,00 9 153,91 100 %

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 713,00 1 707,41 100 %

4237 Zakup leków, wyrobów 
medycznych i produktów 
biobójczych

28 739,00 27 096,04 94 %

4239 Zakup leków, wyrobów 
medycznych i produktów 
biobójczych

5 361,00 5 053,96 94 %

Razem 45 000,00 43.011,32 x

Źródło: DPS w Bełchatowie.

Zgodnie  z  umową  o  udzielenie  grantu  na  realizację  wsparcia  dla  DPS  w  walce  z  epidemią
COVID-19, w ramach projektu „Łódzkie pomaga”, doposażono dwa pokoje obejmujące 5 miejsc
na kwarantannę oraz na dodatki dla pracowników przeznaczono 163 807,27 zł.

W  ramach  działań  podejmowanych  przez  podmioty  zewnętrzne,  w  celu  przeciwdziałania
rozprzestrzeniania  się  COVID-19,  jednostka  otrzymała  2  darowizny  pieniężne  w  kwocie
20.000,00 zł, w tym:

• darowizna od NEXERA HOLIDING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w wys. 10.000,00 zł
na zakup środków ochrony osobistej, tj.: kombinezonów, osłon na buty, rękawic oraz
płynu do dezynfekcji,

• darowizna od PGE GiEK S.A. w wys. 10.000,00 zł. na zakup laptopa do pracy zdalnej,
pralko-suszarki oraz proszku do prania ze środkiem dezynfekującym.
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Ponadto  zakupiono:  komputer  do  serwerowni,  2  drukarki,  2  lodówki,  2  materace,  3  fotele,
ciśnieniomierz,  niszczarkę,  tablice  informacyjne,  zmiękczacze  wody,  ostrzałkę  elektryczna
do  noży,  drobne  wyposażenie  kuchni  i  stołówki,  2  ławki  ogrodowe,  2  stoliki  turystyczne,
1  pawilon  ogrodowy oraz  grill  węglowy w celu  umożliwienia  mieszkańcom spędzania  czasu
na świeżym powietrzu w warunkach izolacji epidemicznej.

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Zabłotach:

• posiada zezwolenie na czas nieokreślony na prowadzenie działalności od 2008 r.,
• liczba miejsc statutowych – 80,
• średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2020 r. wynosił:

            - do lutego 2020 r. - 3 740,00 zł,       
            - od marca 2020 r. - 4 009,39 zł,

• na  dzień  31  grudnia  2020  r.  stan  mieszkańców  wynosił  79  osób,  tj.  18  kobiet  i  61
mężczyzn,

• w całym roku przyjęto 9 nowych mieszkańców wśród których 5 osób pochodziło z terenu
powiatu bełchatowskiego,

• z pobytu w domu skorzystało 90 osób,
• średnioroczny  wskaźnik  zatrudnienia  kadry  zespołu  terapeutycznego-opiekuńczego

wynosił - 0,5,
• wydatki na utrzymanie domu stanowiły kwotę – 4 456 111,55 zł.

Za  pośrednictwem  Wojewody  Łódzkiego  w  ramach  dotacji  celowej  z  budżetu  państwa  na
przygotowanie i zabezpieczenie placówki przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-
CoV-2 jednostka otrzymała środki finansowe w łącznej wysokości 160 888,00 zł.

Ponadto placówka skorzystała z dwóch projektów grantowych:
Pierwszy z  nich:  „Łódzkie  Pomaga” z  wykorzystaną kwotą  185 237,72 zł,  w ramach którego
wyposażono 2 osobowy pokój z przeznaczeniem na izolatkę oraz na dopłaty do wynagrodzeń dla
34 pracowników działu terapeutyczno – opiekuńczego. Na dodatki dla pracowników przeznaczono
141 254,50 zł.

Drugi  z  projektów:  „Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  opieki  pacjentom  oraz  bezpieczeństwa
personelowi  zakładów  opiekuńczo-leczniczych,  domów  pomocy  społecznej,  zakładów
pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” z wykorzystaną kwotą - 22 045,00
zł.  w  ramach  którego  zakupiono  środki  ochrony  osobistej  oraz  wypłacono  dodatki  do
wynagrodzeń dla 2 pielęgniarek.
W trakcie roku placówka otrzymała również darowizny rzeczowe w postaci odzieży ochronnej,
przyłbic,  gogli  ochronnych,  rękawiczek,  maseczek,  środków  czystości  i  dezynfekcyjnych  na
kwotę - 65 803,84 zł.

W zakresie poprawy infrastruktury Domu zrealizowano następujące zadania:

• w ramach  środków  inwestycyjnych  przekazanych  przez  Starostwo  Powiatowe
w  Bełchatowie  wykonano adaptację  pomieszczenia  na  szatnię  pracowniczą  wraz
z wyposażeniem za kwotę  46 916,00 zł,

• w  ramach  środków  własnych  wyremontowano  i  wyposażono  pomieszczenie
terapeutyczne,  odświeżono  powłoki  malarskie  w  wielu  pokojach  mieszkańców,
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zainstalowano  klimatyzację  w  dwóch  kolejnych  pomieszczeniach,  doposażono  pokój
dzienny w telewizor dla mieszkańców,

W 2020r. DPS otrzymał darowizny pieniężne: od PGE S.A. w kwocie - 10 000 zł na realizację
projektu  „Wsparcie  dla  DPS  w  Zabłotach  w  walce  z  COVID-19”  w  ramach  którego  zostały
zakupione dwie pralkosuszarki oraz przenośny oczyszczacz powietrza oraz od Nexera Holding
Spółka  z  o.o.  w  kwocie  -  10  000  zł  z  przeznaczeniem  na  sfinansowanie  zakupu  sprzętu
medycznego  w  związku  z  COVID-19,  dzięki  której  zakupiono  3  łóżka  rehabilitacyjne
z  materacami  oraz  ochraniaczami  na  materace,  a  także  2  wózki  inwalidzkie  do  transportu
chorych.

Powiat  Bełchatowski  otrzymał  także  pomoc  finansową  od  Gminy  Kleszczów  na  zadanie  pn.
„Zakup   środków  ochrony  osobistej  dla  DPS  w  Zabłotach  i  DPS  w  Bełchatowie”  w  kwocie
21  959,50   złotych.  Dzięki  otrzymanej  pomocy  finansowej  wsparliśmy  personel  w  DPS
w Zabłotach i DPS w Bełchatowie. Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup środków
ochrony  osobistej:  m.in.  rękawice  ochronne,  jednorazowe,  nitrylowe,  maseczki  ochronne,
maseczki wielokrotnego użytku z nadrukiem, fartuchy jednorazowe oraz kombinezony ochronne.
Z  zakupionych środków będą korzystać pracownicy sprawujący opiekę nad pensjonariuszami.
Głównym celem wsparcia jest  zapobieganie  i  ograniczenie  negatywnych skutków wystąpienia
COVID-19 w obszarze Domów Pomocy Społecznej w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych
podmiotów  w  okresie  epidemii  COVID-19.  By  zapewnić  osobom  starszym,  chorym
i niepełnosprawnym potrzebną, całodobową opiekę, gwarantując przy tym maksymalny poziom
bezpieczeństwa.

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 2020 roku to 330 000,00 zł.

Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dyżury trwają 4 godziny przez 5 dni
w tygodniu.  

W 2020 roku na terenie powiatu było zlokalizowanych 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
w tym jeden nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

1. w budynku Starostwa Powiatowego w Bełchatowie – porad udzielali adwokaci,
2. w budynku Urzędu Miasta w Bełchatowie – porad udzielali radcowie prawni,
3. w Zelowie – porad udzielał adwokat,
4. w Kleszczowie – porad udzielał doradca obywatelski,
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5. w Szczercowie – porad udzielał doradca obywatelski.

Trzy  ostatnie  punkty  powierzone  zostały  do  prowadzenia  Fundacji  Młodzi  Ludziom
zs. w Borysławie. W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. ogólnie udzielonych zostało około
800 porad  prawnych,  w  tym  292 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.

Należy  dodać,  że  w  związku  z  zapobieganiem  rozprzestrzeniania  się  wirusa  SARS  –  CoV-2.
w  powiecie  bełchatowskim  okresowo  wdrożono obsługę  klientów  za  pomocą  środków
porozumiewania  się  na  odległość.  Osoby  uprawnione  były informowane  o  obowiązku
punktualnego  stawienia  się  na  wcześniej  umówione  spotkanie,  z  zachowaniem  zasad
bezpieczeństwa (powinny mieć zakryte usta i nos) i bez towarzystwa osób postronnych. 

Fundacja  wyłoniona  została  w  Otwartym  Konkursie  Ofert  przeprowadzonym
w ostatnim kwartale 2019 roku. Na realizację zadania przekazano organizacji dotację w kwocie
182 180,00 zł. 

W 2020  roku  wychodząc  naprzeciw potrzebom mieszkańców powiatu  bełchatowskiego
Fundacja  Młodzi  Ludziom  opracowała  oraz  rozpowszechniła  informatory  z  zakresu  edukacji
prawnej w Bełchatowie, Zelowie, Kleszczowie i Szczercowie.
Informatory dotyczyły  problematyki,  która  wypłynęła  z  doświadczeń  w  nieodpłatnym
poradnictwie prawnym a mianowicie  prawa spadkowego, rodzinnego, mediacji oraz  poruszona
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 2020 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 okres roku 2020 zostały zawarte takie porozumienia.

21. Transport Zbiorowy, Drogi Publiczne i Komunikacja

Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Samochodowej  w  Bełchatowie  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  powstała  poprzez  komercjalizację  Przedsiębiorstwa  Państwowego
zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Łodzi pod numerem
KRS  0000302235  dnia  27.03.2008  roku  jako  jednoosobowa  spółka  Skarbu  Państwa,  została
powołana do funkcjonowania z dniem 01.04.2008 roku. 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.
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Informacja ekonomiczno-finansowa za 2020 r. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Bełchatowie Sp. z o.o.

W roku 2020 przychody ogółem wynoszą 14 750 tys. zł, natomiast  koszty 14 713 tys. zł.   Wynik 
finansowy jest dodatni i wynosi 37 tys. zł.

Tabela Nr 26: Wyniki finansowe Spółki (w tys. zł)

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

Tabela Nr 27:  Przychody ze sprzedaży z poszczególnych działalności w Spółce.

     w tys. zł

Wyszczególnienie
Wykonanie

2020 r.
Przychody ze sprzedaży
w tym :

14 042

Komunikacja regularna - rozkładowa
w tym dopłaty

3 695
1 830

Turystyka w tym: 
wynajmy
Vat Marża

418
275
143

Przewozy umowne – zamknięte 6 085
Sprzedaż towarów i materiałów 3 788
Usługi Stacji Obsługi 11

Źródło: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o
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Przedmiotem działania Spółki PKS w Bełchatowie jest: 

• prowadzenie publicznego przewozu osób w komunikacji ogólnodostępnej rozkładowej -
regularnej,

• organizowanie  wycieczek  turystycznych  krajowych  i  zagranicznych,  zielonych  szkół,
wyjazdów weekendowych, ferii i kolonii dla dzieci oraz wynajem autobusów,

• działalność usługowa w zakresie obsługi i napraw pojazdów mechanicznych,
• sprzedaż paliw płynnych,
• sprzedaż samochodowych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,
• serwis klimatyzacji samochodowych,
• serwis opon pojazdów ciężarowych i autobusów,
• dzierżawa nieruchomości i autobusów.

Przedmiot działalności Spółki realizowany jest w trzech obszarach działalności: podstawowej –
przewóz osób, handlowej i pomocniczej.

Strategią zarządzania w Przedsiębiorstwie jest utrzymanie wysokiej jakości świadczonych
usług  posiadając  bogatą  i  zróżnicowaną  ich  ofertę,  zachowanie  równowagi  ekonomiczno-
finansowej,  utrzymanie  dotychczasowych  umów  z  kontrahentami  oraz  pozyskanie  nowych
klientów. 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie to znana marka o długoletniej
tradycji. Spółka posiada dominującą pozycję w wykonywaniu usług w komunikacji rozkładowej
regularnej  w  Powiecie  bełchatowskim  i  powiatach  ościennych,  poprzez  duży  zasięg  tras
komunikacyjnych,  częstotliwość  i  ciągłość  wykonywania  usług.  Spółka  dzięki  silnej  pozycji
na  rynku  lokalnym  od  wielu  lat  świadczy  usługi  dla  dużych  zakładów  pracowniczych  m.in.
Elektrowni i Kopalni Bełchatów, a także współpracuje ze szkołami dowożąc dzieci i młodzież do
szkół. Posiada, również ugruntowaną pozycję na rynku usług turystycznych. Dział  turystyczny
oferuje  usługi  wynajmu autobusów na  przewozy  turystyczne  krajowe i  zagraniczne,  a  także
organizacje kompleksowych wycieczek w ramach VAT Marży. Wyróżnia się dużą elastycznością
i otwartością na wymagania i  oczekiwania klientów. Dzięki  wykwalifikowanej i  kompetentnej
kadrze pracowniczej zobowiązania są rzetelnie realizowane. W zakresie zaopatrzenia – Spółka
zaopatruje się w paliwa u największego producenta w kraju, co daje gwarancję jakości oraz
ciągłości dostaw.

Działalność przewozowa w Spółce ze względu na pandemię Covid-19 w 2020 roku została
znacznie  ograniczona.  Skutkiem pandemii  jest  duży  spadek  ilości  pasażerów w  komunikacji
rozkładowo - regularnej, mniejsza ilość sprzedaży biletów miesięcznych szkolnych, a w związku
z  tym  mniejsze  dopłaty  do  tych  biletów.  Ponadto  frekwencja  naturalnie  jest  coraz  niższa.
Pasażerowie świadomie rezygnują z komunikacji publicznej wybierając transport indywidualny.
Zgodnie  z  wprowadzonymi  w  całym  kraju  ograniczeniami  i  obostrzeniami,  uczniowie  nie
uczęszczali do szkół stacjonarnie. W związku z tym zostały zawieszone dowozy dzieci do szkół.

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. Na mocy Uchwały nr 475/19 Zarządu
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Powiatu  w  Bełchatowie,  ważność  umowy  została  przedłużona  do  dnia  31  grudnia  2020  r.
Na  podstawie  umowy  przewozy  o  charakterze  użyteczności  publicznej  były  wykonywane
na 4 liniach komunikacyjnych: 

- Bełchatów – Zelów – Pożdżenice,
- Bełchatów – Zelów – Wygiełzów – Mauryców,
- Bełchatów – Rożniatowice – Wola Mikorska – Zelów,
- Bełchatów – Kalisko – Piaski.

Zgodnie z Uchwałą nr 462/19 Zarządu Powiatu w Bełchatowie podpisana została umowa
z Wojewodą Łódzkim, na dofinansowanie do linii objętych umową z operatorem, których łączna
planowana wielkość pracy eksploatacyjnej wynosiła 206.562,50 wozokilometrów. 

Jednak  ze względu na wprowadzenie ograniczenia w funkcjonowaniu  jednostek systemu
oświaty  oraz  innych  działań  mających  na  celu  ograniczenie  przemieszczania  się  ludności
w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  nastąpił  znaczny
spadek zapotrzebowania na usługi transportu publicznego. W związku z powyższym, w okresie od
marca do czerwca nastąpiło  okresowe zawieszenie  wykonywania  przewozów. Łącznie  w roku
2020 na ww. liniach wykonano 169.560,3 wozokilometrów.

Wprowadzenie  ograniczeń  w  przemieszczaniu  się  ludności,  w  szczególności  zmiany
w funkcjonowaniu  szkół  spowodowały  też  znaczny  spadek  przychodów ze  sprzedaży  biletów
a tym samym wzrost ceny usługi. W związku z tym, Zarząd Powiatu podjął decyzję o zwiększeniu
stawki dopłaty do 1 wozokilometra. Ponadto, ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych
ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
(Dz. U. z 2020 r., poz. 875), wprowadzająca zmianę do ustawy o Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych, umożliwiła zwiększenie dopłaty do 3 zł do 1 wozokilometra. Aneks do umowy
zwartej z Wojewodą Łódzkim został podpisany w dniu 1 października 2020 r.

Na  podstawie   Uchwały  nr  194/20  z dnia  30 czerwca  2020 r.  oraz  Uchwały nr 321/20
z dnia 20 października 2020 r. zawarto 2 aneksy do umowy z operatorem. Łącznie za wykonanie
usług  w zakresie  publicznego  transportu  zbiorowego  w  roku  2020  r.  operatorowi  wypłacono
rekompensatę w wysokości  334.468,36 zł, w tym:

- z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych  w wysokości 297.907,17 zł,
- ze środków własnych powiatu w wysokości 36.561,19 zł (dotacja celowa z Gminy Zelów             
w kwocie 5.000 zł.).              

Przewozy  na  pozostałych  liniach  komunikacyjnych  na  terenie  Powiatu  Bełchatowskiego
wykonywane  są  na  podstawie  zezwoleń  na  wykonywanie  regularnych  przewozów  osób
w  krajowym  transporcie  drogowym.  Ustawą  z  dnia  19  listopada  2020  r.  o   szczególnych
rozwiązaniach  służących realizacji ustawy budżetowej  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2400) do dnia
31  grudnia  2021  r.  przedłużone  zostało  obowiązywanie  dotychczasowych  zasad  wykonywania
przewozów regularnych w transporcie drogowym.

Nadmienić  należy,  iż  Spółka  wykonywała  kursy  w  ramach  umów  o  świadczenie  usług
w  zakresie  publicznego  transportu  zbiorowego  w  transporcie  drogowym zawartych  na  okres
01.01-31.12.2020 r. Umowy zostały przedłużone do końca 2021 r. 

Z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi – linie:

• Bełchatów – Piotrków Tryb.
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• Bełchatów – Radomsko
• Szczerców - Widawa
• Rusiec – Bełchatów. 

W  momencie  poprawy  sytuacji  w  kraju  i  powrotu  dzieci  do  szkół  podstawowych
i  ponadpodstawowych,  Spółka  planuje  wznowienie  zawieszonych  na  czas  pandemii  kursów
rozkładu jazdy.

Tabela Nr 28: Ilość pasażerów korzystających z działalności przewozowej Spółki w roku 2020.

Działalność przewozowa
Ilość

pasażerów
 w tys. osób

Udział w dział. przewozowej
w %

Komunikacja regularna 759 34,78
Turystyka 16 0,74
Przewozy umowne - zamknięte 1 407 64,48
RAZEM 2 182 100,00

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

Nierentowną działalnością w Spółce w 2020 roku była również turystyka. W wyniku pandemii
Covid – 19 ograniczono ilość zleceń na kompleksową organizację wycieczek oraz na wynajmy
autobusów. Większość zaplanowanych wycieczek została odwołana. W związku z tym przychody
z  działalności  turystycznej  znacznie  spadły.  Nadmienić  należy,  iż  w  Spółce  jest  możliwość
wykorzystania „bonu turystycznego”.

ŚRODKI TRWAŁE

Tabela Nr 29: Wykaz autobusów zakupionych w 2020 r. do wykonywania bieżących zadań.

Nazwa autobusu Data przyjęcia Rok prod. Wartość w tys. zł
netto

1. Irisbus Recreo 10918 22.01.2020 2005 30
2. Irisbus Recreo 10915 22.01.2020 2005 30
3. Irisbus Recreo 10921 22.01.2020 2005 30
4. Autosan H10-10 21.07.2020 2001 12
5. Autosan H10-10 15.10.2020 2003 17
6. Iveco Daily 05.11.2020 2008 56
7. Irisbus Axer 02.12.2020 2003 35
8. Irisbus Midway 02.12.2020 2005 65
9. Mercedes Benz 08.12.2020 2005 63

RAZEM --------- --------- 338

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

W 2020 r. wykupiono z leasingu n/w autobusy:

• Irisbus Midys, rok prod. 2006, o wartości 1 470,00 zł netto,
• Irisbus Ares, rok prod. 2002, o wartości 710,00 zł netto.
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Tabela Nr 30: Likwidacja środków trwałych w 2020 r.

Likwidacja środków trwałych w 2020 r. Rok produkcji

1. Autobus Iveco Daily 2003

2. Autobus Bova FHM 1988

3. Autobus Autosan H9 1989

4. Autobus Autosan H9-21 1998

5. Autobus Autosan H9-21 1985

6. Autobus Autosan H9-21 1995

7. Autobus Autosan H10-10 2000

8. Autobus Autosan H9-20 1997

9. Autobus Autosan H9-21 1991

10. Autobus Autosan H10-10 1997

11. Autobus Autosan H-10-12 1996

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

TABOR

Tabela Nr 31: Wykaz pojazdów samochodowych do licencji  na wykonywanie krajowego transportu drogowego
według stanu na dzień 31.12.2020 roku.

Marka i rodzaj pojazdu Ilość sztuk
1. AUTOSAN H9-21 11

2. AUTOSAN A10-12T 1

3. AUTOSAN H10-10 8

4. RENAULT MIDLINER, SFR 24

5. SCANIA IRIZAR 5

6. MAN IRIZAR 5

7. TEMSA 2

8. NEOPLAN 1

9. VOLVO B12, B12B4 2

10. SETRA 1

11. Karosa 4

12. IVECO DAILY 3

13. IRISBUS 23

15. Volkswagen Crafter 1

16. Mercedes 4

17. Renault Master 1

RAZEM 96

Źródło: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
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Informacja sprawozdawcza dotycząca realizacji inwestycji drogowych w 2020 roku:

Tabela Nr 32: Wykaz inwestycji realizowanych wspólnie z gminami na drogach powiatowych w 2020 r.

GMINA NAZWA ZADANIA KOSZT 

GMINA 
RUSIEC

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E obejmująca 
wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika 
wraz z kanalizacją deszczową o długości około 200 m               
w miejscowości Dęby Wolskie”
realizacja: Gmina Rusiec
porozumienie nr 1/2020 z dnia 10.03.2020 r.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1929E obejmująca 
wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika 
wraz z kanalizacją deszczową o długości około 200 m przy       
ul. Mickiewicza  w miejscowości Rusiec”
realizacja: Gmina Rusiec
porozumienie nr 2/2020 z dnia 10.03.2020 r. i aneks nr 1 z dnia
28.12.2020 r.

200.000,00 zł, w tym:
Gmina Rusiec: 100.000,00 zł 
Powiat Bełchatowski:               
100.000,00 zł

Przewidywany koszt real. 
zadania:
299.110,00 zł. 
zadanie w WPF 2020 – 2021 
w 2020 r. wykonano 
dokumentację proj.
Gmina Rusiec: 9.554,25 zł
Powiat Bełchatowski: 9.554,25 zł

GMINA 
ZELÓW

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4912E na odc. od msc. 
Karczmy do msc. Kociszew – dok. projektowo – kosztorysowa 
(ZRID)”
realizacja: Powiat Bełchatowski 
umowa nr 1/2020 z dnia 19.06.2020 r. i aneks nr 1                   
z 27.11.2020 r. oraz aneks nr 2 z 28.12.2020 r.

Zadanie umieszczone w tzw. 
„wydatkach niewygasających”
do realizacji w roku 2021 r.

GMINA
SZCZERCÓW

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1908E na odc. od drogi
wojewódzkiej nr 483 do msc. Magdalenów –                             
dok. Projektowo – kosztorysowa (ZRID)”
realizacja: Powiat Bełchatowski
umowa nr 2/2020 z dnia 19.06.2020 r. i aneks nr 1                   
z 27.11.2020 r. oraz aneks nr 2 z 28.12.2020 r.

Zadanie umieszczone w tzw. 
„wydatkach niewygasających”
do realizacji w roku 2021 r.

MIASTO 
BEŁCHATÓW

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1931E (ul. Piotrkowska) odc. 
od ul. Zdzieszulickiej do obwodnicy wschodniej – dok. 
Projektowo – kosztorysowa (ZRID)”
realizacja: Powiat Bełchatowski
umowa nr 3/2020 z dnia 21.07.2020 r. i aneks nr 1                   
z 27.11.2020 r. oraz aneks nr 2 z 28.12.2020 r.

Zadanie umieszczone w tzw. 
„wydatkach niewygasających”
do realizacji w roku 2021 r.

„Rozbudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz                      
z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz 
przebudową przejazdu kolejowo – drogowego linii Piotrków 
Tryb. - Zarzecze”
realizacja: Miasto Bełchatów
porozumienie nr 3/2020 z dnia 21.07.2020 r.

Zadanie realizowane w latach 
2020 – 2023 wyłącznie w ramach 
środków finansowych 
zabezpieczonych w budżecie 
Miasta Bełchatowa w tym 
pochodzących ze środków 
Funduszu Dróg Samorządowych  
Nr 26/P/2020 z dnia 25.05.2020 r.

Źródło: Opracowanie własne.
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Informacja sprawozdawcza z działalności powiatowej jednostki organizacyjnej w 2020 r. - 
Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie.

Tabela Nr 33: Wykaz inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie w 2020 r.

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

I § 6050 – wydatki inwestycyjne. 2 799 345,00 2 157 622,26 77,08% --------

1. „Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1920E na odcinku Kluki - Grobla”

1 566 592,00 1 566 591,26 100,00% Powiat Bełchatowski:
783 296,26 zł
Fundusz Dróg
 Samorządowych
783 295,00 zł

2. „Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 1908E na odc. od drogi 
wojewódzkiej nr 483 do msc. 
Magdalenów – dok. projektowo – 
kosztorysowa (ZRID)”

209 592,00 0,00 0,00% Powiat Bełchatowski
104 796,00 zł
Gmina Szczerców
82 410,00 zł
Wydatki niewygasające 
z upływem 2020 r. 
Ostateczny termin 
realizacji zadania
30.05.2021 r.

3. „Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 1913E w msc. Zdzieszulice Górne 
– dok. projektowo – kosztorysowa 
(ZRID)”

96 924,00 96 924,00 100,00% --------

4. „Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 1927E wraz z budową chodnika    
na odc. od msc. Zelów do msc. 
Bocianicha – dok. projektowo – 
kosztorysowa (ZRID)”

137 760,00 0,00 0,00% Wydatki 
niewygasające 
z upływem 2020 r. 
Ostateczny termin 
realizacji zadania
31.05.2021 r.

5. „Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 1931E (ul. Piotrkowska) odc. 
od ul. Zdzieszulickiej 
do obwodnicy wschodniej – 
dok. projektowo –kosztorysowa 
(ZRID)”

195 570,00 0,00 0,00% Powiat Bełchatowski
97 785,00
Miasto Bełchatów
97 785,00 zł
Wydatki niewygasające 
z upływem 2020 r. 
Ostateczny termin 
realizacji zadania
31.05.2021 r.

6. „Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 4912E na odc. od msc. Karczmy 
do msc. Kociszew – dok. projektowo 
– kosztorysowa (ZRID)”

98 800,00 0,00 0,00% Powiat Bełchatowski
56 600,00 zł
Gmina Zelów 
42 200,00 zł
Wydatki niewygasające 
z upływem 2020 r. 
Ostateczny termin 
realizacji zadania
30.05.2021 r.

7. „Wykonanie robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu 
stanu pierwotnego jezdni drogi 

397 905,00 397 905,00 100,00% --------
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powiatowej nr 1914E, 
poboczy w msc. Mazury”

8. „Wykonanie robót budowlanych 
polegających na powierzchniowym 
utrwaleniu jezdni drogi powiatowej 
nr 4912E na odc. Kociszew – 
Grabostów”

96 202,00 96 202,00 100,00% --------

II. § 6060 – wydatki na zakupy 
inwestycyjne.

242 326,00 222 326,00 91,75% --------

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 2020 Starosta Bełchatowski dokonał:

- wydania uprawnień do kierowania pojazdami - 1564,
- rejestracji pojazdów - 10474,
- wpisu do rejestru instruktorów nauki jazdy - 6,
- zmiany wpisu do rejestru ośrodków szkolenia kierowców – zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy
  o kierujących pojazdami - wykreślono z rejestru 2 ośrodki szkolenia kierowców
- wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów - 1,
- zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów – 1,
- wpisu do rejestru diagnostów - 4,
- wydania /zmiany licencji i zezwoleń na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego - 16

oraz ich wypisy - 426 ,
- wydania decyzji w sprawie wygaśnięcia licencji i zezwoleń na wykonywanie zawodu

przewoźnika drogowego - 7,
- wydania /zmiany / wtórnik zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych – 5 i 15 wypisów

z tych zezwoleń oraz regularnych specjalnych -22 i 52 wypisy z tych zezwoleń,
- wydania decyzji w sprawie wygaśnięcia zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne -

10,
-  wydania/zmiany  zaświadczeń  na  przewozy  drogowe  na  potrzeby  własne  -  10,  wypisy

z zaświadczeń - 21,
- wydania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych - 36,
- usunięcia z dróg na obszarze powiatu Bełchatowskiego pojazdów zagrażających bezpieczeństwu

w ruchu drogowym- 4 szt.
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22. Geodezja, Kartografia i Kataster

Tworzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zadania  z  zakresu  geodezji,  kartografii  i  katastru  koncentrują  się  na  tworzeniu
i  prowadzeniu  państwowego  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. Prace realizowane
są   poprzez  obsługę  zgłoszeń  prac  geodezyjnych,  udostępnianiem  danych  w  postaci  map,
wypisów,  wyrysów  z  ewidencji  gruntów  i  budynków,  weryfikacją  i  ewidencjonowaniem
opracowań geodezyjnych, utrzymywaniem oraz aktualizacją ewidencji gruntów i budynków oraz
koordynacją  uzgadniania  projektowanych  sieci  uzbrojenia  terenu.  Prowadzono  także  obsługę
zgłoszeń  prac  geodezyjnych,  operatów  elektronicznych  oraz  udostępniano  dane  w  postaci
wypisów z ewidencji gruntów  i budynków w całości drogą elektroniczną. W świetle panującej
pandemii COVID -19 umożliwiało to stronom załatwianie spraw bez wychodzenia z domu.

Ograniczenia  w  funkcjonowaniu  gospodarki  kraju,  w  tym  czasowe  ograniczenia
w  funkcjonowaniu  Urzędu  (zawieszenie  obsługi  bezpośredniej  interesantów)  wynikłe
z  zaistniałej  sytuacji  pandemicznej  spowodowały  nieznaczny  spadek  ilości  wpływających
wniosków - wszystkie zostały rozpatrzone.

Za  udostępnianie  materiałów  z  państwowego  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego
wpływy do budżetu w roku 2020 wyniosły 1 065 500 zł.

W roku 2020 przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów i  budynków  dla jednego
obrębu ewidencyjnego.  Koszt  realizacji  tego  zadania  wyniósł  328 902  zł,  w tym 300  000  zł
sfinansowane  ze  środków  pochodzących  z  dotacji  Wojewody  Łódzkiego  na  realizację  zadań
zleconych z zakresu geodezji i kartografii na rok 2020.

Ze  środków  własnych  powiatu  w  wysokości  3  681,39 zł  wykonano  prace  związane
z  gleboznawczą  klasyfikacją  gruntów  rolnych  zalesionych  w  roku  2016 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 2020 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
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020.  Wartość  projektu  dla  powiatu  bełchatowskiego  wynosi  6  247  504,31  zł,
w tym ok. 2 000 000 zł stanowi wkład własny powiatu.

W ramach w/w projektu w 2020 roku rozpoczęto realizacje czterech zadań:

1. Cyfrową  archiwizację  –  skanowanie  i  digitalizację  dokumentów  geodezyjno  -
kartograficznych  zgromadzonych  w  Powiatowym  Ośrodku  Dokumentacji  Geodezyjnej
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i Kartograficznej (PODGiK) oraz utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemu
ewidencji prac geodezyjnych i kartograficznych - Części I;

2. Dostawę bazy danych EGiB w zakresie Części I Powiat bełchatowski – zakres: Zadanie III,
Podzadanie I – gm. Szczerców – 8 obrębów;

3. Dostawę bazy danych EGiB w zakresie Części II Powiat bełchatowski – zakres: Zadanie III,
Podzadanie II – gm. Szczerców – 1 obręb;

4. Dostawę bazy danych EGiB w zakresie Części III Powiat bełchatowski – zakres: Zadanie III,
Podzadanie III – gm. Szczerców – 8 obrębów;

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

Wybrane zadania z zasobu Geodezji, Kartografii i Katastru w liczbach.

W roku 2020 zostało zrealizowanych ok. 60 000 spraw, w tym wystawiono ok. 16 000 szt.
Dokumentów Obliczenia Opłaty.

Wykres Nr 6: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres Nr 7: Kataster nieruchomości.

Źródło: Opracowanie własne.
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Zapewniony jest również dostęp do zasobów i usług związanych z danymi przestrzennymi,
w  szczególności  usług  przeglądania  i  wyszukiwania  poprzez  portal  geodezyjny  (witrynę
internetową)  -  Geoportal.  Funkcjonalność  portalu  zapewnia  obsługę  prac  geodezyjnych,
rzeczoznawców majątkowych, komorników, zamówień na materiały zasobu, a także umożliwia
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 8: Liczba użytkowników.

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres Nr 9: Liczba pobrań obrazów.

Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres Nr 10: Korzystanie z e-usług.

Źródło: Opracowanie własne.

23. Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

Realizacja  zadań z  zakresu gospodarki  nieruchomościami w 2020 roku  przedstawiona została
w ujęciu tabelarycznym z podziałem na prowadzone sprawy. 

Zadania z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa 

Tabela Nr 34: Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w 2020 r.

L.p. I. Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

1. W zakresie  opłat  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  gruntów  Skarbu  Państwa  wysłano  37  indywidualnych
zawiadomień  do  osób  fizycznych  i  różnych  podmiotów  gospodarczych  o  wysokości  opłat  na  2020  r.  oraz
12  zawiadomień  dotyczących  anulowania  opłaty  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  z  powodu  zbycia.
Przygotowano  38  odwołań  dotyczących  ustalenia  wysokości  opłaty  za  użytkowanie  wieczyste  do  Sądu
Rejonowego w Bełchatowie i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. W związku z tym zawarto 38 ugód.

2. Przygotowano 1 aktualizację opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa. Wydano
5 oświadczeń w związku ze zmianą stawki procentowej i naliczono w 5 przypadkach nową opłatę w oparciu
o nowa stawkę.

3. W zakresie  przekształcenia  prawa użytkowania  wieczystego gruntów zabudowanych na cele  mieszkaniowe
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w  prawo  własności  tych  gruntów  wydano  1  zaświadczenie.  Wydano  45  informacji  o  wysokości  opłaty
jednorazowej za przekształcenie oraz 4 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności.

4. Wpłynęły  3  wnioski  w  sprawie  ustalenia  innego  terminu  płatności  opłaty  rocznej  z  tytułu  użytkowania
wieczystego, zawarto 3 porozumienia, wydano 3 zaświadczenia o pomocy de minimis.

5. W  ramach  współdziałania  z  Wydziałem  Finansowo  –  Księgowym  i  Zespołem   ds.  Budżetu,  Analiz
i Sprawozdawczości załatwiono 32 sprawy w tym: plany finansowe    i ich zmiany, sprawozdania z udzielonej
pomocy publicznej dla przedsiębiorców, sprawozdania finansowe i inne.

6. W ramach współdziałania z ŁUW w sprawach wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
załatwiono 41 spraw. 

7. Uregulowana została  1 sprawa finansowa w oparciu  o wezwania  z  Sądu i  od  Komornika w zakresie  opłat
za ogłoszenie dotyczące zasiedzenia oraz opłaty komornicze.

8. Rozliczonych  zostało  36  faktur  za  ogłoszenia  w  prasie,  podziały  nieruchomości,  operaty  szacunkowe
nieruchomości, opłaty notarialne, wypisy, wyrysy z map ewidencyjnych i inne. 

9. Przygotowano 28 wniosków w sprawie wydatkowania środków publicznych, zawarto 21 umów z wykonawcami
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10. Przeprowadzono 7 zapytań ofertowych na ogłoszenia prasowe, prace geodezyjne i wyceny nieruchomości.

11. Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym –  przygotowano 9 działek do sprzedaży.

12. Dzierżawa – zawarto 9 umów dzierżawy, 1 aneks do umowy, 6 spraw w trakcie realizacji.

13. Przeprowadzono  1  przetarg  na  sprzedaż,  zakończony  wynikiem  negatywnym,1  działka  przygotowana
do sprzedaży – zgoda Wojewody.

14. Wpłynął 1 wniosek o  wydanie decyzji  potwierdzającej  przejście do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości
przyległej do rzeki Rakówka.

W  trakcie  realizacji  jedna  sprawa  o  przejściu  do  zasobu  Skarbu  Państwa  na  rzece  Krasowej,  położnej
w miejscowości Krasowa obręb Rusiec gm. Rusiec.

15. Sprawy dotyczące regulowania stanów prawnych nieruchomości:

a) złożono 4 wnioski do Sądu Rejonowego w Bełchatowie – 18 działek,

b) rozpoczęto i są w trakcie realizacji 2 postępowania o zasiedzenie, 

c) wpłynęły 3 wnioski o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, zakończone pismami,

d) badanie ksiąg wieczystych – około 500 ksiąg.

16. Mienie gromadzkie-gminne: wydano jedną decyzję o  uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położnej
w gminie Bełchatów obręb Zawady. 

17. Udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa: prowadzono łącznie 86 spraw, 23 wnioski na czasowe zajęcie
nieruchomości  Skarbu  Państwa,  63  wnioski  na  zezwolenie  na  zakładanie,  przeprowadzanie  i  wykonywanie
na  nieruchomościach  urządzeń  technicznych,  zawarto  37  umów  z  opłatą  za  umieszczenie  urządzeń
infrastruktury  technicznej.   Zawarto  15  porozumień  w  sprawie  rozwiązania  umów  w  sprawie  opłaty
za umieszczenie  urządzeń  infrastruktury  technicznej  w  nieruchomości  Skarbu  Państwa  i  2  umowy zostały
aneksowane.

18. Zwroty  nieruchomości  –  wydano  1  decyzję,  na  którą  wniesiono  1  odwołanie,  4  sprawy  są  w  trakcie
postępowania  administracyjnego,  wydano  3  postanowienia  (zawieszające  i  podejmujące  postępowanie),
przeprowadzono badanie 15 ksiąg wieczystych, wydano 120 pism w ww. sprawach.

19. Wywłaszczenia  i  odszkodowania  –  wpłynęły  3  wnioski,  wydano  6  decyzji,  7  spraw  w  trakcie  realizacji,
2 odwołania, 3 postanowienia. Ww. sprawach udzielano informacji i odpowiedzi, wystosowano 132 pisma.

20. Windykacje należności  Skarbu Państwa – prowadzone jest ogółem 36 spraw, 4 sprawy skierowane do Sądu
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Gospodarczego w Piotrkowie Trybunalskim ws. postępowania upadłościowego i likwidacyjnego.                 

25 spraw skierowanych jest do komornika sądowego. W ww. sprawach udzielano odpowiedzi  i  informacji,
kierując 30 pism.

21. Podatek od nieruchomości gruntowych i lasu – złożono 3 deklaracje podatkowe, 6 - korekt deklaracji, 25 opłat
dotyczących podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

22. Ograniczenie  sposobu  korzystania  z  nieruchomości  z  art.  124b  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami  –
wpłynął 1 wniosek;  3 wnioski z art. 124a i b - wydano 3 decyzje; z art. 124 – wpłynęły 4 wnioski, wydano
1 decyzję; art.124 a - wpłynęły 4 wnioski. W trakcie 1 wniosek o ustalenie odszkodowania  w związku decyzją
o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości.

23 Zasób nieruchomości Skarbu Państwa: przekazano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 1 sprawozdanie roczne,
dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa za 2019 r.; przekazano 1 wykaz nieruchomości
Skarbu  Państwa  dla  Krajowego  Zasobu  Nieruchomości;  prowadzono  i  zaktualizowano  zasób  nieruchomości
Skarbu Państwa dla Krajowego Zasobu Nieruchomości – 215 nieruchomości; prowadzono i zaktualizowano zasób
nieruchomości  Skarbu  Państwa  -  2034  nieruchomości;  udzielono  1  informację  dla  Łódzkiego  Urzędu
Wojewódzkiego w sprawie propozycji  obiektu  z  zasobu nieruchomości  Skarbu Państwa przeznaczonego dla
cudzoziemców;  udzielono  1  informację  publiczną  dla  firmy  prywatnej  w  sprawie  terenów  pod  farmy
fotowoltaiczne.

24. Prowadzono 3 sprawy dotyczące przepisów ustawy z dnia 9.04.1968 r.  o dokonywaniu wpisów na rzecz SP
w oparciu o umowy międzynarodowe (układ indemnizacyjny).

25. W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim prowadzone jest 1 postępowanie administracyjne dotyczące nabycia przez
Powiat Bełchatowski  2 działek na podstawie art.  73 oraz art. 103 ustawy z dnia 13 października 1998 r.-
przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Źródło: Opracowanie własne.

Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne.

Tabela Nr 35: Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne w 2020 r.

L.p. II. Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne

1. Postępowanie administracyjne w sprawie wypłaty odszkodowania:
wydano 50 decyzji ze specustawy drogowej (w stosunku do 1 decyzji wpłynęło odwołanie), 161 spraw w toku
postępowania.

2. Prowadzono  4  sprawy  o  odszkodowanie  z  art.  98  Ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami  –  3  w  trakcie
realizacji, 1 decyzja,  wpłynęło 1 odwołanie. 

3. Przeprowadzono 2  sprawy  o  odszkodowanie  z  art.  73  ustawy  Przepisy  wprowadzające ustawy reformujące
administracje publiczną – 2 w trakcie realizacji. W ww. sprawach udzielono informacji i odpowiedzi w postaci
6 pism.

Źródło: Opracowanie własne.
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Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne.

Tabela Nr 36: Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne.

L.p. III. Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne.

1. Uregulowano stan prawny drogi powiatowej – 6 wniosków do Sądu Rejonowego w Bełchatowie (73 działki)  
gminnych – razem 50 działek (37 wniosków) - Łuszczanowice - 2 działki,  w Kleszczowie - 2 działki oraz Piaski -  
1 działka.

Źródło: Opracowanie własne.

Sprawy inne.

Tabela Nr 37: Inne.

L.p. IV. Inne.

1. Okazanie granic i podziały nieruchomości – zarejestrowano 254 sprawy.

2. Komunalizacja w Gminach – złożono 32 wnioski, udzielono odpowiedzi sprawach komunalizacji na 51 pism
do służb Wojewody i Gmin. Złożono 2 wnioski  o komunalizację z urzędu dla 6 działek.

3. Postępowanie  dotyczące  wydania  decyzji  o  warunkach  zabudowy,  zatwierdzające  projekty  budowlane,
pozwolenia na budowę – zarejestrowano 548 spraw.

4. Wydano 117 zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego, które załatwiono na wniosek zainteresowanych.

5. Wydano 137 Aktów Własności Ziemi i decyzji.

6. Wydano 1 postanowienie prostujące oczywiste omyłki.

7. Wydano 23 zaświadczenia czy toczyło się postępowanie uwłaszczeniowe.

8. Wydano 6 oświadczeń odnośnie stanu prawnego nieruchomości dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi.

9. Współpraca z Sądem – prowadzono 11 spraw (w tym 1 sprawę o depozyt i 5 o zasiedzenie).

10. Współpraca z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim – prowadzono 12 spraw.

11. We współpracy z innymi instytucjami i osobami fizycznymi - udzielono 77 spraw.

12. We współpracy z innymi Wydziałami Starostwa: 15 spraw.

13. Sporządzono 472 faktury związane z dochodami SP.

14. Zapłacono 
-  24  noty  księgowe   za  niedopłaty  najemców  lokali  mieszkalnych  w  budynku  na  oś.  Dolnośląskim  307
i ul. Reymonta w Bełchatowie
- 12 not księgowych na fundusz remontowy
- 12 not księgowych kosztów zarządzania nieruchomościami Powiatu
- 12 faktur czynszu za dzierżawę PUP
- 12 faktur za usługę zarządzania. 

15. Prowadzono sprawy związane ze zwrotami działek stanowiących działkę dożywotniego użytkowania i działkę
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pod  budynkami  przyznawanych  z  tytułu  przekazania  gospodarstwa  rolnego  na  rzecz  Skarbu  Państwa  –
prowadzono 4 sprawy, w trakcie 2 sprawy z postępowania odwoławczego i wydzielenie działki oraz 2 sprawy
zakończono wydaniem decyzji.

16. Wpłynęło 14 wniosków o wycinkę drzew na gruntach Skarbu Państwa, wydano 12 zgód na wycinkę drzew,
wydano 23 stosowne informacje i odpowiedzi. Przeprowadzono 12 wizji w terenie.

17. Wpłynął  1  wniosek  dotyczący  wycinki  drzew  na  nieruchomości  Powiatu  Bełchatowskiego.  Przygotowano
1 Uchwałę Zarządu Powiatu w Bełchatowie wyrażającą zgodę na wycinkę.

18. Mienie zabużańskie – udzielono informacji w 1 sprawie.

19. Udzielono odpowiedzi na 2 zapytania odnośnie prawa pierwokupu art. 217 ust. 13 Prawo Wodne. 

20. W 2020 roku łącznie przygotowano do podjęcia 66 Uchwał Zarządu Powiatu w Bełchatowie.

21. Przeprowadzono przetarg na ubezpieczenie mienia Powiatu oraz dostawę energii elektrycznej do Starostwa
Powiatowego oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu.

Źródło: Opracowanie własne.

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 2020 wydano:

- 1174 decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę,
- 9 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,
- 16 decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia
na budowę,
- 55 decyzji umarzających postępowanie,
- 57 wniosków pozostawiono bez rozpoznania,
- 55 decyzji o przeniesienie pozwolenia na rzecz innych osób,
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- 17 decyzji o wygaszeniu/wznowieniu/uchyleniu pozwolenia na budowę.
W 2020 roku liczba złożonych wniosków zgłoszeniowych wyniosła 1441, z czego:

- 1218 zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych przyjęto bez sprzeciwu,
- 12 wniosków zgłoszeniowych zwrócono,
- w 107 przypadkach organ wniósł sprzeciw,
- w 79 przypadkach postępowanie zostało umorzone na wniosek inwestora.

W 2020 roku przekazano organom nadzoru budowlanego:

- 789 kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem
budowlanym, 
- 302 kopii innych decyzji,
- 869 kopii zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia
na budowę.

W 2020 roku wydano pozwolenia na budowę:

- 407 budynków mieszkalnych,
- 6 budynków handlowo – usługowych,
- 34 budynków transportu i łączności,
- 6 budynków przemysłowych i magazynowych,
- 88 budynków niemieszkalnych,
- 7 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 – 1 ubytek, - Rusiec – 0 ubytków, - Miasto Zelów – 2 ubytki, - Gmina Zelów – 3 ubytki,
- Drużbice – 0 ubytków, - Miasto Bełchatów – 5 ubytków, - Gmina Bełchatów – 5 ubytków,- Kluki –1
ubytek, - 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  GMINY BEŁCHATÓW (310 decyzji),  MIASTA BEŁCHATÓW (280 decyzji)
i  GMINY  KLESZCZÓW  (183 decyzji).  Najmniej  wniosków  wpływa  z  gmin  Rusiec,  Kluki
i Drużbice. Najmniejsza ilość wydanych decyzji była w gminie KLUKI (64 decyzje) i gminie RUSIEC
(42 decyzje).  Oprócz  czynnika  związanego  z  liczbą mieszkańców,  niewątpliwy  wpływ
na  intensywność  ruchu  budowlanego  ma  wielkość  obszaru  dla  którego  obowiązuje  plan
miejscowy.
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Tabela Nr 38: Wykaz spraw z zakresu architektury i budownictwa rozpatrywanych w 2020 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 
zwrotów 
zgłoszeń

Liczba decyzji

Sprzeciw
Umorzenie 
postępowania

Liczba 
wniosków

Liczba 
decyzji

Szczerców 116 91 3 9 2 5 6 130 116 2 6 6 4 4

Rusiec 49 42 1 1 5 2 2 66 57 1 5 1 - -

Zelów 165 128 - 7 4 2 2 225 194 - 11 17 - -

Drużbice 93 76 - 5 4 4 4 156 143 2 7 3 - -

Miasto Bełchatów 297 280 5 7 14 10 10 190 137 3 27 18 3 2

Gmina Bełchatów 359 310 3 10 19 19 19 443 371 3 43 21 2 2

Kluki 74 64 1 - - 6 4 119 99 - 6 5 - -

Kleszczów 221 183 3 16 9 8 8 112 101 1 2 8 - 1

 ogółem 1374 1174 16 55 57 56 55 1441 1218 12 107 79 9 9

Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres Nr 11: Liczba decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbiórkę – według jednostek ewidencyjnych.

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres Nr 12: Procentowy udział wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę – według jednostek ewidencyjnych.

Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres Nr 13:  Liczba zgłoszeń przyjętych bez sprzeciwu – według jednostek ewidencyjnych.

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres Nr 14: 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  2020  roku  Starostwo  Powiatowe  w  Bełchatowie  posiadało  do  dyspozycji
na finansowanie ochrony środowiska 10 484 906,39 zł środków, które stanowiły wpływ z Urzędu
Marszałkowskiego  Województwa  Łódzkiego  z  tytułu  opłat  za  gospodarcze  korzystanie  ze
środowiska oraz z innych źródeł oraz 3 860 054 zł środków niewykorzystanych z lat poprzednich.
Z w/w kwot  na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wykorzystano: 12 772 981,43
zł, z czego 10 336 011 zł  Starostwo Powiatowe przekazało na konto Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z tytułu nadwyżki dochodów za rok 2019.

Wykres Nr 15: 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  środków  z  tytułu  opłat  i  kar  za  korzystanie  ze
środowiska przeznaczono m.in. na następujące zadania:

Finansowanie zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:
 
• Wydz.  Inwestycji  i  Zamówień  Publicznych  -  Instalacja  fotowoltaiczna  w  Zespole  Szkół
Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie – 29 950,50 zł.

• Wydz. Inwestycji i  Zamówień Publicznych –  Przebudowa auli w ZSP nr 1 w Bełchatowie
w celu poprawy efektywności energetycznej wraz z utworzeniem miejsca edukacji ekologicznej –
62 730 zł.

• Wydz. Inwestycji  i Zamówień Publicznych – Modernizacja sali gimnastycznej w budynku
SOSW w Bełchatowie – 188 951,05 zł.

• Wydz.  Inwestycji  i  Zamówień  Publicznych -  Przebudowa  i  rozbudowa  instalacji
wewnętrznych  wentylacji  i  elektrycznej  w  Powiatowym  Centrum  Sportu  w  Bełchatowie  –
36 662,40 zł.
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Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej podmiotów
wskazanych w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska:

• Miasto Bełchatów - Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Bełchatowie – 242 858 zł.

• Miasto  Bełchatów  – Instalacja  fotowoltaiczna  w  szkole  Podstawowej  Nr  1  oraz  Szkole
Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie – 385 649,50.

• Gmina Bełchatów – Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w Ławach – 106 227 zł.

• Gmina  Bełchatów  –  Budowa  oświetlenia  z  wykorzystaniem  OZE  w  Mikorzycach
(doświetlenie przystanku oraz skrzyżowania), obręb Józefów – 34 886,79 zł.

• Gmina  Drużbice - Budowa  zbiornika  retencyjnego  wody  pitnej  o  pojemności  100  m3

na terenie stacji wodociągowej w Wadlewie – 154 388,16 zł.

• Gmina Rusiec  - Budowa zbiorników retencyjnych wraz z przebudową (modernizacją) Stacji
Uzdatniania Wody w Ruścu. - 200 000 zł.

• Gmina Kluki  - Termomodernizacja budynku hydroforni na ujęciu wody w Nowym Janowie –
8 833,86 zł.

• Gmina Kluki  - Termomodernizacja budynku gminnego znajdującego się na działce nr 1222,
obręb Kluki – 73 615,50 zł.

• Gmina Szczerców - Budowa wodociągu w m. Stanisławów Pierwszy Gmina Szczerców wraz
z odgałęzieniami w pasie drogowym i przyłączami – 200 000 zł.

• Gmina Zelów- Utworzenie terenów zieleni przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Kociszewie – 55 000 zł.

• Gmina Zelów –  Utworzenie terenów zieleni  przy siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół  Osób
Niepełnosprawnych w Zelowie – 45 000 zł.

• Gmina Zelów - Termomodernizacja OSP w Grabostowie – 50 000 zł.

• Gmina Zelów - Termomodernizacja budynku przy ulicy Kościuszki 17 w Zelowie – 48 000 zł.

• Miejski Zakład Komunikacji Sp. Z o.o. w Bełchatowie – Budowa instalacji fotowoltaicznej
o mocy 89,6 kWp na budynku MZK Bełchatów – 263 276,04 zł.

• Fundacja Edukacyjna Centrum Ekologiczne „Lawendowa Barć pod Lasem” - Utworzenie
 ścieżki edukacyjnej w pasiece „Lawendowa Barć pod Lasem – 10 000 zł.

• Rzymskokatolicka Parafia Matki  Bożej Częstochowskiej w Zelowie  -  Termomodernizacja
budynku  służącego  mieszkańcom Zelowa  należącego  do  Parafii  Matki  Bożej  Częstochowskiej
w Zelowie – 43 848 zł.*

• Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Bocianisze  –  Termomodernizacja  budynku  OSP
w Bocianisze I etap – 65 881,26 zł.

• Ochotnicza Straż Pożarna w Wypychowie –  Termomodernizacja  polegająca na wymianie
pieca w budynku OSP w Wypychowie – 21 597,36 zł.

* W związku z niewykorzystaniem dotacji w umownym terminie, Parafia w marcu 2021 r.
dokonała zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami.                
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Wykres Nr 16: Wykorzystanie środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Źródło: Opracowanie własne.

W 2020 r.  przeznaczono z budżetu powiatu kwotę 40 000,00 zł  na  dotację celową  dla
Spółek Wodnych, z czego wydatkowano  38 386,14 zł. Dotację celową otrzymały Gminna Spółka
Wodna w Drużbicach - 10 000,00 zł, Gminna Spółka Wodna w Szczercowie –  8 386,14 zł, Gminna
Spółka Wodna w Zelowie –  10 000,00 zł, Gminna Spółka Wodna w Bełchatowie – 10 000,00 zł.
Gminna Spółka Wodna w Kleszczowie nie złożyła 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. 

W związku z niewykorzystaniem dotacji w umownym terminie przez Gminną Spółkę Wodną
w  Drużbicach,  zostało  wszczęte  z  urzędu  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  zwrotu
dotacji.

Edukacja ekologiczna.

Powiat  Bełchatowski  prowadzi  aktywną  edukację  ekologiczną  wśród  swoich  mieszkańców  od
początku istnienia.

CELE edukacji ekologicznej w Powiecie:

• 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,
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• 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,

• zrozumienie zależności i związków człowieka z naturą,
• kształtowanie  nawyków  korzystania  z  różnych  źródeł  wiedzy  i  praktycznego  jej

wykorzystania.

W 2020 r. Powiat Bełchatowski zorganizował 56 konkursów i projektów oraz 11 wyjazdów
ekologicznych, w których udział  brały  dzieci,  młodzież i  dorośli  mieszkańcy Powiatu. Łączna
liczba uczestników osiągnęła 1 851 osób.

Edukacja Ekologiczna prowadzona w terenie.

Pokryto  koszty  usług  związanych  z  wyjazdami  ekologicznymi  w  miejsca  związane
z przyrodą, ochroną środowiska i agroturystyką. 

Od stycznia do grudnia 2020 r. zorganizowano 11 wyjazdów do:

• Wadowic, 
• Kazimierza Dolnego, 
• Krakowa, 
• Oświęcimia, 
• Kłodawy, 
• Borowin, 
• Gołuchowa, 
• Wrocławia, 
• Zamościa, 
• Kazimierza Dolnego,
• Torunia. 

W  wyjazdach  tych  udział  wzięło  510  dorosłych  mieszkańców  powiatu  bełchatowskiego.
Ze środków Starostwa zostały pokryte koszty przejazdu, biletów wstępu  i  przewodnika oraz
zakupiono  wyżywienie  podczas  wyjazdów  ekologicznych  np.  podczas  wyjazdu  członków
Honorowych Dawców Krwi z Zelowa do Kłodawy i Uniejowa.  Pokryto koszty polisy uczestników
wyjazdu ekologicznego do Torunia.

Działania ekologiczne prowadzone przez Powiat Bełchatowski.

Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów i projektów: 

W 2020 roku przeprowadzono 56 konkursów i projektów m.in.:

• Konkurs  plastyczny  ”Ekologiczny,  wystrzałowy  strój  karnawałowy”  -  Akademia
Przedszkolaka Jabłuszko;
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• Konkurs plastyczny „Elo-zabawka”- Akademia Przedszkolaka Jabłuszko;
• Konkurs "Śmieciowe stworki i przedmioty użytkowe"- SP Nr 4 w Bełchatowie;
• I Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Plastyczny "Stop – smog"- SP Nr 12 w Bełchatowie;
• Konkurs  wiedzy"Palcem  po  mapie  -  ochrona  przyrody  i  turystyka  w  Polsce”  -

SP Nr 13 w Bełchatowie;
• Konkurs ekologiczno-językowy „Eco Britain” - SP Nr 13 w Bełchatowie;
• Olimpiada ekologiczna"-  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełchatowie;
• "Szkolny konkurs piosenki ekologicznej"- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełchatowie;
• Konkurs fotograficzny "Owady i owadziki"- Gminne Przedszkole w Domiechowicach;
• "Przedszkolak ekologiem – Eko wynalazek"- Gminne Przedszkole w Janowie;
• Konkurs ekologiczno-plastyczny "Eko-roboty" - Gminne Przedszkole w Kurnosie Drugim;
• "Przedszkolak ekologiem – Eko-ogródek" - Gminne Przedszkole w Niedyszynie;
• "Kartony  i  karteczki,  gazety  i  teczki,  bo  kochamy  naturę,  wszystko  to  zbieramy

na makulaturę"-  SP w Rasach;
• "Moja Ziemia” – mój świat"- SP w Rasach;
• "Eko-Zabawka – konkurs plastyczno-techniczny"- Przedszkole Nr 1 w Zelowie;
• Gminny Konkurs "Upcykling czyli śmieci od nowa" - SP Nr 2 w Zelowie;
• Akcja "Budka lęgowa dla ptaków" - SP Nr 2 w Zelowie;
• Akcja „Karmnik dla ptaków”;
• Szkolny Konkurs Piosenki Turystycznej i Ekologicznej - SP Nr 2 w Zelowie;
• Szkolny Konkurs "Ogród w szkle" - SP Nr 2 w Zelowie;
• Plastyczny  Konkurs  Ekologiczny  "Nie  zatruwajmy  i  nie  zaśmiecajmy  naszej  Ziemi"

z okazji Dnia Ziemi 2020 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie;
• XII Szkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej "Na ratunek Ziemi – w ramach Obchodów Dni

Ziemi" - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie;
• "Twoje zasady – to segreguj odpady – Szkolny konkurs plastyczny"- SP w Wygiełzowie;
• "Światowy  Dzień  Ochrony  Środowiska  pn.  Bądź  eko  na  co  dzień  i  od  święta"  -

SP w Wygiełzowie;
• "Ziemia  to  nie  śmietnik  –  konkurs  plastyczny  o tematyce  ekologicznej  dla

SP z terenu Gminy Zelów"-  SP w Wygiełzowie;
• "Co w trawie piszczy – warsztaty plastyczno-techniczne dla dzieci"-SP Kociszew;
• Akcja : „Święto Polskiej Niezapominajki  w SP Kociszew" - SP Kociszew;
• Światowy Dzień Ochrony Środowiska ph. "Chcę żyć ekologicznie" - SP Łobudzice;
• „Eko  Art  –  Recyklingowe  cuda”.  Konkurs  o  tematyce  ekologicznej  dla  kl.  I-VIII  -

SP Łobudzice;
• Powiatowe Obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska w SP w Bujnach Szlacheckich;
• Plastyczno-Ekologiczny  Szkolny  Konkurs  pn.  "Dla  Ziemi  –  dla  siebie  EKO-OBRAZ"  -

SP Szczerców;
• Konkurs plastyczno-techniczny „Świąteczna eko-ozdoba” w SP w Szczercowie;
• Konkurs plastyczny "Wiosenna łąka"- Przedszkole w Woli Wiązowej;
• konkursy  dla  pszczelarzy  i  członków  Rejonowego  Koła  Pszczelarzy  w  Bełchatowie

„Ekologiczne  prowadzenie  gospodarki  pasiecznej”  oraz  „Stosowanie  środków  ochrony
roślin miododajnych i sposobów zapobiegających degradacji środowiska”;

• „Mój las – II edycja” – Liga Ochrony Przyrody;
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• Konkurs rękodzieła „Coś z niczego” – Stowarzyszenie Amazonek;
• „Konkurs Woda – naturalne bogactwo świata ludzi, zwierząt i roślin” – Wod-Kan;
• Konkurs piosenki ekologicznej „Z ekologią za Pan Brat” – Stowarzyszenie Przystań;
• Konkurs  wędkarski  połączony  ze  sprzątaniem  obrzeży  zbiornika  Kamień

lub  Chabielice  - PZW Koło nr 3;
• konkursy  ekologiczne  organizowane  w  ramach  Ekologicznego  Pikniku  Rodzinnego  -

OSP Zawadów;
• konkursy  ekologiczne  organizowane  w  ramach  Ekologicznego  Pikniku  Wędkarskiego  –

PZW Koło Nr 29 w Szczercowie;
• konkurs ekologiczny dla szkół „Eko strój” – Gmina Drużbice.

W konkursach tych udział wzięło 1341 dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu.

Zakupiono materiały do realizacji  projektów i wyjazdów np:  warniki, termosy na potrzeby
prowadzenia edukacji ekologicznej w powiecie, reklamówki oraz żetony i tacki do organizacji
akcji „Drzewko za makulaturę”.

Zakupiono artykuły spożywcze do realizacji ogniska i zadań związanych z edukacją ekologiczną
na  terenie  powiatu  bełchatowskiego  dla  dorosłych  mieszkańców  powiatu  m.in.  poczęstunku
podczas  pobytu  członków  Klubu  Seniora  Barwy  Jesieni  w  Szkółce  Leśnej  Borowiny  oraz
zorganizowanie poczęstunku podczas szkolenia ekologicznego Społecznej Straży Rybackiej. 

Sfinansowano wykonanie 142 szt.  „Dziennika  Pszczelarskiego” dla członków Rejonowego Koła
Pszczelarzy. 
Partycypowano w kosztach wydania 4 numerów „Echa Powiatu”. Wykonano plakaty do realizacji
akcji „Drzewko za makulaturę”.
Zapłacono  za  projekt  i  wykonanie  100  szt.  maskotek  powiatowych  –  Gryfinków.  Zakupiono
materiały  edukacyjno  -  informacyjne  z  napisem „Powiat  Bełchatowski  Mecenasem i  Liderem
Polskiej Ekologii”.
 

W związku z sytuacją pandemiczną nie zrealizowano:

• 3 akcji powiatu: „Powiatowych Obchodów Dni Ziemi”, „Eko-Pikniku” oraz „Drzewka za
makulaturę”, 

• 13 Pikników Powiatowych i warsztatów ekologicznych, 
• 50 wyjazdów,
• 54 konkursów ekologicznych organizowanych przez szkoły, placówki i inne instytucje.

W  związku  z  powyższym  w  2020  r.  na  działania  ekologiczne  wykorzystano  32,86%
z zaplanowanego budżetu.  

Zrealizowano działania ekologiczne na kwotę  24 629,00 zł.

str. 95



RAPORT O STANIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO ZA 2020 ROK

Tabela Nr 39: Wykorzystanie budżetu na realizację działań ekologicznych w 2020 r.

§

4190

Nagrody
konkursowe

4210 

Zakup
materiałów

i wyposażenia

4220

Zakup środków
żywności

4300

Zakup usług
pozostałych

4430

Różne opłaty
i składki

Ogółem zaplanowane
środki: 

312 658,00

35 250,00 63 000,00 7 300,00 206 108,00 1 000,00

Wykorzystano:   

102 727.01
24 629,00 2 310,18 371,54 75 389,81 26,48

%  wykorzystania planu: 

 32,86%

69,87% 3,67% 5,09% 36,58% 2,65%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela Nr 40: Ochrona Gruntów Rolnych i Rekultywacja.

Ilość wydanych decyzji/postanowień w 2020 r.

Wyłączenia gruntów
z produkcji rolniczej

Uzgodnienia projektów
decyzji ustalającej
warunki zabudowy

Uzgodnienia projektów
decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Rekultywacja
i zagospodarowanie

1022 608 103 3

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela Nr 41: 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

1 0 0 10 184

Źródło: Opracowanie własne.

Zadania zrealizowane w zakresie geologii. 

Tabela Nr 42: Geologia.

GEOLOGIA 

Złożowa Hydrogeologia Geologia  inżynierska

Projekty
robót

geologicznych

dokumentacje koncesje Projekty
robót

geologicznych

Dokumentacje
hydrogeologic

zne i inne

Projekty
robót

geologicznych

dokumentacje

0 0 0 8 5 1 2

Źródło: Opracowanie własne.
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    Organ  administracji  geologicznej  z  zakresu  hydrogeologii  przyjął  7  projektów  robót
geologicznych  oraz  zatwierdził  1  dodatek  do  projektu  robót  geologicznych  w  celu
wykorzystania  ciepła  ziemi.  Dodatkowo  przyjął  5  dokumentacji  tzw.  innych  sporządzonych
w celu wykorzystania ciepła ziemi oraz zatwierdził dokumentację hydrogeologiczną ustalającą
zasoby eksploatacyjne otworu studziennego.

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

Tabela Nr 43: Pozwolenia i postanowienia.

Pozwolenia i postanowienia wydane przez Starostę Bełchatowskiego

w
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R
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em

2 10 0 0 0 4 0 4 20

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela Nr 44: 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

7 29 1 1 0 4 38

Źródło: Opracowanie własne.

Zezwolenia na zbieranie odpadów:

• wydanie decyzji - 0
• zmiana decyzji – 4
• wygaśnięcie decyzji – 1
• przekazanie zgodnie z kompetencją - 0

Zezwolenia na przetwarzanie odpadów:

• wydanie decyzji - 0
• zmiana decyzji - 1
• wygaśnięcie decyzji – 1
• przekazanie dokumentów zgodnie z kompetencją – 0

Ochrona przed hałasem:

• wydanie decyzji – 1
• zmiana decyzji – 0
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• wygaśnięcie decyzji - 0

Realizacja zadań z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody.

Tabela Nr 45: 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,
podlegających
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.

121 16 40 5 354 1302

Źródło: Opracowanie własne.

26. Inwestycje i Zamówienia Publiczne

Powiat  bełchatowski  reprezentowany  przez  Zarząd  Powiatu  w  Bełchatowie  w  ramach
własnych  kompetencji  podjął  w  2020  r.,  następujące  działania  inwestycyjne  i  remontowe
w zakresie utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych tj.: 

Tabela Nr 46:  Zestawienie nakładów na utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń w okresie od 01.01.2020 r.

do 31.12.2020 r.                     
Lp. Przedmiot zamówienia Wybrany tryb 

dokonania 
zamówienia

Wartość 
oferowanego 
zamówienia

Wyłoniony wykonawca Umowa

1. Opracowanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej 

w ramach zadania pod
nazwą „Przebudowa 

i modernizacja pomieszczeń
w Centrum Kształcenia

Zawodowego 
w Bełchatowie  -
dokumentacja”.

Zapytanie
ofertowe

4.920,00 zł PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWANIA 

I NADZORU
„JUKON-PROJEKT”
Jarosław Jurczak

ul. Lecha 
i Marii Kaczyńskich 14,

97-400 B-tów

WI.273.1.2020 
z dn. 03.02.2020 r.

Realizacja:
03.02.2020 r. 

-
19.03.2020 r.

2. Wymiana ogrodzenia wraz 
z utwardzeniem terenu 
w Powiatowym Centrum
Sportu w Bełchatowie.

Zapytanie
ofertowe

143.500,00 zł FIRMA EMOS
Siewier Emil

Krzywanice 34,
97-565 Lgota Wielka

WI.273.4.2020 
z dn. 26.03.2020 r.

Realizacja:
26.03.2020 r.

-
20.05.2020 r.
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3. Opracowanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej 

w ramach zadania pod
nazwą „Przebudowa 

i rozbudowa wentylacji
mechanicznej i elektrycznej

w Powiatowym Centrum
Sportu w Bełchatowie-OS”.

Zapytanie
ofertowe

44.280,00 zł  AQUACONCEPT
Grzegorz Bartnik

ul. Mielczarskiego 1D,
97-400 B-tów

WI.273.5.2020 
z dn. 27.03.2020 r. +

aneks nr 1 z dnia
06.07.2020 r.

Realizacja:
27.03.2020 r.

-
19.08.2020 r.

4. Wykonanie nawierzchni dróg
wewnętrznych i placu 

w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych im.

Jana Kilińskiego w Zelowie-
Etap I.

Zapytanie
ofertowe

87.000,00 zł FIRMA EMOS
Siewier Emil

Krzywanice 34,
97-565 Lgota Wielka

WI.273.6.2020
z dn. 01.04.2020 r.

Realizacja:
01.04.2020 r.

-
01.06.2020 r.

5. Wykonanie wentylacji bloku
żywieniowego w Bursie

Szkolnej w Bełchatowie.

Zapytanie
ofertowe

93.480,00 zł PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-

HANDLOWO-USŁUGOWE
„SANEL” Zaniewicz

Spółka Jawna
ul. Przemysłowa 18,

97-400 B-tów

WI.273.8.2020
z dn. 25.05.2020 r. +

aneks nr 1 z dnia
21.07.2020 r.

Realizacja:
25.05.2020 r.

-
24.08.2020 r.

6. Zakup i montaż drzwi
wejściowych do budynku

I Liceum Ogólnokształcącego
w Bełchatowie.

Zapytanie
ofertowe

17.199,02 zł PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE

PAMAX PAGACZ
Danuta i Jan Pagacz

Spółka Jawna
ul. Pabianicka 8,

97-400 B-tów

WI.273.9.2020 
z dn. 25.05.2020 r.

Realizacja:
25.05.2020 r.

-
31.07.2020 r.

7. Montaż wentylacji
mechanicznej

w pomieszczeniach B15, B16
oraz klimatyzacji 

w pomieszczeniu A23 
w budynkach „A” i „B”
Starostwa Powiatowego 

w Bełchatowie,
ul. Pabianicka 26.

Zapytanie
ofertowe

13.200,00 zł INS-MAR USŁUGI
INSTALACYJNO-
REMONTOWO-
BUDOWLANE

Marek Stolarek
ul. Słoneczna 19,

97-400 B-tów

WI.273.10.2020
z dn. 25.05.2020 r.

Realizacja:
25.05.2020 r.

-
24.07.2020 r.

8. Wykonanie robót
budowlanych polegających
na wymianie i przebudowie
instalacji kanalizacyjnej 

w budynku głównym
II Liceum

Ogólnokształcącego
w Bełchatowie.

Zapytanie
ofertowe

144.800,47 zł NS-MAR USŁUGI
INSTALACYJNO-
REMONTOWO-
BUDOWLANE

Marek Stolarek
ul. Słoneczna 19,

97-400 B-tów

WI.273.11.2020 
z dn. 10.06.2020 r.

Realizacja:
10.06.2020 r.

-
21.08.2020 r.

9. Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej 

w ramach zadania pod
nazwą „Instalacja

fotowoltaiczna w Zespole
Szkół Ponadpodstawowym
Nr 1 w Bełchatowie-OS.

Zapytanie
ofertowe

29.950,50 zł PROTIM M. Antoszczyk,
T. Kabziński S.C.

ul. Nefrytowa 3/12,
97-400 B-tów

WI.273.12.2020
z dn. 25.06.2020 r.

Realizacja:
25.06.2020 r.

-
24.08.2020 r.

10. Montaż dźwigu osobowego 
w budynku Starostwa

Powiatowego ul. Pabianicka

Przetarg
nieograniczony

186.960,00 zł FIRMA HANDLOWA
„ARTMED”

J.Sienkiewicz, A. Kęsy

WI/273/13/2019 
z dn. 07.07.2020 r.
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17/19 w Bełchatowie 
z uwzględnieniem wymagań

dostępu dla osób
niepełnosprawnych.

Dotacja PFRON
41.512,50 zł

Spółka Jawna ul. Św.
Antoniego 18 lok. 3,

97-200 Tomaszów
Mazowiecki

Realizacja:
07.07.2020 r.

-
16.11.2020 r.

11. Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej 

w ramach zadania pod
nazwą „Modernizacja sali
gimnastycznej w budynku
SOSW w Bełchatowie-OS.

Zapytanie
ofertowe

9.225,00 zł PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWANIA 

I NADZORU
„JUKON-PROJEKT”
Jarosław Jurczak

ul. Lecha 
i Marii Kaczyńskich 14,

97-400 B-tów

WI.273.14.2020 
z dn. 15.07.2020 r.

Realizacja:
15.07.2020 r.

-
14.08.2020 r.

12. Przebudowa i modernizacja
stołówki zaplecza

kuchennego w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych

im. J. Kilińskiego w Zelowie.

Zapytanie
ofertowe

47.958,03 zł STIVEX SP. Z O.O.
ul. Czapliniecka 146,

97-400 B-tów

WI.273.15.2020
z dn. 29.07.2020 r.

Realizacja:
29.07.2020 r.

-
31.08.2020 r.

13. Budowa instalacji wentylacji
mechanicznej i instalacji
gazowej oraz przebudowa
instalacji wodociągowej,

kanalizacyjnej 
i elektrycznej w szkolnej

pracowni gastronomicznej 
w SOSW w Bełchatowie.

Zapytanie
ofertowe

27.000,00 zł INS-MAR USŁUGI
INSTALACYJNO-
REMONTOWO-
BUDOWLANE

Marek Stolarek
ul. Słoneczna 19,

97-400 B-tów

WI.273.16.2020
z dn. 05.08.2020 r.

Realizacja:
05.08.2020 r,

-
25.08.2020 r.

14. Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej 

w ramach zadania pod
nazwą „Przebudowa

sanitariatów i pomieszczenia
natrysków przy sali
gimnastycznej wraz 

z wymianą instalacji wodnej
i kanalizacyjnej 

w budynku II Liceum
Ogólnokształcącego

w Bełchatowie-ETAP I.

Zapytanie
ofertowe

27.060,00 zł

Dotacja z Gminy
Kleszczów

100%

USŁUGI BUDOWLANE
TAURUSM

Michał Stadnik
Helenów 30A,
97-400 B-tów

WI.273.17.2020
z dn. 19.08.2020 r.

Realizacja:
19.08.2020 r.

-
17.12.2020 r.

15. Wykonanie robót
budowlanych polegających

na modernizacji istniejących
schodów zewnętrznych

budynku II Liceum
Ogólnokształcącego 

w Bełchatowie.

Zapytanie
ofertowe

148.830,00 zł

Dotacja z Gminy
Kleszczów

100%

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-

HANDLOWO-USŁUGOWE
„SANEL” Zaniewicz

Spółka Jawna
ul. Przemysłowa 18,

97-400 B-tów

WI.273.19.2020
z dn. 26.08.2020 r.
+aneks nr 1 z dnia

12.11.2020 r.

Realizacja:
26.08.2020 r.

-
16.11.2020 r.

16. Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej 

w ramach zadania pod
nazwą „Przebudowa auli 

w ZSP Nr 1 w Bełchatowie 
w celu poprawy

efektywności energetycznej
wraz z utworzeniem miejsca
edukacji ekologicznej-OS.

Zapytanie
ofertowe

62.730,00 zł USŁUGI BUDOWLANE
TAURUSM

Michał Stadnik
Helenów 30A,
97-400 B-tów

WI.273.18.2020 
z dn. 26.08.2020 r. 

Realizacja:
26.08.2020 r.

-
15.12.2020 r.

17. Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej 

Zapytanie
ofertowe

27.060,00 zł PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWANIA 

WI.273.22.2020 
z dn. 08.10.2020 r.
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w ramach zadania pod
nazwą „Budowa parkingu

przy SOSW w Bełchatowie”.

I NADZORU „JUKON-
PROJEKT”

Jarosław Jurczak
ul. Lecha 

i Marii Kaczyńskich 14,
97-400 B-tów

Realizacja:
08.10.2020 r.

-
21.12.2020 r.

18. Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej 

w ramach zadania pod
nazwą „Opracowanie

dokumentacji projektowej
dla zadania pn. Budowa

dwóch budynków
na potrzeby wychowanków

Domu Dziecka”.

Zapytanie
ofertowe

95.940,00 zł ZESPÓŁ USŁUG
PROJEKTOWYCH

W. Politański
ul. Piłsudskiego 15,

97-400 B-tów

WI. 273.21.2020
z dn. 06.10.2020 r.

Realizacja:
06.10.2020 r.

-
15.12.2020 r

19. Wykonanie robót
budowlanych polegających

na modernizacji
sanitariatów w budynku
ZSP Nr 2 w Bełchatowie.

Zapytanie
ofertowe

147.969,00 zł

Dotacja z Gminy
Kleszczów

100%

STIVEX SP. Z O.O.
ul. Czapliniecka 146,

97-400 B-tów

WI.273.23.2020
z dn. 28.10.2020 r.

Realizacja:
28.10.2020 r.

-
24.12.2020 r.

20. Modernizacja sali
gimnastycznej budynku

SOSW w Bełchatowie-OS.

Przetarg
nieograniczony

279.726,05 zł

Dotacja Urząd
Marszałkowski
80.000,00 zł

MK BUDIMA SP. Z O.O.
ul. Wolności 16d,

97-400 B-tów

WI.273.24.2020
z dn. 03.11.2020 r.

Realizacja:
03.11.2020 r.

-
15.12.2020 r.

21. Instalacja fotowoltaiczna 
w Zespole Szkół

Ponadpodstawowych
Nr 1 w Bełchatowie-OS .

Przetarg
nieograniczony

218.235,21 zł FLEXIPOWER GRUOP
SP. K.

Kudrowice 12,
95-200 Pabianice

WI.273.25.2020
z dn. 03.11.2020 r.
+aneks nr 1 z dnia

11.12.2020 r.

Realizacja:
03.11.2020 r.

-
30.11.2020 r.

22. Zakup wyposażenia szatni 
w Zespole Szkół

Ponadpodstawowych
Nr 1 w Bełchatowie.

Przetarg
nieograniczony

130.932,27 zł ZORMET
inż. Henryk Kubiński

Bietowo 2A,
83-240 Lubichowo

WI.273.26.2020
z dn. 10.11.2020 r.
+aneks nr 1 z dnia

21.12.2020 r.

Realizacja:
10.11.2020 r.

-
15.01.2021 r.

23. Zakup wyposażenia szatni
Zespole Szkół

Ponadpodstawowych
Nr 2 w Bełchatowie.

Przetarg
nieograniczony

66.420,00 zł

Dotacja z Gminy
Kleszczów

100%

LOBBY MEBLE S.C.
Tomasz Madlewski,
Krzysztof Łudzik

ul. Pod Fortem 2F,
31-302 Kraków

WI.273.27.2020
z dn. 10.11.2020 r.

Realizacja:
10.11.2020 r.

-
20.12.2020 r.

24. Pełnienie nadzoru
inwestorskiego w ramach

zadania pod nazwą
„Instalacja fotowoltaiczna 

w Zespole Szkół

Zlecenie 2.499,36 zł PROTIM S.C.
M. Antoszczyk,

T. Kabziński
ul. Nefrytowa 3/12,

97-400 B-tów

Zlecenie z dnia
12.11.2020 r.

Realizacja:
03.11.2020 r.
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Ponadpodstawowych
Nr 1 w Bełchatowie-OS.

-
19.01.2021 r.

25. Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej 

w ramach zadania pod
nazwą „Budowa instalacji
gazowej oraz przebudowa

instalacji centralnego
ogrzewania i kotłowni 

w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych

im. J Kilińskiego w Zelowie.

Zlecenie 12.300,00 zł VENBAU PROJEKT
Marcin Miksa

Florentynów 10b,
95-045 Parzęczew

Zlecenie z dnia
03.12.2020 r.

Realizacja:
03.12.2020 r.

-
31.03.2021 r.

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela Nr 47: Wykaz zadań powyżej 30.000,00 euro realizowanych 2020 r.

Lp. Przedmiot zamówienia Tryb udzielenia 
zamówienia

Rodzaj Wartość umowy 
(brutto)

Uwagi

1. Montaż dźwigu osobowego
w budynku Starostwa

Powiatowego ul. Pabianicka
17/19 w Bełchatowie

z uwzględnieniem wymagań
dostępu dla osób

niepełnosprawnych

Przetarg
nieograniczony

Dostawy 186.960,00 zł

Dotacja PFRON
41.512,50 zł

WI.273.13.2020
z dn. 07.07.2020 r.

Realizacja:
07.07.2020 r.

-
16.11.2020 r.

2. Modernizacja sali
gimnastycznej budynku
SOSW w Bełchatowie-OS

Przetarg
nieograniczony

Roboty
budowlane

279.726,05 zł

Dotacja Urząd
Marszałkowski
80.000,00 zł

WI.273.24.2020 r.
z dn. 03.11.2020 r.

Realizacja:
03.11.2020 r.

-
15.12.2020 r.

3. Instalacja fotowoltaiczna
w Zespole Szkół

Ponadpodstawowych nr 1
w Bełchatowie-OS

Przetarg
nieograniczony

Roboty
budowlane

218.235,21 zł WI.273.25.2020
z dn. 03.11.2020 r.
+aneks nr 1 z dnia

11.12.2020 r.

Realizacja:
03.11.2020 r.

- 30.11.2020 r.

4. Zakup wyposażenia szatni
w Zespole Szkół

Ponadpodstawowych nr 1
w Bełchatowie

Przetarg
nieograniczony

Dostawy 130.932,27 zł WI.273.26.2020 
z dn. 10.11.2020 r.
+aneks nr 1 z dnia 

21.12.2020 r.

Realizacja:
10.11.2020 r.

-
15.01.2021 r.

5. Zakup wyposażenia szatni
w Zespole Szkół

Ponadpodstawowych nr 2
w Bełchatowie

Przetarg
nieograniczony

Dostawy 66.420,00 zł

Dotacja z Gminy
Kleszczów

100%

WI.273.27.2020
z dn. 10.11.2020 r.

Realizacja:
10.11.2020 r.

-
20.12.2020 r.

6. Zakup energii elektrycznej Przetarg
nieograniczony

Dostawy 492.939,50 zł ZP.WS.31/2020
z dn. 30.11.2020 r.
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Realizacja:
01.01.2021 r.

-
31.12.2021 r.

7. 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 KD.273.2.2020
z dn. 17.12.2020 r.

Realizacja:
01.01.2021 r.

-
31.12.2021 r.

8. Świadczenie usług
pocztowych w obrocie

krajowym na rzecz
Starostwa Powiatowego

w Bełchatowie w 2021 roku
na terenie kodu 97-400

i 97-300

Przetarg
nieograniczony

Usługi 131.988,60 zł ZA.272.1.2020
z dn. 28.12.2020 r.

Realizacja:
01.01.2021 r.

-
31.12.2021 r.

9. Modernizacja ewidencji
gruntów i budynków dla
obrębu KURNOS DRUGI
położonego w gminie
Bełchatów, powiat

bełchatowski, woj. łódzkie

Przetarg
nieograniczony

Usługi 328.902,00 zł GK.273.1.2020
z dn. 17.02.2020 r.

Realizacja:
17.02.2020 r.

-
30.11.2020 r.

Źródło: Opracowanie własne.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Powiat  Bełchatowski ubiegał  się o  uzyskanie  środków z  Funduszu  Przeciwdziałania  COVID-19
(RFIL)   dla gmin i powiatów na kwotę 2 001 566,00 zł, która wynikała  z algorytmu podziału
środków.  Środki  będzie  można  wydatkować  na  zadania  inwestycyjne.  Otrzymane  wsparcie
zaplanowane  jest na infrastrukturę drogową.
W  ramach  kolejnego  naboru  programu  pn.  Rządowy  Fundusz  Inwestycji  Lokalnych  Powiat
Bełchatowski  uzyskał  bezzwrotne  wsparcie  finansowe  w  kwocie  2  600  000  zł,  pochodzące
z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. W ramach pozyskanych środków Powiat Bełchatowski
zaplanował  zaprojektowanie  i  wybudowanie  nowego,  energooszczędnego  budynku  o  pow.
ok  400  m2 dla  wychowanków  Domu  Dziecka  w  Dąbrowie  Rusieckiej.  Budynek  zostanie
wybudowany na działce należącej do powiatu z zastosowaniem nowoczesnych i ekologicznych
rozwiązań  m.in.  planowane  jest  zastosowanie  ogniw  fotowoltaicznych  wraz  z  rekuperacją,
podłączeniem  do  istniejącej  sieci  miejskiej  i  zagospodarowaniem  terenu.  Budowa  placówki
przyczyni się do rozwiązania problemów infrastrukturalnych, dzięki czemu polepszą się warunki
bytowe,  a  opieka  nad  dziećmi  i  młodzieżą  będzie  bardziej  efektywna.  Rozpoczęcie  prac
budowlanych zaplanowano na wrzesień 2021 r.
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27. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Fundusz  na  rzecz  Sprawiedliwej  Transformacji  jest  kluczowym  narzędziem  wspierania
obszarów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności
klimatycznej oraz zapobiegania pogłębianiu się dysproporcji regionalnych. Jego głównym celem
będzie  łagodzenie  skutków transformacji  poprzez finansowanie  dywersyfikacji  i  modernizacji
lokalnej  gospodarki  oraz  łagodzenie  negatywnych  skutków  dla  zatrudnienia.  Aby  osiągnąć
ten  cel,  Fundusz  będzie  wspierać  inwestycje  w  dziedzinach  takich  jak  łączność  cyfrowa,
czyste  technologie  energetyczne,  redukcja  emisji,  regeneracja  obszarów  przemysłowych,
przekwalifikowanie  pracowników  i  pomoc  techniczna. Fundusz  zapewni  wsparcie  wszystkim
państwom  członkowskim  Unii  Europejskiej.  Kryteria  przydziału  oparte  są  na  emisjach
przemysłowych w regionach o wysokiej intensywności emisji dwutlenku węgla, na zatrudnieniu
w  przemyśle  oraz  wydobyciu  węgla  kamiennego  i  brunatnego,  produkcji  torfu  i  łupków
bitumicznych oraz na poziomie rozwoju gospodarczego. 

Dla  regionu łódzkiego a dokładniej  Powiatu  Bełchatowskiego to  bardzo duża szansa do
zagospodarowania  terenów  pogórniczych.  Transformacja  społeczno-gospodarcza  stawia  przed
regionami  niełatwe  zadania,  zaś  powodzenie  jej  realizacji  wymaga  dialogu  z  partnerami
społecznymi i gospodarczymi oraz środowiskami lokalnymi. Proces transformacji istotnie wpłynie
na wszystkie regiony górnicze w Polsce (Śląsk, Wielkopolskę, Dolny Śląsk, Łódzkie, Lubelskie
i Małopolskę), jednak każdy z regionów charakteryzuje się inną specyfiką problemów. Znajomość
lokalnych  uwarunkowań  przy  tworzeniu  regionalnych  programów  operacyjnych  gwarantuje
uwzględnienie  wymiaru  terytorialnego  mechanizmów  planowanej  interwencji,  w  tym
w szczególności  opracowania terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji, a tym samym
korzystnie wpłynie na efektywność redystrybucji środków. 

W listopadzie 2020 r. rozpoczęły się prace Zespołu roboczego do spraw wspierania działań
Zarządu  Powiatu  w  Bełchatowie  w  zakresie  opracowywania  projektów  rekomendowanych
do przedstawienia podczas obrad Zespołu ds. transformacji obszarów górniczych województwa
łódzkiego  oraz  Zespołu  Roboczego  ds.  Opracowania  Programu  Transformacji  Kompleksu
Bełchatów.  Do  dnia  11.12.2020  r.  Zespół  przygotował  jedenaście  propozycji  projektów
o  charakterze  społeczno  –  gospodarczym,  które  zostały  złożone  w  Urzędzie  Marszałkowskim
w Łodzi  w celu  opracowania  Terytorialnego Planu Sprawiedliwej  Transformacji  Województwa
Łódzkiego.  Szacunkowy  koszt  projektów  opiewa  łącznie  na  ponad  390  milionów  złotych.
Wśród  przedsięwzięć  są  działania  m.in.  w  obszarze  edukacji,  wsparcia  przedsiębiorców,
rozbudowy  dróg  czy  promocji  potencjału  powiatu  bełchatowskiego  w  Europie  i  na  świecie.
Nowy, pogórniczy potencjał powiatu bełchatowskiego wymagać będzie promocji, nie tylko wśród
lokalnej  społeczności,  ale  przede  wszystkim wśród inwestorów. Zakłada się  przeprowadzenie
kampanii  informacyjno-promocyjnej  mającej  na  celu  łagodzenie  skutków  przekształceń
regionu – powiatu bełchatowskiego, wykorzystującej wiele narzędzi i kanałów dostępu, w tym
poza granicami regionu i kraju.

Zadania  zgłoszone  w  2020  r.  przez  Powiat  Bełchatowski  do  dofinansowania  z  środków
Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w latach 2021 – 2027:

1. Kampania promocyjno – informacyjna Powiatu Bełchatowskiego.

Szacowana wartość: 24,5 mln PLN
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Kampania promocyjno – informacyjna mająca na celu  łagodzenie skutków przekształceń regionu
– powiatu bełchatowskiego w obszarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Promocja
obszarów inwestycyjnych.

2. Strategia Powiatu Bełchatowskiego.

Szacowana wartość: 495 tys. PLN

Strategia  Rozwoju  Powiatu  Bełchatowskiego  na  lata  2021-2027  wraz  z  Programem  Rozwoju
Lokalnego dot. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

3. Wielofunkcyjne Centrum Wsparcia Senioralnego i Osób z Niepełnosprawnościami.

Szacowana wartość: 50 mln PLN

Inwestycja w infrastrukturę z obszaru Pomocy społecznej. Utworzenie Dziennego Domu Pomocy
dla osób, które z powodu wieku lub choroby wymagają takiej formy wsparcia, oraz Utworzenie
Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

4.  Osiągnięcie  niskoemisyjności  poprzez  wymianę  taboru  autobusowego  na  autobusy
z silnikami o normie emisji spalin Euro 6d.

Szacowana wartość: 

- pojazdy spełniające normy emisji spalin EURO 6d to około: 36,2 mln PLN,

- pojazdy napędzane biopaliwami najnowszej generacji B100 to około: 52,8 mln PLN

Inwestycje we wdrażanie technologii i infrastruktur zapewniających przystępną cenowo czystą
energię, w redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną i energię ze źródeł
odnawialnych.

5. Siatka pomiaru jakości powietrza.

Szacowana wartość: 6,42 mln PLN

Inwestycje w regenerację, dekontaminację i neutralizację terenów oraz projekty zmieniające
ich przeznaczenie. Projekt zakłada zainstalowanie 30 nowych stacji pomiarowych na obszarze
Powiatu Bełchatowskiego.

6.   Utworzenie  i  wyposażenie  Centrum  Kształcenia  Zawodowego  i  Ustawicznego
w  Bełchatowie  –  wsparcie  dla  edukacji  w  transformacji  energetycznej  regionu
bełchatowskiego.

Szacowana wartość: 100 mln PLN

Inwestycje  mające  na  celu  wzrost   atrakcyjności  oferty  edukacyjnej  w  kontekście  zmian
strukturalnych dawnego Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. Prace budowlane, zatrudnienie
instruktorów.

7.  Powiatowe Centrum Rehabilitacji, Odnowy Biologicznej, Sportu i Rekreacji.

Szacowana wartość: 57 mln PLN
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Działania inwestycyjne tworzące nowe miejsca pracy. Budowa całorocznej, wielofunkcyjnej hali
namiotowej,  budowa  nowoczesnego  kompleksu  basenowego,  przebudowa  hali  sportowej,
adaptacja  budynku  ZSP  nr  2,  zagospodarowanie  terenów  zewnętrznych  oraz  profesjonalne
wyposażenie obiektów.

8. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E na odc. od skrzyżowania z drogą krajową nr 74 do 
msc. Biłgoraj.

Szacowana wartość: 9 mln PLN

Rozbudowa  dróg  przez  wymianę  i  poszerzenie  nawierzchni  jezdni.  Zapewnienie  optymalnej
komunikacji,  dojazd  do  stref  przemysłowych,  komunikacja  z  ośrodkami  rekreacyjnymi.
W miejscowości Nowy Janów i Kuźnica Kaszewska planowany remont istniejącego chodnika.

9. Rozbudowa drogi powiatowej na 1902E na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką
nr 484 do msc. Słok-Młyn.

Szacowana wartość: 6,5 mln PLN

Rozbudowa drogi. Poprawa komunikacji z strefą przemysłową.

10. Centrum Wsparcia i Logistyki Społecznej.

Szacowana wartość: 14 mln PLN

Podnoszenie  i  zmiana  kwalifikacji  pracowników,  pomoc  w  poszukiwaniu  pracy  dla  osób
poszukujących pracy, aktywne włączenie osób poszukujących pracy. Zindywidualizowana ścieżka
pomocy  w ramach doradztwa zawodowego  i  psychologicznego,  szybkie  i  zindywidualizowane
pośrednictwo pracy, współpraca ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, nawiązanie
współpracy z partnerami.

11. Centrum Wsparcia i Logistyki Społecznej.

Szacowana wartość: 40,66 mln PLN

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
łącznie  z  utworzeniem  miejsc  pracy,  dofinansowanie  do  tworzenia  stanowisk  pracy  dla
podmiotów działających, konkurs ofert – pomysłów na dofinansowanie uruchomienia działalności
w  zakresie  nowych  technologii  lub  innowacyjnych  sposobów  prowadzenia  działalności  albo
organizacji pracy.
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28. 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.

Powiat  Bełchatowski  zgłosił  się,  a  następnie  został  zakwalifikowany do projektu „Wdrażanie
standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego”.
Projekt  skierowany jest  do tych samorządów z naszego regionu,  które chcą podnieść jakość
obsługi inwestorów dzięki wprowadzeniu jednolitych standardów rekomendowanych przez Polską
Agencję Inwestycji i Handlu S.A. 

Celem projektu jest poprawa jakości obsługi inwestora 80 jednostek samorządu terytorialnego,
z  których  minimum 40  wdroży  standard  obsługi  inwestora  dzięki  kompleksowemu  wsparciu:
szkolenia, doradztwo oraz udział w lokalnych sieciach współpracy na rzecz obsługi inwestora.
Efektem wdrożenia  standardów przez  poszczególne  samorządy  będzie  wysoki  poziom obsługi
przedsiębiorców  zainteresowanych  procesem  inwestycyjnym  na  terenie  danej  Gminy  czy
Powiatu. 

Projekt  realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata
2014-2020  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  w  ramach  II  Osi
Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18
Wysokiej jakości usługi administracyjne. 
Realizacja  przez  Województwo  Łódzkie  projektu  „Wdrażanie  standardów  obsługi  inwestora
w  samorządach  województwa  łódzkiego”  to  wyjście  naprzeciw  życzeniom  przedsiębiorców
i  potencjalnych  inwestorów  oczekujących  od  administracji  publicznej  sprawnego,  dobrze
przygotowanego  zespołu  profesjonalistów,  którego  kluczowym  zadaniem  jest  wspieranie
inwestora  na każdym etapie  procesu inwestycyjnego.  Oferowany gminom w projekcie pakiet
korzyści pozwoli na dalsze doskonalenie kompetencji kadr jednostek samorządu terytorialnego
w  zakresie  opracowywania  ofert  inwestycyjnych  oraz  obsługi  inwestora,  dostarczania
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eksperckiej, wyczerpującej informacji czy też tworzenia sprofilowanych ofert inwestycyjnych.
Podniesie to jakość usług administracyjnych jako istotnego elementu dotyczącego prowadzenia
działalności  gospodarczej  przez  potencjalnych  inwestorów.  W  szerszym  ujęciu  – samorząd
przyjazny inwestorowi, to także samorząd przyjazny przedsiębiorcy – niezależnie od jego planów
inwestycyjnych. 

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  kanałów  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
dla  prasy,  radia  i  telewizji,  reportaży  o  realizowanych  inwestycjach,  projektach
oraz, w aspekcie promocji turystyki, o interesujących i niezwykłych zakątkach regionu. 

Własne akcje, przedsięwzięcia, wydarzenia promocyjne:

Konkurs „Najpiękniejszy balkon i taras Powiatu Bełchatowskiego”.

Konkurs 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. Do konkursu zgłosili się właściciele 37 tarasów i 43 balkonów, nadesłano
ponad  430  zdjęć.  Uczestnikami  byli  mieszkańcy  m.in.  Bełchatowa,  Maurycowa,  Chabielic,
Teresina, Niedyszyny, Zawadowa, Szczercowa, Kluk, Łuszczanowic, Zelowa, Bujen Szlacheckich.
Laureaci  trzech pierwszych miejsc otrzymali  wartościowe nagrody,  ufundowane przez  powiat
i  partnera  konkursu  –  firmę  Leroy  Merlin.  Najlepsze  aranżacje  balkonów  i  tarasów  zostały
nagrodzone wartościowymi bonami na zakupy: 1000 zł za I miejsce, 500 zł za II miejsce, 250 zł
za III miejsce.  
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Zdjęcie Nr 2: Konkurs „Najpiękniejszy balkon i taras Powiatu Bełchatowskiego”.

Źródło: Opracowanie własne.

Dożynki Diecezjalno – Wojewódzkie w Uniejowie.

20  września  2020  r.  Powiat  Bełchatowski  uczestniczył  w  zorganizowanym  przez  Urząd
Marszałkowski w Łodzi wydarzeniu pn. „Dożynki Diecezjalno – Wojewódzkie”, który był doskonałą
okazją do promocji regionu. 

W  wydarzeniu  wzięły  udział  m.in.  Koła  Gospodyń  Wiejskich  z  gminy  Drużbice,  Szczercowa
i Ruśca. Nasi reprezentanci wzięli udział w konkursach na najlepszą potrawę, najlepsze ciasto
i  wieniec  dożynkowy.  Miodownik  „Rusiecka  rozkosz”,  przygotowany  przez  KGW Dąbrowianki
z Ruśca, zdobył drugie miejsce w konkursie kulinarnym. 

Jednocześnie  stoisko  promocyjne  bełchatowskiego  starostwa  przyciągnęło  setki  gości,
zachęconych poczęstunkiem tj. smakołykami od lokalnych przedsiębiorców i konkursami. 

Zdjęcie Nr 3: Dożynki Diecezjalno – Wojewódzkie w Uniejowie.

Źródło: Opracowanie własne.
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Działania promujące rozwój przedsiębiorczości:

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,  a  ostatecznie
odwołana.  Konkurs  „Firma  na  medal”  został  rozstrzygnięty  poprzez  ogłoszenie  wyników
na stronie internetowej, w mediach oraz poinformowaniu uczestników telefonicznie i pisemnie.

Zdjęcie Nr 4: Konkurs „Firma na medal”.

 Źródło: Opracowanie własne.

Wsparcie dla firm:

6 sierpnia 2020 r. w Bełchatowie odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami przy udziale Urzędu
Marszałkowskiego  w  Łodzi,  Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy  i  Łódzkiej  Agencji  Rozwoju
Regionalnego.  Celem spotkania  było  omówienie  oferty  pomocy  i  wsparcia  dla  firm w czasie
pandemii.
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Zdjęcie Nr 5: Spotkanie z przedsiębiorcami 6 sierpnia 2020 r.

Źródło: Opracowanie własne.

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.

W 2020 r., ze względu na ogłoszony stan epidemii w kraju i w Europie, współpraca ograniczyła
się  do  kontaktów telefonicznych  i  mailowych  oraz  promocji  polskich  powiatów partnerskich
w  biuletynie  samorządowym  „Echo”.  W  wakacyjnym  wydaniu  zamieszczony  został  dodatek,
w  którym  promowany  był  potencjał  turystyczny  powiatu  bełchatowskiego  i  partnerskich
powiatów  w  Polsce.  W  tym wakacyjnym wydaniu  czytelnicy  zostali  zaproszeni  do  regionów
partnerskich  powiatu  bełchatowskiego.  Powiat  słupski kusił  bałtycką  plażą,  kętrzyński
spacerami nad jeziorami,  stalowowolski rekomendował zabranie z sobą roweru, a  myślenicki
i  proszowicki gwarantował odkrywanie skarbów historii, ukrytych w wyżynnych krajobrazach.
Tych, którzy zostali minionego lata w domu, zainspirowano atrakcjami naszego powiatu.
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Zdjęcie Nr 6: Biuletyn powiatu „Echo”.

Źródło: Opracowanie własne.

Promocja w mediach własnych:

Wydawanie biuletynu powiatu bełchatowskiego ,,Echo”. 

W 2020 roku zostały wydane cztery numery biuletynu, w nakładzie od 4 do 6 tys. egzemplarzy.
W jednym z nich została przygotowana wkładka z opisem powiatów partnerskich w Polsce przy
współpracy  z  tamtejszymi  starostwami.  Była  to  prezentacja  turystyczna,  która  w  sytuacji
pandemii  i  ograniczonych  możliwości  podróżowania  poza  granice  kraju,  została  przez
czytelników uznana za ciekawą propozycję spędzenia wakacji np. w powiecie słupskim - nad
morzem, w powiecie kętrzyńskim - na Mazurach czy w powiatach proszowickim lub myślenickim -
w górach. Kolejne wydanie biuletynu miało dodatek poświęcony organizacjom pozarządowym
w  powiecie  bełchatowskim.  W  związku  z  niemożnością  zorganizowania  dorocznego  Pikniku
Stowarzyszeń,  Starosta  Bełchatowski  umożliwił  organizacjom  nieodpłatne  zaprezentowanie
swojej działalności na łamach „Echa”. 
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Zdjęcie Nr 7 . Biuletyn powiatu „Echo”.

Źródło: Opracowanie własne.

Skorzystało z tej propozycji blisko 30 podmiotów. 

,,Echo” dystrybuowane jest na terenie powiatu bełchatowskiego, tj. w gminach oraz niektórych
instytucjach i marketach na terenie miasta Bełchatowa. Porozumienia o współpracy w 2020 r.
zawarły gminy: Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Szczerców, Zelów.

Bieżąca obsługa strony internetowej www.powiat-belchatowski.pl i profilu na Facebooku. 23
września 2020 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron  internetowych  i  aplikacji  mobilnych  podmiotów  publicznych  (Dz.U.2019  poz.848),
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przystosowało urząd, infrastrukturę i stronę internetową do
deklaracji dostępności.

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 korzystano ze wszystkich dostępnych
na rynku środków masowego przekazu.

Materiały promocyjne zamieszczone w mediach w 2020 r. roku dotyczyły m.in.:

• inwestycji drogowych
• programów bezpłatnych badań dla mieszkańców
• działań ekologicznych, akcji
• działań dla przedsiębiorców
• wydarzeń kulturalnych
• wydarzeń promocyjnych
• sytuacji covidowej w powiecie

Materiały były zamieszczane w takich środkach masowego przekazu, jak:

• Gazety, zarówno tytuły bezpłatne i płatne, tj.: ,,Dziennik Łódzki”,
• Telewizje: Dolsat, 
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• Portal Dzień Dobry Bełchatów.

Gadżety i materiały promocyjne:

W celu promocji  i  popularyzacji  marki  powiatu bełchatowskiego w 2020 r.  zostały wykonane
gadżety  promocyjne  z  nadrukami,  które  przekazane  zostały  jako  upominki  w  konkursach
i akcjach promocyjnych.

Patronaty Starosty Bełchatowskiego:

W ramach  promocji  powiatu w 2020 r.  patronatem Starosty  Bełchatowskiego  objęte  zostały
następujące wydarzenia:

Tabela Nr 48 : Patronaty Starosty Bełchatowskiego zrealizowane w 2020 roku.

L.p Wydarzenie: Organizator: Data:

1. VIII edycja Orszaku Trzech Króli w Bełchatowie Stowarzyszenie Aktywności 
Obywatelskiej „Wspólnota”

06.01.2020

2. X Zimowy Turniej Kibiców GKS-u GKS Bełchatów „TORFIORZE” 02.02.2020

3. Koncert Chwały on-line Bełchatowskie Stowarzyszenie 
Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej 
„SYJON” 

11.06.2020

4. XXII Sympozjum Naukowo – Techniczne Energetyka 
Bełchatów 2020

BMP Sp. z o.o. 04-05.11.2020

5. XIX Bełchatowska Pielgrzymka Rowerowa na Jasna Górę Stowarzyszenie Załoga Rowerowa 
Zgrzyt

24-27.08.2020

6. XX  Regionalny  marsz  na  orientację  „Borowska  Góra
2020”

Regionalne Towarzystwo Społeczno – 
Kulturalne „ERSKA” w Bełchatowie

12.09.2020 

7. Oficjalne otwarcie placu egzaminacyjnego kat. AM oraz 
egzamin na kartę rowerową

Fundacja Bezpieczni 16.10.2020

8. Św. Jan Paweł II – Papież Wolności Bełchatowskie Stowarzyszenie 
Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej 
„SYJON”

16.10.2020

Źródło: Opracowanie własne.

Ze  względu  na  ogłoszony  stan  epidemiczny  w  całym  kraju  większość  przedsięwzięć  została
odwołana.  Nie  odbyły  się  wydarzenia  promocyjne  takie,  jak:  V  Forum Gospodarcze  Powiatu
Bełchatowskiego, konkurs „Firma na medal”, I Powiatowy Piknik Rodzinny, Dzień Seniora, Dzień
Pracownika  Socjalnego,  wymiana  uczniów  z  powiatem  Berchtesgaden,  Zjazd  Maskotek
w  powiecie  słupskim  i  wiele  wydarzeń  obejmowanych  honorowym  patronatem  Starosty
Bełchatowskiego, organizowanych przez organizacje pozarządowe i inne instytucje.   
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29. Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Celem nadrzędnym współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi
w 2020 roku było umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem powiatowym a organizacjami
pozarządowymi i wspieranie ich w realizacji zadań publicznych oraz efektywne wykorzystanie
społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Powiatu.

Działania podejmowane w ramach tej współpracy opisywane są w uchwalanym corocznie
Programie  Współpracy  Powiatu  Bełchatowskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program na rok 2020 został przyjęty
Uchwałą Nr XIV/96/2019 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 27 listopada 2019 roku. Prowadzona
na jego podstawie współpraca z  organizacjami  pozarządowymi przybierała  formy współpracy
finansowej  i  pozafinansowej.  Ta o  charakterze  finansowym odbywała  się  w postaci  zlecania
do realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację. Niestety w związku
z trudną sytuacją w kraju spowodowaną pandemią wywołaną wirusem SARS COV-2 wiele zadań
zleconych nie zostało w pełni zrealizowanych, a część organizacji w ogóle odstąpiło od realizacji
zawartych umów. 

Tabela Nr 49: Zestawienie danych liczbowych dotyczących otwartych konkursów ofert w roku 2020.

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

163.000,00 zł 40 ofert złożonych
przez 26 organizacji 

21 134.610,00 zł

Turystyka i krajoznawstwo 10.000,00 zł 10 ofert złożonych
przez 10 organizacji

6 10.000,00 zł 

Kultura i sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego

55.000,00 zł 21 ofert złożonych
przez 16 organizacji

11 46.530,00 zł

Podtrzymywanie 
i upowszechnianie tradycji

narodowej

10.000,00 zł 3 oferty złożone przez
3 organizacje

1 7.700,00 zł

Promocja i ochrona zdrowia 30.000,00 zł 12 ofert złożonych
przez 9 organizacji

5 19.248,00 zł

Pomoc społeczna 35.000,00 zł 6 ofert złożonych
przez 3 organizacje

1 8.424,00 zł 

Rehabilitacja społeczna osób
niepełnosprawnych

50.000,00 zł 6 ofert złożonych
przez 6 organizacji

0
unieważniono

konkurs

0,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2020 zostało również zlecone do realizacji zadanie w drodze tzw. „małej dotacji
pozakonkursowej”  na  podstawie  art.  19a  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie.
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Tabela Nr 50: Zestawienie danych liczbowych dotyczących tzw. „małej dotacji pozakonkursowej” w roku 2020.

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

Rehabilitacja społeczna osób
niepełnosprawnych

3 2 11.056,50,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Powiat Bełchatowski wspierał sektor pozarządowy również w innych formach:

– w strukturze  organizacyjnej  Starostwa  Powiatowego  istnieje  stanowisko  pełnomocnika
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;

– na stronie internetowej Starostwa Powiatowego prowadzona jest zakładka przeznaczona
dla organizacji pozarządowych, gdzie zamieszczane są treści istotne dla funkcjonowania
tych podmiotów, informacje, ogłoszenia;

– 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 (większość
spotkań informacyjno-szkoleniowych oraz doradczych, ze względu na istniejący w kraju
stan  zagrożenia  epidemicznego,  odbywała  się  w  drodze  on-line  i  z  wykorzystaniem
komunikatorów internetowych.

By  wesprzeć  działające  na  terenie  powiatu  bełchatowskiego  organizacje  pożytku
publicznego,  po  raz  kolejny  przeprowadzona  została  „Kampania  1%  podatku  dochodowego
na  rzecz  OPP  z  terenu  powiatu  bełchatowskiego”.  Kampania  miała  charakter  informacyjny
i  miała  zachęcić  podatnika  do  przekazania  1%  podatku  oraz  uświadomić  znaczenie
1% dla lokalnych organizacji działających na rzecz mieszkańców powiatu.

Sytuacja  epidemiczna  uniemożliwiła  organizację  corocznego  Pikniku  Stowarzyszeń,
na  którym mieszkańcy  spotykali  się  ze  społecznikami.  Dlatego  też,  by  wzmocnić  wizerunek
organizacji  pozarządowych  z  najbliższej  okolicy  jako  podmiotów  zaangażowanych
w  rozwiązywanie  lokalnych  problemów  oraz  wpływających  na  rozwój  powiatu,  na  łamach
biuletynu „Echo” została przedstawiona oferta lokalnych organizacji pozarządowych.

11  grudnia  2020  r.  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.
Celem  wspólnie  podjętych  działań  było  wzmocnienie  potencjału  organizacji  pozarządowych
i  podmiotów  ekonomii  społecznej  jako  realizatorów  zadań  publicznych  na  rzecz  powiatu
oraz zwiększenie ich efektywności w aplikowaniu o środki pozabudżetowe. W ramach współpracy
realizowane  były  usługi  doradcze  w  zakresie  prawnych  i  księgowych  aspektów  działania
organizacji, przygotowania projektów, wniosków aplikacyjnych i pomoc w pozyskiwaniu środków,
usługi edukacyjne realizowane w formie seminariów, spotkań szkoleniowych on-line w tematyce
dostosowanej  do  potrzeb organizacji,  grupy  nieformalne  skorzystały  z  finansowych  pakietów
rozwojowych dla  podmiotów ekonomii  społecznych,  4 podmioty otrzymały finansowe pakiety
marketingowe, organizacje otrzymały pomoc w przygotowaniu wniosków w ramach programów
TARCZA.
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30. Ochrona Praw Konsumentów

W  2020  r.  w  Biurze  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  udzielono  1460  porad
w  zakresie  ochrony  praw  konsumentów  oraz  obowiązków  sprzedawców.  Najczęściej
powtarzającymi się w 2020 roku były reklamacje urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń
elektronicznych i sprzętu komputerowego, w tym również telefonów komórkowych (207 porad),
obuwia i odzieży (158 porad), oraz mebli, artykułów wyposażenia wnętrz i  utrzymania domu
(114 porad). Liczną grupę stanowiły również porady dotyczące zakupu samochodów i środków
transportu osobistego (92 porady). 

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.

Wykres Nr 17: Procentowy udział najczęściej zgłaszanych reklamacji w zakresie umów dotyczących sprzedaży 
rzeczy.

Źródło: Biuro Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.

W zakresie  usług,  najwięcej  zgłoszeń  dotyczyło  usług  z  zakresu  bieżącej  konserwacji,
utrzymania  domu,  drobnych  napraw  i  pielęgnacji.  Zgłoszeń  dotyczących  takich  problemów
konsumenckich  było  149.  W grupie  tych  usług  znajdują  się  m.in.  zgłoszenia  dotyczące  prac
wykończeniowych  i  remontowych  w  budynkach  mieszkalnych,  jak  np.  układanie  paneli
podłogowych, czy montaż lub wymiana tzw. stolarki okiennej i drzwiowej. 

Kolejną,  dość  liczną  grupę  stanowiły  usługi  telekomunikacyjne.  Z  takim  problemem
do Biura Powiatowego Rzecznika  Konsumentów zgłosiło  się w 2020 roku 76 osób.  Zgłoszenia
konsumentów związane były głównie z usługami mobilnymi, dotyczącymi usług telefonicznych
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i internetowych. Dotyczyły one nienależytego świadczenia usług telekomunikacyjnych w postaci
złej  jakości  połączeń  telefonicznych  i  internetowych  lub  tzw.  złego  zasięgu  sieci  operatora,
świadczenia usług niezgodnie z przedstawionymi ofertami przez operatorów, czy też wysokości
rachunków za usługi telekomunikacyjne. W porównaniu z rokiem 2019 wzrosła ilość reklamacji
dotycząca  usług  turystycznych  i  rekreacyjnych.  W roku  2019  było  ich  20,  natomiast  w roku
sprawozdawczym 72.

Wykres Nr 18: Procentowy udział najczęściej zgłaszanych reklamacji w zakresie umów dotyczących sprzedaży 
usług.

Źródło: Biuro Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.

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.

Z 82 spraw, skierowanych do Rzecznika, celem podjęcia dalszych, prawem przewidzianych
działań,  60  zakończyło  się  pozytywnie,  18  zakończyło  się  negatywnie,  tj.  przedsiębiorcy
obstawali  przy  swoim  stanowisku,  z  czego  w  5  przypadkach  nie  udzielono  odpowiedzi
na  wystąpienie  Rzecznika  lub  nie  podjęto  skierowanej  do  przedsiębiorców  korespondencji.
Natomiast w toku pozostają 4 sprawy. 
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Wykres Nr 19: Skuteczność wystąpień Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Bełchatowie do przedsiębiorców
w 2020 r. 

Źródło: Biuro Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.

W  2020  r.  rzecznik  konsumentów przygotowywał  dla  zainteresowanych  konsumentów
11  pozwów  o  zapłatę  do  sądu  powszechnego,  z  czego  8  spraw  zakończyło  się  pozytywnie
dla konsumentów. Natomiast w toku pozostały 3 sprawy. 

Wykres Nr 20: Procentowy udział powództw zakończonych pozytywnie dla konsumentów.

Źródło: Biuro Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.
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Z  uwagi  na  wystąpienie  pandemii  COVID-19  i  tym  samym  wprowadzenie  obostrzeń,
zaplanowane przez rzecznika  konsumentów w drugiej  połowie 2020 roku zajęcia  edukacyjne
z  młodzieżą  ostatnich  klas  szkół  ponadpodstawowych  nie  mogły  się  odbyć.  Wobec  czego,
edukacja  konsumencka  została  ograniczona  głównie  do  publikacji  z  zakresu  edukacji
konsumenckiej  w  biuletynie  powiatowym  „Echo  Powiatu”.  Ponadto,  w  ramach  edukacji,
w trakcie bezpośrednich kontaktów z konsumentami, Rzecznik udzielał dodatkowych informacji
i wskazówek,jak skutecznie radzić sobie z egzekwowaniem swoich uprawnień, niejednokrotnie
przekazując materiały edukacyjne w postaci np. broszur, czy wskazując konsumentom adresy
stron internetowych, na których udostępniono różnorodne materiały. Były to najczęściej strony:
Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów,  Urzędu  Komunikacji  Elektronicznej,  Urzędu
Regulacji Energetyki, Rzecznika Finansowego, Fundacji Konsumentów, czy Stowarzyszenia Aquila.

Na  podstawie  działalności  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  w  2020  r.,  można
stwierdzić że świadomość konsumentów w zakresie swoich uprawnień dotyczących zawierania
umów sprzedaży, w szczególności, jeśli chodzi o tradycyjne zakupy w sklepach stacjonarnych
jest  znacznie  większa,  niż  przed  laty.  Natomiast,  w  przypadku  sprzedaży  przez  internet,
w szczególności  na  etapie  przedtransakcyjnym nie  jest  już  tak  dobrze.  Wielu  konsumentów
nie czyta regulaminów sklepów internetowych, przez co często nie zna podstawowych informacji
dot. np. nazwy sprzedawcy, jego adresu, czy też adresu, pod który należy zgłosić reklamację
wadliwej rzeczy, będącej przedmiotem zakupu poza lokalem lub ją odesłać. Znajomość takich
informacji  jest  bardzo  istotna,  szczególnie  przed  podjęciem decyzji  o  dokonaniu  transakcji
na odległość, gdyż bardzo często sprzedawcami pozornie atrakcyjnych towarów, oferowanych
na  przykład  na  portalach  społecznościowych,  które  w  rzeczywistości,po  otrzymaniu  okazują
się rzeczami kiepskiej, jakości, są  przedsiębiorcy z poza obszaru UE, np. z Chin, od których
wyegzekwowanie  roszczenia  reklamacyjnego,  w  przypadku  wady  rzeczy  lub  skorzystanie
z  możliwości  odstąpienia  od  umowy  jest  zazwyczaj  utrudnione  albo  niemożliwe,  natomiast
rzecznik konsumentów nie może wystąpić z interwencją w ramach swoich uprawnień do takiego
podmiotu.  Ponadto,  coraz  częściej  w  sprzedaży  przez  internet  spotykamy  się  z  modelem
sprzedaży  działającym  na  zasadzie  tzw.  dropshippingu,  czyli  modelu  logistycznego
wykorzystywanego  w sprzedaży  internetowej,  polegającego  na  przeniesieniu  procesu  wysyłki
towaru na dostawcę. W takim przypadku rola sklepu internetowego sprowadza się wyłącznie
do zbierania zamówień i przesyłania ich do dostawcy, który realizuje wysyłkę towaru do klienta.
Często taki  podmiot  zastrzega w swoim regulaminie,  że wszelkie  reklamacje dotyczące wad
zakupionych rzeczy można kierować wyłącznie do nadawcy przesyłki,  mającego swą siedzibę
np. w krajach azjatyckich lub informuje o dodatkowych kosztach takiej transakcji, związanych
np. z koniecznością dokonania zapłaty cła za zakupiony towar. Z takimi informacjami konsumenci
powinni  się  zapoznać  przed  zawarciem  umowy  na  odległość,by  świadomie  podjąć  decyzję
dotyczącą  tak  specyficznych  warunków  umowy  sprzedaży.  Ponadto,  niektóre  transakcje
dotyczące  zakupów  ze  sprzedawcami  z  poza  obszaru  UE  kończą  się  brakiem  otrzymania
zamówionego towaru, mimo uprzedniego dokonania zapłaty. Wtedy, pozostaje jedynie możliwość
zawiadomienia organów ścigania o takim przypadku. 

Wobec znacznego wzrostu sprzedaży przez internet, do czego bez wątpienia przyczyniła się
również epidemia COVID-19 i tym samym, wobec wzrostu związanych z tym rodzajem sprzedaży
problemów, wynikających głównie z niewłaściwego postępowania konsumentów na etapie przed
dokonaniem transakcji, koniecznym jest położenie większego nacisku na działania prewencyjne,
polegające na  prowadzeniu edukacji konsumenckiej w tym zakresie we wszystkich dostępnych
kanałach edukacyjnych.
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31. Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Bełchatowskim na koniec
2020  roku  i  realizowanych  w  2020  r.  programach  aktywizacyjnych
na podstawie danych PUP w Bełchatowie.

Poziom bezrobocia w powiecie bełchatowskim na koniec 2020 r. – 2 841 osób bezrobotnych.

Stopa bezrobocia na koniec 2020 r.

• powiat bełchatowski – 5,4 %, 
• województwo łódzkie – 6,2 %, 
• Polska – 6,2 %.

Tabela Nr 51: Liczba bezrobotnych w poszczególnych jednostkach samorządowych powiatu bełchatowskiego.       
Zestawienie porównawcze - stan na koniec 2019 i 2020 r.

JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE Liczba bezrobotnych
na koniec 2019 r.  

Liczba
bezrobotnych

na koniec
2020 r.

Spadek/wzrost w porównaniu
do końca 2019 r.

w liczbach proc.

GMINA MIEJSKA BEŁCHATÓW 1 150 1 306 156 13,6 %

GMINA BEŁCHATÓW 216 247 31 14,4 %

GMINA DRUŻBICE 107 127 20 18,7 %

GMINA KLESZCZÓW 96 105 9 9,4 %

GMINA KLUKI 84 104 20 23,8 %

GMINA RUSIEC 79 78 -1 -1,3 %

GMINA SZCZERCÓW 169 173 4 2,4 %

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA ZELÓW 669 701 32 4,8 %

w tym

Zelów miasto 369 379 10 2,7 %

Zelów wieś 300 322 22 7,3 %

OGÓŁEM POWIAT BEŁCHATOWSKI 2 570 2 841 271 10,5 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Bełchatowie.

W 2020 roku liczba rejestracji bezrobotnych była  wyższa od liczby wyłączeń z ewidencji
o 271, co na przestrzeni roku przyniosło wzrost liczby bezrobotnych. 
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W  2020 roku  w Powiatowym  Urzędzie  Pracy w  Bełchatowie  zarejestrowanych zostało
3 638 osób bezrobotnych.

W 2020 roku wyłączono z ewidencji  bezrobotnych  3 367 osób, w tym  2  128 z powodu
podjęcia zatrudnienia (63,2 % ogółu wyłączonych). 

Tabela Nr 52: Rejestracje i wyrejestrowania bezrobotnych w 2020 roku. 

Miesiące Liczba rejestrowanych „Napływ”

Liczba wyłączonych z ewidencji „Odpływ”

Ogółem Podjęcia pracy

Styczeń 421 235 140

Luty 341 371 167

Marzec 295 279 156

Kwiecień 257 154 121

Maj 243 172 129

Czerwiec 263 231 163

Lipiec 330 280 185

Sierpień 306 308 189

Wrzesień 352 444 279

Październik 311 361 215

Listopad 276 281 197

Grudzień 243 251 187

Razem 3 638 3 367 2 128

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Bełchatowie.

Dział Obsługi Klienta.

Dział Obsługi Klienta realizuje zadania związane z pośrednictwem pracy i poradnictwem
zawodowym. Pomoc kierowana jest zarówno do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, jak
również pracodawców.

Ze  względu  na  sytuację  epidemiczną,  od  marca  2020  roku  Powiatowy  Urząd  Pracy
w Bełchatowie musiał w znacznym stopniu ograniczyć bezpośrednią obsługę swoich klientów, ale
nie zaprzestał działalności przechodząc na elektroniczną lub telefoniczną formę kontaktu. Mimo
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oferowanej dostępności, nie da się nie zauważyć, że z oferty PUP skorzystało znacznie mniej
osób.
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  2020  r.  zgłoszone  zostały  3  802  wolne  miejsca  pracy  i  miejsca  aktywizacji  zawodowej,
z których 3 345 były to miejsca niesubsydiowane (88% ogółu zgłoszonych ofert pracy). W ramach
realizacji  zgłoszonych  do  urzędu  ofert  pracy  zostało  zorganizowanych  16  giełd  pracy  na  16
miejsc. Wzięło w nich udział 110 osób, z których 13 podjęło pracę. Pandemia i wprowadzone
w  związku  z  nią  ograniczenia  w  funkcjonowaniu  podmiotów  gospodarczych  sprawiły,  że
pracodawcy w obawie o przyszłość i  przy braku stabilności  ograniczyli  procesy rekrutacyjne.
W 2020 r. do Urzędu zgłoszonych zostało o 868 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej mniej niż
miało to miejsce w roku 2019. Miało to również wpływ na ilość przedkładanych propozycji pracy.
W 2020 r. doradcy klienta przedłożyli 1 575 propozycji pracy i aktywizacji zawodowej, podczas
gdy w 2019 r. ponad dwukrotnie więcej, bo 3 683. 

Realizując standardy usług rynku pracy pośrednicy upowszechniają również oferty pracy
nadesłane z innych urzędów. W 2020 roku do urzędu wpłynęły zgłoszenia na 648 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.  Panująca  pandemia  i  wprowadzone
w  związku  z  nią  ograniczenia  na  całym  świecie  wpłynęły  na  znaczny  spadek  ofert  pracy
w zakresie pośrednictwa EURES. W 2020 r. do PUP w Bełchatowie wpłynęły zaledwie 53 oferty
pracy na 375 miejsc pracy za granicą. 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 2020 roku 122 osobom bezrobotnym udzielono informacji i porad na temat warunków życia
i pracy w poszczególnych krajach. 

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/, 
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• 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 2020 r.  zarejestrowano 1  516 oświadczeń  (dla  obywateli  Ukrainy -  1  446,  Białorusi  -  49,
Mołdawii – 12, Gruzji - 6, Rosji - 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  427
wniosków  o  wydanie  zezwolenia  na  pracę  sezonową,  na  podstawie  których  wydano  329
zaświadczeń o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków
w sprawie pracy sezonowej. W 2020 roku wydano 225 zezwoleń na pracę sezonową.

Informacja dot. wyniku tzw. testu rynku pracy (tzw. informacja starosty).

Jeżeli  zezwolenie  dotyczy  obywatela  innego  kraju  niż  wymienionego  w rozporządzeniu
(tj.  innego  niż  Armenia,  Białoruś,  Gruzja,  Mołdawia,  Rosja  lub  Ukraina)  do  wniosku  należy
dołączyć  informację  dot.  wyniku  tzw.  testu  rynku  pracy,  tj.  informacji  starosty  o  braku
możliwości  zaspokojenia  potrzeb  kadrowych  pracodawcy  w  oparciu  o  rejestry  bezrobotnych
i  poszukujących  pracy  lub  o  negatywnym wyniku  rekrutacji  organizowanej  dla  pracodawcy.
W 2020 roku wydano 112 informacji starosty łącznie na 1 243 miejsca pracy.

Poradnictwo zawodowe.

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy:
 
1. 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,

2. 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.

Tabela Nr 53:  Osoby objęte indywidualnym poradnictwem zawodowym w 2020 roku.

poradnictwo indywidualne: porada zawodowa informacja zawodowa

liczba osób ogółem 932 2370

kobiety 553 1434
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osoby do 30 roku życia 300 451

osoby powyżej 50 roku życia 185 418

osoby niepełnosprawne 98 304

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Bełchatowie.

Grupowe poradnictwo zawodowe.

W  2020  roku  zorganizowano  zajęcia  dla  11  grup  bezrobotnych  (porady  grupowe
i  informacje  zawodowe),  w  których  łącznie  wzięły  udział  94  osoby  bezrobotne  (w  tym  74
kobiety). Grupowymi poradami zawodowymi objęto 31 osób (w tym 28 kobiet), zaś grupowymi
spotkaniami z zakresu informacji zawodowej objęto 63 osoby bezrobotne (w tym 46 kobiet).
Celem wszystkich zajęć grupowych było kształtowanie aktywnej postawy na rynku pracy. Zajęcia
odbyły się w następujących grupach:

• dla  osób  do  30  roku  życia zorganizowano  dwa  spotkania  informacyjne  (w  filii  PUP
w Zelowie), w których wzięło udział dwanaście osób; uczestnicy mogli dowiedzieć się
o formach pomocy oferowanej przez urząd pracy w świetle obowiązujących przepisów
oraz  o  możliwościach  aktywizacji  i  rozwoju  zawodowego  za  pośrednictwem  innych
instytucji;

• dla osób długotrwale bezrobotnych zorganizowano jedną poradę, w której wzięło udział
jedenaście osób; celem porady było zainspirowanie osób długotrwale pozostających bez
pracy  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 jedno grupowe spotkanie informacyjne o znaczeniu kwalifikacji
zawodowych, w którym wzięły udział cztery osoby; 

• dla  osób  bezrobotnych  i  aktywnie  poszukujących  pracy  oraz  posiadających
doświadczenie zawodowe zorganizowano dwie porady, w których uczestniczyło łącznie
piętnaście  osób;  zakres  tematyczny  obejmował  przygotowanie  własnych  dokumentów
aplikacyjnych, zorganizowano również grupową informację dla dziesięciu osób, dotyczącą
poszukiwania pracy za granicą, w której usługę pośrednictwa pracy poza granicami kraju
zaprezentował doradca EURES z WUP w Łodzi; 

• dla  osób  nowo  zarejestrowanych  (do  6  miesięcy)  zorganizowano  jedno  grupowe
spotkanie liczące jedenaście osób w celu przedstawienia usług urzędu pracy i możliwości
aktywizacji za pośrednictwem PUP; w spotkaniu wziął udział przedstawiciel Wojskowej
Komisji Uzupełnień w Sieradzu, który omówił rekrutację w wojskowości;

• dla  osób  pełniących  funkcje  opiekuńcze  i  wyłączonych  z  rynku  pracy
w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi (w tym dziećmi niepełnosprawnymi)
przeprowadzono spotkanie informacyjne pod nazwą „Aktywna mama”, w którym wzięło
udział  dwadzieścia  kobiet;  celem  spotkania  było  zaktywizowanie  tych  osób  oraz
przekazanie informacji o programach i instytucjach realizujących usługi opiekuńcze oraz
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wspomagających  ich  aktywność  zawodową  i  powrót  na  rynek  pracy;  w  spotkaniu
uczestniczyły  przedstawicielki  MOPS  w  Bełchatowie,  które  zaprezentowały  formy
działania i usługi świadczone przez tę instytucję.

Ponadto dla ogólnej grupy osób bezrobotnych zorganizowano jedną poradę zawodową (pięć
osób)  dotyczącą metod poszukiwania pracy, budowania  motywacji  i  pokonywania  barier  oraz
jedną informację zawodową (sześć osób) z zakresu form pomocy oferowanej przez urząd pracy
w  świetle  obowiązujących  przepisów  oraz  możliwości  aktywizacji  i  rozwoju  zawodowego
za pośrednictwem innych instytucji.

Grupowe spotkania informacyjne z zakresu informacji zawodowej.

Ze  względu  na  pandemię  COVID-19  i  związane  z  nią  ograniczenia  większość
z zaplanowanych na 2020 r. spotkań została odwołana.

W 2020 roku 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. 

• „Aktywna mama” - wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze poprzez
zwiększenie  ich  aktywności  zawodowej;  przekazanie  informacji  
o podstawowych usługach urzędu pracy, o programach oraz instytucjach realizujących
usługi opiekuńcze, wspomagających aktywność zawodową i powrót na rynek pracy.

• „Poszukiwanie  pracy  za  granicą”  -  przedstawienie  pośrednictwa  pracy
w ramach sieci EURES i bezpiecznych wyjazdów do pracy.

Na spotkaniach poruszano m.in. 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 2020 roku doradcy zawodowi opracowali nowe programy z zakresu grupowego poradnictwa
zawodowego:

• „Pakiet  przydatnych  rozwiązań  w  problemach  zawodowych  kobiet  długotrwale
bezrobotnych”  -  wskazanie  możliwości  rozwiązywania  problemów  zawodowych  oraz
motywowanie ich do aktywności na rynku pracy.

• „Klasyfikacja zawodów i specjalności – jak ją wykorzystać w poszukiwaniu zatrudnienia” –
zapoznanie z Klasyfikacją zawodów i specjalności i wykorzystanie informacji o zawodach
do rozmowy z pracodawcą oraz do pisania dokumentów aplikacyjnych. 
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• „Instytucje wspierające osoby niepełnosprawne” - omówienie zakresu i form działania
instytucji  publicznych i  niepublicznych,  stowarzyszeń czy organizacji,  które mogą być
przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych osób niepełnosprawnych.

• „Aktywna mama” - wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze poprzez
zwiększenie ich aktywności zawodowej i powrotu na rynek pracy; przekazanie informacji
o podstawowych usługach urzędu pracy, o programach oraz instytucjach realizujących
usługi opiekuńcze, wspomagających aktywność zawodową i powrót na rynek pracy.

• „Autoprezentacja – przygotuj się do spotkania z pracodawcą” - zdobycie umiejętności
zaprezentowania  własnego  dorobku  zawodowego,  kwalifikacji,  doświadczenia
zawodowego i umiejętności, poznanie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

W zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej Urząd Pracy współpracował
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bełchatowie, z doradcą EURES przy Wojewódzkim
Urzędzie  Pracy  w  Łodzi  oraz  z  Wojskową  Komisją  Uzupełnień  w  Sieradzu.  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 drukarki. 

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 2020 roku udzielono ich 171. 

Projekt „Młodzież na rynku pracy”.

W  2020  roku  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, we współpracy
z  przedstawicielami  szkół,  zorganizowano  spotkania  z  uczniami.  Uczestniczyło  w  nich
131 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.
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Pierwotnie  zajęcia  z młodzieżą miały  odbywać się cyklicznie  przez cały  rok.  Pandemia
COVID-19,  związane  z  tym  zamknięcie  szkół  oraz  ograniczenia  w  organizowaniu  spotkań
grupowych spowodowały, że kolejne zajęcia zostały odwołane.

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  2020  roku,  na  finansowanie
programów, PUP w Bełchatowie dysponował środkami w wysokości 7 418 459,60 zł,  na które
składały się: 

• środki Funduszu Pracy według algorytmu w wysokości 2 087 256,00 zł;
• 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 w wysokości 2 989 794,16 zł;

• 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 w wysokości 2 341 409,44 zł.

PUP w Bełchatowie dysponował również środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
na  finansowanie  kształcenia  ustawicznego  pracowników  i  pracodawców  w  wysokości
640 tys. zł. W 2020 r. podpisano 65 umów o finansowanie ze środków KFS działań obejmujących
kształcenie  ustawiczne  pracowników  i  pracodawcy.  W  ramach  zawartych  umów  wsparciem
objęto 341 osób pracujących, w tym 12 pracodawców i 329 pracowników.

Od kwietnia 2020 r. PUP wykonywał  zadania na rzecz ochrony miejsc pracy i pomocy dla
przedsiębiorców  w  ramach  Tarczy  Antykryzysowej  przygotowanej  przez  rząd  w  związku
z  pandemią  COVID-19.  Formy  wsparcia,  realizowane  przez  Urząd  w  ramach  ustawy  z  dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
to:

• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek
na ubezpieczenia społeczne dla MSP,

• dofinansowanie  części  kosztów  prowadzenia  działalności  gospodarczej  dla
przedsiębiorców samozatrudnionych,

• niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców, 
• niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych,
• dofinansowanie  części  kosztów  wynagrodzeń  pracowników  dla  organizacji

pozarządowych,
• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej,
• dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
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W celu szybkiego uruchomienia wsparcia dla przedsiębiorców początkowo ww. działania
finansowane  były  z  przesuniętych  środków  Funduszu  Pracy  przeznaczonych  na  aktywizację
bezrobotnych  oraz  środków  EFS  na  finansowanie  projektów  w  ramach  RPO  WŁ  i  PO  WER.
W późniejszym okresie PUP otrzymał na ten cel dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy.
Łącznie w 2020 r. na ww. formy wparcia wydatkowano 40 769 178,06 zł, w tym:

• 325  000,00  zł  -  środki  Funduszu  Pracy  przesunięte  z  programów  na  aktywizację
bezrobotnych,

• 291 460,00 zł - środki przesunięte z RPO WŁ,
• 551 625,26 zł - środki przesunięte z PO WER,
• 1 281 540,00 zł - środki RPO WŁ w ramach rezerwy Funduszu Pracy,
• 38 319 552,80 zł - środki z rezerwy Funduszu Pracy.

Do końca 2020 r. pozytywnie rozpatrzono:

• 4  474  wnioski  o  jednorazową  pożyczkę  na  pokrycie  bieżących  kosztów  prowadzenia
działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 zzd,

• 467 wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych
od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, o którym mowa w art. 15 zzb,

• 830 wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
o którym mowa w art. 15 zzc,

• 7 wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych
od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, o którym mowa w art. 15 zze,

• 60  wniosków  o  dotację  na  pokrycie  bieżących  kosztów  prowadzenia  działalności
gospodarczej  dla  mikro  i  małych  przedsiębiorców  określonych  branż,  o  której  mowa
w art. 15 zze4. 

Tabela Nr  54:  Wydatki na aktywne formy przewidziane ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy poniesione w 2020 r.

Typ Wykonane wydatki

Szkolenia: 78 744,59

opłaty dla firm 63 209,91

stypendia szkoleniowe 15 014,68

w tym dla osób zatrudnionych 2 181,20

koszty egzaminów i licencji 520,00

Prace interwencyjne 217 572,46

Roboty publiczne 47 276,27

Prace społecznie użyteczne 12 128,58
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w tym: PAI 0,00

Bon na zasiedlenie 39 000,00

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 162 735,85

Stypendium przygotowania zawodowego dorosłych 5 877,75

Organizowanie przygotowania zawodowego dorosłych (wydatki rzeczowe,
premie, egzaminy, badania lekarskie)

7 799,00

Stypendia za okres kontynuowania nauki 0,00

w tym dla osób zatrudnionych 0,00

Opieka nad dzieckiem lub osobą zależną 16 984,21

w tym z tytułu podjęcia zatrudnienia 0,00

Wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 803 112,33

w tym rezerwa 0,00

Dotacje na działalność 256 473,10

w tym rezerwa 0,00

Udzielone pożyczki szkoleniowe 0,00

Koszty w ramach bonu na zasiedlenie 0,00

Badania lekarskie w ramach : 1 538,00
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szkolenia: 1 538,00

stażu 0,00

Koszty wynagrodzenia 50+ 58 106,94

Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych - PAI 0,00

RAZEM  ALGORYTM 1 707 349,08

RPO WŁ V 1 814 660,96

Dotacje na dział. gosp. 1 140 256,36

w tym VAT 147 483,24

VAT planowany 55 461,75

Doposażenie 107 135,12

w tym VAT 20 033,40

Stypendium stażowe 567 269,48

PO WER IV 2 422 550,13

Stypendium stażowe 1 180 619,93

Dotacje na dział. gosp. 1 087 100,20

w tym VAT 161 416,07

VAT planowany 29 066,93

Bon na zasiedlenie 154 830,00

KFS 599 902,36

w tym zakup usług - promocja 0,00

rezerwa 40 000,00

RAZEM 6 584 462,53

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Bełchatowie.
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Tabela Nr 55: Struktura wyłączeń z ewidencji w 2020 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

17 4 6 2 8 1 1 0 2 2

Staże/bony stażowe 262 178 117 74 175 112 4 2 57 42

Przygotowanie 
zawodowe dorosłych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prace społecznie 
użyteczne                     
(w tym w ramach PAI)

21 18 7 6 3 3 7 5 19 16

Prace interwencyjne 67 45 27 21 30 19 5 3 13 10

Roboty publiczne 6 5 4 3 2 2 1 0 1 0

Podjęcie pracy               
w ramach refundacji 
kosztów wyposażenia 
lub doposażenia 
stanowisk pracy             
dla skierowanych 
bezrobotnych

57 23 26 10 25 11 4 0 6 4

Jednorazowe środki       
na uruchomienie własnej
działalności 
gospodarczej

111 52 46 18 59 30 1 0 9 5

Podjęcia pracy poza 
miejscem zamieszkania 
w ramach bonu              
na zasiedlenie

23 14 13 9 23 14 X X 1 1

Podjęcie pracy               
w ramach 
dofinansowania 
wynagrodzenia               
za zatrudnienie 
skierowanego 
bezrobotnego powyżej   
50 roku życia

9 2 2 0 x x 9 2 1 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Bełchatowie
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32. Podsumowanie

Raport o stanie Powiatu Bełchatowskiego za rok 2020 jest trzecim tego typu dokumentem
przedkładanym Radzie Powiatu w Bełchatowie oraz prezentowanym mieszkańcom powiatu.

Zarząd  Powiatu  Bełchatowskiego  w  2020  roku  realizował  zadania  zgodnie  ze  swoimi
kompetencjami oraz kierunkami wyznaczanymi przez Radę Powiatu Bełchatowskiego.
Rok  2020  był  dla  nas  wszystkich  czasem  wyjątkowo  trudnym,  bo  naznaczonym  pandemią
Sars-Cov2. Ta sytuacja, postawiła przed nami poważne wyzwania, których podstawowym celem
była troska  o najważniejszą ludzką wartość, jaką jest zdrowie. Tym przede wszystkim kierował
się samorząd powiatu bełchatowskiego realizując swoje statutowe zadania i wypełniając decyzje
rządu.  Ponadto  w  2020   roku  Zarząd  Powiatu  Bełchatowskiego  szczególny  nacisk  kładł  na
podejmowanie  nowych  zadań  w  celu  zapewnienia  zrównoważonego  rozwoju  gospodarczego
i  społecznego  powiatu  przy  uwzględnieniu  poziomu  zaciągniętych  zobowiązań.  Jednocześnie
zdając sobie sprawę z ograniczeń, głównie natury finansowej, Zarząd Powiatu Bełchatowskiego
zamierza nadal racjonalnie wydatkować środki publiczne.
W okresie całego 2020 roku Zarząd Powiatu szczególną uwagę przywiązywał do podejmowania
działań zmierzających do rozwiązywania problemów na rzecz osób niepełnosprawnych, a także
do współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tym celu wspierał i nadal będzie wspierać,
inicjatywy społeczne poprzez uczestnictwo oraz współorganizację wydarzeń. Takie też główne
cele Zarząd Powiatu zamierza realizować w 2020 roku, jak również w latach kolejnych.

Przedstawiony Radzie Powiatu Bełchatowskiego Raport o stanie Powiatu Bełchatowskiego
za 2020 rok jednoznacznie wskazuje, iż w 2020 roku został obrany właściwy kierunek rozwoju
Powiatu  Bełchatowskiego,  który  powinien  być  kontynuowany  w  latach  następnych.
Raport  o stanie Powiatu Bełchatowskiego za 2020 rok stanowić ma punkt wyjścia do debaty
o  stanie  Powiatu  Bełchatowskiego  i  podstawę  do  oceny  działalności  Zarządu  Powiatu
Bełchatowskiego.
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33. 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 
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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
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.kilinski.zelow@gmail.com
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
info@pcs-belchatow.pl
Dyrektor: Mirosław Mielus 
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34. 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
Adam Pstrokoński, tel. 44 633 83 12
www.kppsp-belchatow.pl
kppsp01@straz.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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