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Podsumowanie Działalności Zarządu Powiatu
w Bełchatowie za 2021 rok

Raport o stanie Powiatu Bełchatowskiego za rok 2021 zawiera dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Opracowanie
powstało
w
oparciu o materiały źródłowe Starostwa Powiatowego w Bełchatowie
i jednostek organizacyjnych Powiatu Bełchatowskiego.
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
ul. Pabianicka 17/19
e-mail: powiat@powiat-belchatowski.pl
tel. 44 635 86 01
www.powiat-belchatowski.pl
Koordynacja prac nad dokumentem:
Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu
tel. 44 733 66 08
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W tym miejscu pragnę podziękować radnym Rady Powiatu w Bełchatowie, samorządowcom
z gmin, pracownikom bełchatowskiego starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych i szkół,
organizacjom pozarządowym, instytucjom, firmom, mieszkańcom oraz wszystkim osobom, które
miały swój wkład w działania na rzecz Powiatu Bełchatowskiego w roku 2021. Państwa aktywność
i zaangażowanie stanowią bezcenną wartość, która wymiernie wzmacnia powiatowy potencjał.
Ufam, że dalej będziemy wspólnie go rozwijać i promować.
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 2022 r. poz. 528) zarząd powiatu, co roku, do dnia 31 maja, przedstawia radzie
powiatu raport o stanie powiatu.
Niniejszy Raport o Stanie Powiatu obejmuje podsumowanie działalności zarządu
powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz
uchwał rady powiatu. Działając na podstawie art. 30a ust. 3 ustawy o samorządzie
powiatowym rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące
raportu. W odniesieniu do raportu za rok 2021 Rada Powiatu w Bełchatowie nie skorzystała
z tych uprawnień, w związku z czym raport został przygotowany w oparciu o wytyczne
wskazane w ustawie i obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w Bełchatowie
w roku 2021 z realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu
w Bełchatowie.
Raport zawiera ogólną charakterystykę powiatu, wybrane dane finansowe za rok 2021
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 2021 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.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Raport rozpatrywany będzie podczas sesji, na której
podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi
wykonawczemu. Powyższy przepis daje mieszkańcom wspólnoty lokalnej uprawnienie do
udziału w debacie nad Raportem. Po zakończeniu debaty nad przedmiotowym dokumentem
organ stanowiący podejmuje decyzję w sprawie wotum zaufania.
Przedkładany Raport o Stanie Powiatu stanowi syntetyczną informację dla Rady
oraz mieszkańców o działaniach podejmowanych w powyższym zakresie przez cały 2021 rok.
Dokument opracował Zespół ds. 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
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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 powiatową
administrację zespoloną, którą stanową: starostwo powiatowe, powiatowy urząd pracy, będący
jednostką organizacyjną powiatu, jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

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
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Mapa Nr 2: Podział powiatu bełchatowskiego na gminy ( stan na 2021 rok)

Źródło: Opracowanie własne.

Powiat bełchatowski charakteryzuje duże zalesienie oraz liczne zbiorniki wodne, które
stwarzają dobre warunki do uprawiania turystyki i aktywnej rekreacji. Władze powiatu dużą
uwagę skupiają także na ochronie środowiska zwłaszcza w zakresie edukacji ekologicznej
mieszkańców. Nie tylko produkcja energii i ekologia są znakami rozpoznawczymi powiatu
bełchatowskiego. Inwestycje w nowoczesną i ogólnodostępną infrastrukturę sportoworekreacyjną znajdują się co roku wśród zadań wszystkich gmin i samorządu powiatu. Dzięki
temu na imprezy sportowe przyjeżdżają tutaj m.in. curlingowcy, kolarze, czy lekkoatleci
z całego kraju.
Powiat bełchatowski jest dobrze skomunikowany z głównymi arteriami drogowymi
w centrum Polski. Przez teren powiatu przebiega istotna z punktu widzenia połączeń
krajowych i międzynarodowych droga krajowa Nr 74. Od strony wschodniej posiada ona
połączenie z budowaną autostradą A1. Sieć dróg powiatowych liczy ponad
350 kilometrów.
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Mapa Nr 3: Sieć dróg na terenie powiatu bełchatowskiego.

Źródło: Opracowanie własne.
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II.
4. Władze powiatu bełchatowskiego
Zdjęcie Nr 1: Władze powiatu bełchatowskiego.

Ź
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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, Włodzimierz
Kula, Dorota Pędziwiatr, Jacek Zatorski

Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej:
Przewodniczący: Jolanta Pawlikowska
Wiceprzewodniczący:Tadeusz Dobrzański
Członkowie: 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 2021).
Powierzchnia w km2

2021

968

Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km

117

2

Źródło: www.lodz.stat.gov.pl
Wykres Nr 1: Ludność według płci i grup wieku w 2021 r. (stan na dzień 31 grudnia 2021).

Źródło: www.polskawliczbach.pl
Tabela Nr 2: Wybrane dane demograficzne w 2021 r. (stan na dzień 31 grudnia 2021).
Wybrane dane
demograficzne w 2021 r.
Ludność

Województwo Łódzkie

Powiat Bełchatowski

Województwo = 100

2416902

111784

4,7

1499697

62939

4,2

Urodzenia żywe

19567

939

4,8

Zgony

38015

1306

3,5

Przyrost naturalny

-18448

-367

x

Saldo migracji ogółem

-2 143

-195

x

414183

21061

5,1

1399155

66702

4,8

603564

24021

4

w tym w miastach

Ludność w wieku:
przedprodukcyjnym
produkcyjnym
poprodukcyjnym
Źródło: www.lodz.stat.gov.pl
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Tabela Nr 3: Populacja w gminach powiatu bełchatowskiego (stan na dzień 31 grudnia 2021).
Populacja
WYSZCZEGÓLNIENIE
ogółem
mężczyźni
kobiety
na 1 km2

Kobiety na
100
mężczyzn

Miasto Bełchatów

55583

26930

28653

1629 os/km2

106

Miasto Zelów

7356

3559

3797

688 os/km

107

Gmina Zelów

7458

3695

3763

90 os/km

2

102

Gmina Bełchatów

12070

6021

6049

66 os/km

2

101

Gmina Drużbice

5219

2610

2609

46 os/km

2

100

Gmina Kleszczów

6503

3192

3311

51 os/km

2

104

Gmina Kluki

4407

2145

2262

37 os/km

2

106

Gmina Rusiec

5015

2439

2576

50 os/km

2

106

Gmina Szczerców
8173
Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi.

3988

4185

64 os/km

2

105

2

Tabela Nr 4: Powiat bełchatowski - migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały (stan na dzień 31 grudnia
2020).
Napływ
ogółem
razem

z miast

do miast
ze wsi

1277
850
427
Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi.

na wieś

razem

z miast

ze wsi

razem

z miast

ze wsi

381

142

239

896

708

188

III.
7. Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Bełchatowie – uchwały podjęte
w 2021 r.
Tabela Nr 5: Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Bełchatowie – uchwały podjęte w 2021 r.
Lp. Numer uchwały
Data
Postanowienie w sprawie
Informacja o wykonaniu
podjęcia
1.

XXVII/177/2021

27.01.2021 r.

Uchwalenia Programu
współpracy Powiatu
Bełchatowskiego
z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok
2021.

Uchwała była na bieżąco
realizowana w roku 2021 r.
Na podstawie Programu Zarząd
Powiatu m.in. ogłosił otwarte
konkursy ofert na realizację zadań
publicznych zleconych
organizacjom pozarządowym.
Ponadto systematycznie
prowadzona była
z organizacjami współpraca
o charakterze pozafinansowym.
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Lp.

Numer uchwały

Data
podjęcia

Postanowienie w sprawie

Informacja o wykonaniu

2.

XXVII/178/2021

27.01.2021 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.

Uchwała ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Łódzkiego w dniu 08 lutego 2021 r.
pod poz. 563. Przekazano do szkół
i placówek oświatowych do
wiadomości i stosowania.

3.

XXVII/179/2021

27.01.2021 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu
Bełchatowskiego na lata 20212032.

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

4.

XXVII/180/2021

27.01.2021 r.

Zmiany budżetu Powiatu na
2021 rok.

Budżet Powiatu realizowany
zgodnie z przyjętymi w uchwale
zmianami.

5.

XXVIII/181/2021

24.02.2021 r.

Zmiany składu Komisji Rodziny,
Zdrowia i Pomocy Społeczne.

Przyjęto rezygnację Radnego
Leszka Maciaszczyka z funkcji
członka Komisji Rodziny, Zdrowia
i Pomocy Społecznej.

6.

XXVIII/182/2021

24.02.2021 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu
Bełchatowskiego na lata 20212032.

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

7.

XXVIII/183/2021

24.02.2021 r.

Zmiany budżetu Powiatu na
2021 rok.

Budżet Powiatu realizowany
zgodnie z przyjętymi w uchwale
zmianami.

8.

XXIX/184/2021

30.03.2021 r.

Określenia zadań i
przeznaczenia środków
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w zakresie
rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób
niepełnosprawnych w powiecie
bełchatowskim w 2021 roku.

Zadania określone w uchwale
zostały zrealizowane. Środki
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przyznane
algorytmem dla powiatu na 2021
rok zostały w 100 % wykorzystane
na realizację zadań określonych
w uchwale.

9.

XXIX/185/2021

30.03.2021 r.

Udzielenia pomocy finansowej
Miastu Bełchatów w ramach
realizacji zadania "Przebudowa
ulicy Kwiatowej w Bełchatowie
na odcinku od ronda im. J.
Wybickiego do ul. 1-go Maja".

Zadanie zrealizowano.
Przekazano dotację w 2021 roku.

10.

XXIX/186/2021

30.03.2021 r.

Utworzenia Szkoły Policealnej
i włączenia jej do Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych nr 2
w Bełchatowie.

Poszerzono ofertę edukacyjną dla
osób dorosłych realizowaną przez
szkołę publiczną.

11.

XXIX/187/2021

30.03.2021 r.

Udzielenia pomocy rzeczowej
dla Miasta Bełchatów.

Zadanie zrealizowano.
Przekazano dotację w 2021 roku.
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Lp.

Numer uchwały

Data
podjęcia

Postanowienie w sprawie

Informacja o wykonaniu

12.

XXIX/188/2021

30.03.2021 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu
Bełchatowskiego na lata 20212032.

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

13.

XXIX/189/2021

30.03.2021 r.

Zmiany budżetu Powiatu na
2021 rok.

Budżet Powiatu realizowany
zgodnie z przyjętymi w uchwale
zmianami.

14.

XXIX/190/2021

30.03.2021 r.

Powierzenia miastu Bełchatów
zadania w zakresie zarządzania
drogami powiatowymi.

Zarząd Powiatu Bełchatowskiego
w dniu 18 maja 2021 r. zawarł
porozumienie nr 3/2021 w sprawie
powierzenia Miastu prowadzenia
zadania pn.: „Wykonanie robót
budowlanych polegających na
odtworzeniu stanu pierwotnego
nawierzchni jezdni w al. ks. kard.
S. Wyszyńskiego w Bełchatowie”.
Dotacja na realizację zadania
została przekazana, a zadanie
zostało zrealizowane i rozliczone.

15.

XXX/191/2021

28.04.2021 r.

Powierzenia Gminie Rusiec
zadania w zakresie zarządzania
drogami powiatowymi
(Jastrzębice).

Zarząd Powiatu w Bełchatowie
w dniu 13.10.2021 r. zawarł
z Gminą Rusiec porozumienie nr
5/2021 w sprawie powierzenia
Gminie prowadzenia i wykonania
zadania pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej
nr 1929E obejmująca wykonanie
dokumentacji projektowej budowy
chodnika wraz z kanalizacją
deszczową o długości około 225 m
w miejscowości Jastrzębice.
Dotacja na realizację zadania
została przekazana, a zadanie
zostało zrealizowane i rozliczone.

16.

XXX/192/2021

28.04.2021 r.

Powierzenia Gminie Rusiec
zadania w zakresie zarządzania
drogami powiatowymi (RusiecJastrzębice).

Gmina Rusiec podjęła decyzję
o rezygnacji z realizacji zadania.

17.

XXX/193/2021

28.04.2021 r.

Powierzenia Gminie Rusiec
zadania w zakresie zarządzania
drogami powiatowymi
(Dąbrowa Rusiecka).

Zarząd Powiatu w Bełchatowie
w dniu 13.10.2021 r. zawarł
z Gminą Rusiec porozumienie nr
6/2021 w sprawie powierzenia
Gminie prowadzenia i wykonania
zadania pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1924E obejmująca
wykonanie dokumentacji
projektowej budowy chodnika wraz
z kanalizacją deszczową o długości
około 830 m w miejscowości
Dąbrowa Rusiecka. Dotacja na
realizację zadania została
przekazana, a zadanie zostało
zrealizowane i rozliczone.
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18.

XXX/194/2021

28.04.2021 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu
Bełchatowskiego na lata 20212032.

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

19.

XXX/195/2021

28.04.2021 r.

Zmiany budżetu Powiatu na
2021 rok.

Budżet Powiatu realizowany
zgodnie z przyjętymi w uchwale
zmianami.

20.

XXXI/196/2021

28.04.2021 r.

Powołania Komisji Skrutacyjnej.

Powołano komisję w składzie:
Radosław Herudziński, Krzysztof
Jewgiejuk, Renata Skalska.

21.

XXXI/197/2021

28.04.2021 r.

Przyjęcia regulaminu
głosowania w wyborach członka
Zarządu Powiatu.

Przyjęto Regulamin głosowania
w wyborach członka Zarządu
Powiatu.

22.

XXXII/198/2021

26.05.2021 r.

Określenia zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach
roku szkolnego, udzielania i
rozmiaru obniżek nauczycielom
na stanowisku dyrektora i
wicedyrektora oraz
przyznawania zwolnienia od
obowiązku realizacji zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 3
Karty Nauczyciela,
tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć
nauczycieli niewymienionych w
art. 42 ust. 3.

Uchwała ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Łódzkiego w dniu 21 czerwca
2021 r. pod poz. 2833. Przekazano
do szkół i placówek oświatowych do
wiadomości i stosowania.

23.

XXXII/199/2021

26.05.2021 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu
Bełchatowskiego na lata 20212032.

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

24.

XXXII/200/2021

26.05.2021 r.

Zmiany budżetu Powiatu na
2021 rok.

Budżet Powiatu realizowany
zgodnie z przyjętymi w uchwale
zmianami.

25.

XXXII/201/2021

26.05.2021 r.

Rozpatrzenia petycji
dotyczącej budowy chodnika
lub wydzielonego pasa ruchu
dla pieszych i rowerzystów
w miejscowości Trząs.

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

26.

XXXII/202/2021

26.05.2021 r.

Powołania Komisji
Skrutacyjnej.

Powołano komisję w składzie:
Włodzimierz Kula, Renata Skalska,
Waldemar Wyczachowski.

27.

XXXIII/203/2021

26.05.2021 r.

Przyjęcia regulaminu
głosowania w wyborach
członka Zarządu Powiatu.

Przyjęto Regulamin głosowania
w wyborach członka Zarządu
Powiatu.
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28.

XXXIII/204/2021

26.05.2021 r.

Wyboru członka Zarządu
Powiatu w Bełchatowie.

Na członka Zarządu Powiatu
wybrano Radnego Adama Baryłę.

29.

XXXIV/205/2021

23.06.2021 r.

Udzielenia Zarządowi Powiatu
w Bełchatowie wotum zaufania.

Udzielenia Zarządowi Powiatu
w Bełchatowie wotum zaufania.

30.

XXXIV/206/2021

23.06.2021 r.

Zatwierdzenie sprawozdania
finansowego za 2020 rok.

Zatwierdzono sprawozdanie
finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu powiatu za
2020 rok.

31.

XXXIV/207/2021

23.06.2021 r.

Udzielenia Zarządowi Powiatu
w Bełchatowie absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za
2020 rok.

Udzielono absolutorium Zarządowi
Powiatu.

32.

XXXIV/208/2021

23.06.2021 r.

Ustalenia planu sieci
publicznych szkół
ponadpodstawowych
i specjalnych mających
siedzibę na obszarze powiatu
bełchatowskiego od dnia
1 września 2021 roku.

Uchwała ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Łódzkiego w dniu 19 lipca 2021 r.
pod poz. 3186. Uaktualniono sieć
publicznych szkół
ponadpodstawowych i specjalnych
z terenu Powiatu Bełchatowskiego.

33.

XXXIV/209/2021

23.06.2021 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu
Bełchatowskiego na lata 20212032.

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

34.

XXXIV/210/2021

23.06.2021 r.

Zmiany budżetu Powiatu na
2021 rok.

Budżet Powiatu realizowany
zgodnie z przyjętymi w uchwale
zmianami.

35.

XXXIV/211/2021

25.08.2021 r.

Przyjęcia "Programu Rozwoju
Pieczy Zastępczej dla powiatu
bełchatowskiego na lata 20212023".

Program opracowano i przyjęto do
realizacji zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej. Realizatorem
programu jest Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.
Sprawozdanie z realizacji programu
zawarte w sprawozdaniu
z działalności PCPR za 2021r.
zostało przedstawione Radzie
Powiatu na sesji w dniu 27 kwietnia
2022 r.
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36.

XXXIV/212/2021

25.08.2021 r.

Przyjęcia „Powiatowego
Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w powiecie
bełchatowskim na lata
2021-2025”.

Obowiązek opracowania i przyjęcia
do realizacji przedmiotowego
programu wynika z ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.
Kordynatorem realizacji programu
jest Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Bełchatowie.
Sprawozdanie z realizacji programu
zawarte w sprawozdaniu
z działalności PCPR za 2021 r.
zostało przedstawione Radzie
Powiatu na sesji w dniu 27 kwietnia
2022 r.

37.

XXXIV/213/2021

25.08.2021 r.

Ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla szkół
i placówek publicznych
i niepublicznych oraz trybu
przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobierania
i wykorzystania.

Uchwała ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Łódzkiego w dniu 17 września
2021 r. pod poz. 4303. Przekazano
do wiadomości i stosowania
organom prowadzącym jednostki
dotowane z budżetu Powiatu
Bełchatowskiego.

38.

XXXV/214/2021

25.08.2021 r.

Powierzenia Miastu Bełchatów
zadania w zakresie zarządzania
drogami powiatowymi.

Wykonanie zadania nastąpi
w 2022 r.

39.

XXXV/215/2021

25.08.2021 r.

Zmiany uchwały nr
XXX/192/2021 w sprawie
powierzenia Gminie Rusiec
zadania w zakresie zarządzania
drogami powiatowymi.

Gmina Rusiec podjęła decyzję
o rezygnacji z realizacji zadania.

40.

XXXV/216/2021

25.08.2021 r.

Sprostowania oczywistej omyłki
pisarskiej w uchwale nr
XXVI/170/2020 w sprawie
powierzenia Miastu Bełchatów
zadania w zakresie zarządzania
drogami powiatowym.

Zgodnie z podjętą uchwałą
wprowadzono w dokumentach
prawidłową nazwę zadania.

41.

XXXV/217/2021

25.08.2021 r.

Sprostowania oczywistej omyłki
pisarskiej w uchwale nr
XXIX/185/2021 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej
Miastu Bełchatów w ramach
realizacji zadania "Przebudowa
ulicy Kwiatowej w Bełchatowie
na odcinku od ronda
im. J. Wybickiego do ul. 1-go
Maja".

Zgodnie z podjętą uchwałą
wprowadzono w dokumentach
prawidłową nazwę zadania.

42.

XXXV/218/2021

25.08.2021 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu
Bełchatowskiego na lata 20212032.

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

str. 18

RAPORT O STANIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO ZA 2021 ROK

Lp.

Numer uchwały

Data
podjęcia

Postanowienie w sprawie

Informacja o wykonaniu

43.

XXXV/2019/2021

25.08.2021 r.

Zmiany budżetu Powiatu na
2021 rok.

Budżet Powiatu realizowany
zgodnie z przyjętymi w uchwale
zmianami.

44.

XXXVI/220/2021

22.09.2021 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu
Bełchatowskiego na lata 20212032.

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

45.

XXXVI/221/2021

22.09.2021 r.

Zmiany budżetu Powiatu na
2021 rok.

Budżet Powiatu realizowany
zgodnie z przyjętymi w uchwale
zmianami.

46.

XXXVII/222/2021

6.10.2021 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu
Bełchatowskiego na lata 20212032.

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

47.

XXXVII/223/2021

6.10.2021 r.

Zmiany budżetu Powiatu na
2021 rok.

Budżet Powiatu realizowany
zgodnie z przyjętymi w uchwale
zmianami.

48.

XXXVIII/224/2021

27.10.2021 r.

Powierzenia Miastu Bełchatów
zadania w zakresie zarządzania
drogami powiatowymi.

Zarząd Powiatu w Bełchatowie
w dniu 10 listopada 2021 r. zawarł
porozumienie nr 7/2021 w sprawie
powierzeniu Miastu prowadzenia
zadania pn.: „Przebudowa
przejścia dla pieszych i przejazdu
dla rowerów w ciągu al. ks. kard.
St. Wyszyńskiego”. Zadanie zostało
zrealizowane. Zadanie
zrealizowane w całości ze środków
własnych Miasta Bełchatowa.

49.

XXXVIII/225/2021

27.10.2021 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu
Bełchatowskiego na lata 20212032.

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

50.

XXXVIII/226/2021

27.10.2021 r.

Zmiany budżetu Powiatu na
2021 rok.

Budżet Powiatu realizowany
zgodnie z przyjętymi w uchwale
zmianami.

51.

XXXIX/227/2021

8.11.2021 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu
Bełchatowskiego na lata 20212032.

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

52.

XL/228/2021

24.11.2021 r.

Uchwała Nr XL/228/2021 Rady
Powiatu w Bełchatowie z dnia
24 listopada 2021 r. w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla
Starosty Bełchatowskiego.

Ustalono wysokość wynagrodzenia
Starosty Bełchatowskiego – Pani
Doroty Pędziwiatr.
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53.

XL/229/2021

24.11.2021 r.

Zmiany uchwały nr
210/XXXI/2008 Rady Powiatu
w Bełchatowie z dnia 29
grudnia 2008 r. w sprawie
ustalenia wysokości i zasad
wypłaty diet i zwrotu kosztów
podróży służbowych oraz
kosztów przejazdów środkami
komunikacji publicznej dla
radnych.

Dokonano zmiany krotności kwoty
bazowej, będącej podstawą
naliczenia diet radnych.

54.

XL/230/2021

24.11.2021 r.

Zmiany składu Komisji
Infrastruktury i Porządku
Publicznego.

W skład Komisji Infrastruktury
i Porządku Publicznego powołano
radnych: Dorotę Pędziwiatr
i Włodzimierza Kulę.

55.

XL/231/2021

24.11.2021 r.

Określenia przystanków
komunikacyjnych, których
właścicielem lub
zarządzającym jest Powiat
Bełchatowski oraz warunków
i zasad korzystania z tych
obiektów.

Zrealizowano uchwałę polegającą
na postawieniu nowych
przystanków komunikacyjnych przy
drogach powiatowych w powiecie
bełchatowskim.

56.

XL/232/2021

24.11.2021 r.

Wyrażenia zgody na zawarcie
przez Powiat Bełchatowski
umowy o świadczenie usług
w zakresie publicznego
transportu zbiorowego z
operatorem publicznego
transportu zbiorowego na
terenie powiatu
bełchatowskiego.

Uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia. W dniu 29 grudnia 2021 r.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie
podjął uchwałę nr 432/21
w sprawie zawarcia przez Powiat
Bełchatowski umowy o świadczenie
usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego w
transporcie zbiorowym na terenie
Powiatu Bełchatowskiego. Umowa
z operatorem publicznego
transportu zbiorowego została
zawarta na okres od 01.01.2022 r.
do 31.12.2022 r.

57.

XL/233/2021

24.11.2021 r.

Ustalenia obowiązujących na
terenie powiatu
bełchatowskiego w 2022 r.
stawek opłat za usunięcie
pojazdów z dróg i ich
parkowanie na parkingu
strzeżonym oraz wysokości
kosztów powstałych w
przypadku odstąpienia od
usunięcia pojazdów.

Podjęto uchwałę w sprawie
obowiązujących opłat za usunięcie
pojazdów z dróg, parkowania oraz
odstąpienia od usunięcia.
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58.

XL/234/2021

24.11.2021 r.

Uchwalenia Programu
współpracy Powiatu
Bełchatowskiego
z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2022 r.

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

59.

XL/235/2021

24.11.2021 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu
Bełchatowskiego na lata 20212032.

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

60.

XL/236/2021

24.11.2021 r.

Zmiany budżetu Powiatu na
2021 rok.

61.

XLI/237/2021

20.12.2021 r.

Uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Bełchatowskiego na lata 20222036.

Budżet Powiatu realizowany
zgodnie z przyjętymi w uchwale
zmianami.
Uchwała realizowana w latach
obejmujących WPF
i przedsięwzięcia: 2022-2036.

62.

XLI/238/2021

20.12.2021 r.

Uchwalenia budżetu Powiatu na
2022 rok.

Przyjęta uchwała realizowana
w roku budżetowym 2022.

63.

XLI/239/2021

20.12.2021 r.

Przyjęcia Programu Opieki nad
Zabytkami Powiatu
Bełchatowskiego na lata 20212024.

Uchwała ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Łódzkiego w dniu 24 stycznia
2022 r. pod poz. 462.

64.

XLI/240/2021

20.12.2021 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu
Bełchatowskiego na lata 20212032.

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

65.

XLI/241/2021

20.12.2021 r.

Zmiany budżetu Powiatu na
2021 rok.

Budżet Powiatu realizowany
zgodnie z przyjętymi w uchwale
zmianami.

66.

XLI/242/2021

20.12.2021 r.

Ustalenia wykazu wydatków
budżetu Powiatu, które w 2021
roku nie wygasają z upływem
roku budżetowego.

Wydatki te zapisuje się jako
niewygasające z rokiem 2021 r.,
a ich termin realizacji wyznacza się
do dnia 30.04.2022 r. na zadanie
pn: „Termomodernizacja dachu
budynku głównego Starostwa
Powiatowego w Bełchatowie wraz
z wykonaniem instalacji
fotowoltaicznej – OS” oraz do
30.06.2022 r. na zadanie pn:
„Rozbudowa drogi powiatowej
nr 4912 na odc.od msc. Karczmy do
msc. Kociszew – dok. projektowokosztorysowa (ZRID)”.
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67.

XLI/243/2021

20.12.2021 r.

Zatwierdzenia planów pracy
komisji stałych Rady Powiatu
w Bełchatowie na 2022 rok.

Przyjęto plany pracy komisji.

68.

XLI/244/2021

20.12.2021 r.

Zatwierdzenia rocznego planu
kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Bełchatowie.

Przyjęto plan kontroli Komisji
Rewizyjnej.

Źródło: Opracowanie własne.

8. Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Bełchatowie – uchwały podjęte
przed 1 stycznia 2021 r., ale obejmujące swym zakresem 2021 r.
Tabela Nr 6: Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Bełchatowie – uchwały podjęte przed 1 stycznia 2021 r.,
ale obejmujące swym zakresem 2021.
Numer uchwały
Data
Informacja o wykonaniu
Lp.
Postanowienie w sprawie
podjęcia
1.

XXVI/166/2020 w
sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu
Bełchatowskiego na
lata 2020 – 2032

27.12.2020 r.

Uchwała realizowana
w latach obejmujących WPF
i przedsięwzięcia: 20202032.

WPF Powiatu oraz przedsięwzięcia
realizowane zgodnie z przyjętą
uchwałą.

2.

XXVI/167/2020
w sprawie uchwalenia
budżetu na 2020 rok

21.12.2020 r.

Przyjęta uchwała
realizowana w roku
budżetowym 2021.

Budżet Powiatu realizowany zgodnie
z przyjętą uchwałą.

Źródło: Opracowanie własne.

9. Wykonanie strategii/programu rozwoju lokalnego (tj. dokumentów
programowych wyznaczających ogólne kierunki rozwoju powiatu
bełchatowskiego).
Tabela Nr 7: Wykonanie Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015 – 2020.
Nazwa
Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015 - 2020
dokumentu
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
lata obowiązywania strategii. Dla władz powiatu dokument był narzędziem do sprawnego
planowania i zarządzania rozwojem powiatu. Stanowi kontynuację planowania strategicznego
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w poprzednich latach, odwołując się do zapisanych wcześniej celów i zadań oraz efektów ich
realizacji.
Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015-2020 zakładała 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 gospodarcza
II.1. Cel operacyjny: Wysoka jakość oferty edukacyjnej przystosowana do potrzeb rynku
Kierunki działań:
1. Podniesienie kwalifikacji młodzieży i osób dorosłych
2. Spójna polityka oświatowa – rozwój szkolnictwa zawodowego, współpraca z uczelniami oraz
biznesem w zakresie kierunków kształcenia
3. Podniesienie standardu placówek oświatowych na wszystkich etapach kształcenia
4. Rozwój kompetencji technik cyfrowych w procesie edukacji na wszystkich etapach
kształcenia.
II.2. Cel operacyjny: Zaawansowany poziom sektora obywatelskiego oraz kapitału
społecznego
Kierunki działań:
1. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
2. Kształtowanie świadomości regionalnej i lokalnej.
II.3. Cel operacyjny: Zintegrowane społeczeństwo
Kierunki działań:
1. Promocja i rozwój kształcenia przez całe życie
2. Wspieranie organizacji pozarządowych – rozwój trzeciego sektora
3. Rozwój bazy oraz usług kultury, sportu, turystyki i rekreacji
4. Przeciwdziałanie ubóstwu ekonomicznemu
5. Reintegracja zawodowa oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniom społecznym.
II.4. Cel operacyjny: Wysoka jakość oraz dostępność usług publicznych
Kierunki działań:
1. Rozwój i podnoszenie standardów opieki zdrowotnej
2. Rozwój cyfryzacji i usług cyfrowych w sektorze publicznym – rozwój e-administracji
3. Wspieranie kadr publicznych w rozwoju zawodowym, możliwość realizacji projektów
interdyscyplinarnych.
III. CEL STRATEGICZNY: spójność przestrzenna
III.1.Cel operacyjny: Atrakcyjny i dobrze skomunikowany ośrodek
Kierunki działań:
1. Inwestowanie w możliwość szybkiej komunikacji z dużymi ośrodkami
2. Wspieranie potencjału turystycznego powiatu – stworzenie różnorodnej, zachęcającej
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.
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Realizacja
założeń
przyjętych
w dokumencie
wg stanu
na 31.12.2021 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,
przedsiębiorcy,
oraz
osoby
z niepełnosprawnością itp.).
I. CEL STRATEGICZNY: spójność gospodarcza
I.1. Cel operacyjny: Rozwinięty system gospodarczy oparty na wiedzy i innowacji
Kierunki działań:
1. Przebudowa sanitariatów i pomieszczeń natrysków przy sali gimnastycznej wraz
z wymianą instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku II LO w Bełchatowie
z dostępem dla osób niepełnosprawnych,
2. Przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych wentylacji i elektrycznej w PCS
w Bełchatowie – OS,
3. Modernizacja sanitariatów w ZSP Nr 2 w Bełchatowie.
4. Budowa instalacji gazowej oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania
i kotłowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie,
5. Współpraca z organizatorami wydarzeń na zasadzie partnerstwa, udzielania Patronatu
Honorowego Starosty Bełchatowskiego, wsparcia rzeczowego lub finansowego
imprezy,
6. Termomodernizacja dachu budynku głównego Starostwa Powiatowego w Bełchatowie
wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej-OS.
7. Rozbudowa platformy wymiany informacji na linii powiat – Regionalna Izba
Gospodarcza oraz kontynuacja współpracy samorządu
powiatowego z instytucjami okołobiznesowymi w regionie,
8. Budowa budynku użyteczności publicznej tj. placówki opiekuńczo-wychowawczej
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
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. Kolportaż oraz publikacja Biuletynu samorządowego „Echo”, działania promujące
rozwój przedsiębiorczości,
5. Współorganizacja kolejnej edycji projektu łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
dla przedsiębiorców - Strefa RozwoYou,
6. Współorganizacja spotkania dla przedsiębiorców z cyklu „Wsparcie dla firm
z województwa łódzkiego”.
II. CEL STRATEGICZNY: spójność społeczna
II.1. Cel operacyjny: Wysoka jakość oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb rynku:
W podległych jednostkach oświatowych realizowanych było pięć projektów dofinansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ Oś Priorytetowa XI
Kształcenie, Kwalifikacje, Umiejętności, w tym dwa zakończone w 2021 r. oraz dwa projekty
dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
1. „Zawodowo mocni - zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego” – okres realizacji
01.04.2019 - 29.06.2021 r.
2. „Mega szóstka – rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia niepełnosprawnego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bełchatowie” - okres realizacji
02.09.2019 - 30.06.2021 r.
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3. „Kosmiczna Wiedza II – kursy i szkolenia w ZSP nr 1 w Bełchatowie” - okres realizacji
01.02.2021 - 31.12.2021 r.
4. „Pociąg do kariery – poprawa jakości kształcenia w ZSP w Zelowie” - okres realizacji
04.05.2021 - 30.04.2023 r.
5. „CKZ na plus” - okres realizacji 01.07.2021 - 30.06.2023 r.
6. „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego
w Zelowie” - okres realizacji 01.10.2021 - 30.04.2021 r.
7. „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Gen.
Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie” - okres realizacji do 30.04.2021 r.,
8. Działania ekologiczne prowadzone przez Powiat Bełchatowski.
II.2. Cel operacyjny: Zaawansowany poziom sektora obywatelskiego oraz kapitału
społecznego:
1. 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 społecznemu poprzez
finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym w ramach środków Funduszu Pracy oraz
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Realizacja zadań w drodze tzw. „małej dotacji pozakonkursowej”,
3. Wsparcie merytoryczne w realizacji inicjatyw „Mikrogranty w Łódzkiem: Edycja
2021”.
II.3. Cel operacyjny: Zintegrowane społeczeństwo:
Poprawa stopnia samorządności i praworządności wśród społeczeństwa poprzez
zwiększenie liczby propozycji rozwijających zainteresowania.
1. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sanitariatów
i pomieszczeń natrysków przy sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji wodnej
i kanalizacyjnej w budynku II LO w Bełchatowie z dostępem dla osób
niepełnosprawnych,
2. Modernizacja sanitariatów w ZSP Nr 2 w Bełchatowie,
3. Przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych wentylacji i elektrycznej w PCS
w Bełchatowie - OS,
4. Budowa instalacji gazowej oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania
i kotłowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie,
5. Budowa parkingu przy SOSW w Bełchatowie,
6. Przedłużenie współpracy z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
w zakresie działania Mobilnego Ośrodka Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych
i Podmiotów Ekonomii Społecznej,
7. Wsparcie merytoryczne w realizacji inicjatyw w ramach konkursu „Mikrogranty
w Łódzkiem: Edycja 2021”,
8. Współorganizacja kolejnej edycji konkursu sprawdzającego wiedzę z zakresu
przepisów ruchu drogowego „ABC bezpieczeństwa na drodze młodego kierowcy”,
udział dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
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, pomocy społecznej
i rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami,
2. Realizacja projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego
świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”,
3. Program profilaktyki raka gruczołu krokowego realizowanego w latach 2018-2021,
4. Przyjęcie programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na
lata 2021-2024,
5. Przygotowanie prognozy 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.
Opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Powiatu Bełchatowskiego na lata 2020 - 2026”,
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6.
7.
8.
9.

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”,
Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd”,
Program „MODUŁ III – pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”,
Dostęp do serwera w trybie publicznym i niepublicznym (chronionym).

III. CEL STRATEGICZNY: spójność przestrzenna
III.1.Cel operacyjny: Atrakcyjny i dobrze skomunikowany ośrodek:
1. Rozbudowa infrastruktury drogowej: Budowa ciągu pieszo-jezdnego w msc. Myszaki –
Etap II,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy
ciągu pieszo rowerowego w miejscowości Augustynów – Etap I,
3. Przebudowa mostu o nr JNI 31000053 w ciągu drogi powiatowej nr 1927E w km
20+556 przez rzekę Grabia w msc. Wdowin,
4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311E na odcinku od granicy powiatu w msc.
Kurówek Prądzewski do drogi krajowej nr 8. Zadanie III odc. od km 4+305 do km
5+530,
5. Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni
i drogi powiatowej nr 2309E na odc. msc. Dubie do drogi wojewódzkiej nr 480
metodą bitumiczno – grysową „slurry seal” od km 1+681 do km 3+662,
6. Promowanie potencjału społeczno-gospodarczego poprzez tworzenie wizerunku
powiatu bełchatowskiego jako obszaru o bogatym potencjale gospodarczym,
korzystnym położeniu (centralna Polska),
7. Uzyskanie dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej od Wojewody Łódzkiego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej.
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. Gospodarowanie środkami z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
3. Aktywna edukacja ekologiczna wśród mieszkańców,
4. Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony przed
hałasem, wibracjami i promieniowaniem,
5. Rekultywacja gruntów, ochrony gleby i powierzchni ziemi oraz rolnictwa, łowiectwa
i rybołówstwa.
III.3. Cel operacyjny: Rozwinięty przestrzennie region z powiązanym systemem
osadniczym:
1. Przebudowa sanitariatów i pomieszczeń natrysków przy sali gimnastycznej wraz
z wymianą instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku II LO w Bełchatowie
z dostępem dla osób niepełnosprawnych,
2. Modernizacja sanitariatów w ZSP Nr 2 w Bełchatowie,
3. Przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych wentylacji i elektrycznej w PCS
w Bełchatowie -OS,
4. Budowa instalacji gazowej oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania
i kotłowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie
5. Budowa parkingu przy SOSW w Bełchatowie,
6. Tworzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
7. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg
powiatowych na terenie miasta Bełchatowa,
8. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych
nieruchomości powiatowych na terenie miasta Bełchatowa.
Najważniejsze
działania
podejmowane
w roku 2021 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.).
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Jedne z najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2021 roku:
1. Modernizacja sanitariatów w ZSP Nr 2 w Bełchatowie,
2. Przebudowa sanitariatów i pomieszczeń natrysków przy sali gimnastycznej wraz
z wymianą instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku II LO w Bełchatowie
z dostępem dla osób niepełnosprawnych,
3. Budowa instalacji gazowej oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania
i kotłowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie,
4. Budowa parkingu przy SOSW w Bełchatowie,
5. Termomodernizacja dachu budynku głównego Starostwa Powiatowego w Bełchatowie
wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej -OS,
6. Realizacja projektu „Zawodowo mocni- zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego”,
7. Realizacja projektu „Mega szóstka – rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia
niepełnosprawnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bełchatowie”,
8. Realizacja projektu „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kilińskiego w Zelowie”,
9. Budowa ciągu pieszo – jezdnego w msc. Myszaki – Etap II,
10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311E na odcinku od granicy powiatu w msc. Kurówek
Prądzewski do drogi krajowej nr 8. Zadanie III odc. od km 4+305 do km 5+530,
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego
w miejscowości Augustynów-Etap I,
12. Przebudowa mostu o nr JNI 31000053 w ciągu drogi powiatowej nr 1927E w km
20+556 przez rzekę Grabia w miejscowości Wdowin,
13. Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni i drogi
powiatowej nr 2309E na odc. msc. Dubie do drogi wojewódzkiej nr 480 metodą
bitumiczno – grysową „slurry seal” od km 1+681 do km 3+662,
14. Budowa budynku użyteczności publicznej tj. placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Źródło: Opracowanie własne.

Tabela Nr 8: Wykonanie Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Bełchatowskiego.
Nazwa
Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Bełchatowskiego
dokumentu
Tryb i data
Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Bełchatowskiego został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu
przyjęcia
w Bełchatowie Nr XVIII/119/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w trybie i na zasadach,
(ze wskazaniem
o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
ewentualnych
Dokument poprzedzały konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu bełchatowskiego
zmian
przeprowadzone zgodnie z przyjętą Uchwałą Zarządu Powiatu w Bełchatowie Nr 98/16
dokumentów)
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 20152020. 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.
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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
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 31.12.2021 r.

W związku z potrzebą osiągnięcia celów zawartych w Programie Rozwoju Lokalnego w 2021 r.
kontynuowano/podjęto się realizacji następujących działań:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
„Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim”
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020.
Warsztat Terapii Zajęciowej (dla gmin Szczerców, Rusiec, Kluki) utworzony na parterze
Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej,
Organizacja Eko-pracowni - udział w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska w Łodzi.
Sporządzanie "Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów" - dla lasów nie będących
własnością Skarbu Państwa.
„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez
powiaty z terenu województwa łódzkiego” - okres realizacji projektu obejmuje lata 2018
– 2023.
Realizacja zadania z zakresu edukacji ekologicznej: "Wyjazdy ekologiczne mieszkańców
powiatu bełchatowskiego",
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1920E na odcinku Kluki – Grobla”.
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdzieszulice Górne – dok. projektowo –
kosztorysowa (ZRID)”,
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2311E na odcinku 1,225 [km]od miejscowości Kurówek
Prądzewski do drogi krajowej Nr 74,
„Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni
drogi powiatowej nr 1914E, poboczy w msc. Mazury”.
Podpisanie umowy 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 -
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13.
14.
15.
16.

17.

kosztorysowej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4912E na odc. od
msc. Karczmy do msc. Kociszew – dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID).
Realizacja projektu „Mega szóstka – rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia
niepełnosprawnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bełchatowie”,
Realizacja projektu „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Jana Kilińskiego w Zelowie”,
Realizacja projektu „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
im. Gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie”,
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pod nazwą
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa budynku użyteczności
publicznej tj. placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną” (instalacja fotowoltaiczna),
Budowa budynku użyteczności publicznej tj. placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Źródło: Opracowanie własne.

IV.
10. Budżet, Analiza i Sprawozdawczość
Plan dochodów Powiatu Bełchatowskiego w 2021 r. wynoszący 147 310 336,00 zł został
wykonany
w 101,48 % na kwotę 149 494 834,07 zł, z tego: dochody bieżące –
144 289 827,13 zł, dochody majątkowe – 5 205 006,94 zł.
Największą część budżetu Powiatu Bełchatowskiego – 33,47 % stanowiła subwencja ogólna
w tym: część oświatowa – 29,34 %.
Drugą, co do wielkości część dochodów budżetu czyli 31,95 % stanowiły udziały Powiatu
w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiących dochód budżetu
państwa.
Pozostałe dochody stanowiły 20,81 % dochodów ogółem.
•

Dotacje celowe to 10,29 %, w tym: z zakresu administracji rządowej – 9,34 %, na
zadania własne – 0,89 %, na porozumienia z administracją rządową – 0,06 %,

•

Środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na zadania realizowane ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii –
1,65 %.

•

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) – 1,37 %.

•

Dotacje z funduszy celowych - 0,43 %.

•

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 0,03 %.
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Wykres Nr 2: Poziom wykonania dochodów powiatu w 2021 roku wg źródeł pochodzenia.

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki Powiatu Bełchatowskiego
Plan wydatków budżetowych Powiatu Bełchatowskiego na 2021 r. wynosił –
141 559 567,00 zł. Wykonanie wydatków stanowiło kwotę – 136 943 414,59 zł,
tj. 96,74 % planu.
Na wydatki bieżące wydano 127 707 607,80 zł, tj. 93,26 % wydatków ogółem, z tego na:
•
•
•
•
•
•

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 60,54 %,
wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22,36 %,
dotacje na zadania bieżące – 5,91 %,
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2,96 %,
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 1,07 %,
obsługę długu - 0,41 %.

Na wydatki majątkowe wydano 9 235 806,79 zł, tj. 6,74 % wydatków ogółem. Źródłami
finansowania inwestycji były:
• środki z budżetu powiatu – 7 029 735,78 zł,
• środki z pomocy finansowej od: od Gminy Bełchatów – 448 563,82 zł, Gminy Szczerców –
99 525,19 zł, Gminy Rusiec – 525 000,00 zł oraz od Gminy Kleszczów – 470 000,00 zł,
• środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 329 274,00 zł,
• środki z subwencji Ministerstwa Finansów – 333 708,00 zł.
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Wykres Nr 3: Struktura wykonania wydatków w 2021 r.
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Źródło: Opracowanie własne.

Przychody, rozchody, bilansowanie budżetu
Wynik budżetu na koniec 2021 r. to nadwyżka w wysokości 12 551 419,48 zł.
Plan przychodów budżetu Powiatu Bełchatowskiego w 2021 r. wynosił 1 049 231,00 zł,
wykonanie stanowiło kwotę 9 364 177,10 zł, czyli 892,48 %, w tym:
•

•
•

2 860 191,14 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,
5 532 605,45 zł – wolne środki z lat ubiegłych,
971 380,51 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 2021 rok stanowił kwotę 6 800 000,00 zł i został wykonany w 100 %,
w związku z dokonaniem wykupu obligacji wyemitowanych z Banku PEKAO S.A – 3 600 000,00 zł
oraz banku PKO BP – 3 200 000,00 zł.
Na dzień 31.12.2021 r. zadłużenie Powiatu Bełchatowskiego z tytułu wyemitowanych obligacji
wynosiło 34 100 000,00 zł, z tytułu zobowiązań wymagalnych – 67 129,96 zł.
Obsługa zadłużenia Powiatu Bełchatowskiego stanowiła kwotę 564 784,00 zł.
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11. Edukacja, Kultura i Sport
W powiecie bełchatowskim w 2021 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 2021 roku

1.

szkoła podstawowa

36

2

88

2.

liceum ogólnokształcące

9

3

1229

3.

technikum

5

3

1182

4.

szkoła branżowa
I stopnia

4

3

507

5.

szkoła branżowa
I stopnia specjalna

1

1

17

6.

szkoła specjalna
przysposabiająca do pracy

1

1

34

56

13

3057

Razem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO na dzień 30.09.2021 r.

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
w Łękawie przebywało średnio
24 wychowanków w dwóch grupach wychowawczych, a w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Bełchatowie przebywało średnio 19 wychowanków w trzech grupach
wychowawczych. Siedmiu 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

1.

szkoła podstawowa specjalna

17

88

5,18

2.

liceum ogólnokształcące

45

1229

27,31

4.

technikum

46

1182

25,69

5.

szkoła branżowa I stopnia

21

507

24,14

6.

szkoła branżowa I stopnia specjalna

2

17

8,5

7.

szkoła specjalna przysposabiająca
do pracy

6

34

5,67

137

3057

Razem

Liczba
oddziałów

Liczba uczniów
w 2021 roku

Średnia
na oddział

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO na dzień 30.09.2021 r.
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Wykres Nr 4: Typ szkoły - liczba uczniów w 2021 roku.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO na dzień 30.09.2021 r.

Do jednego oddziału w szkole masowej uczęszczało średnio 26,05 uczniów. Najwyższa
średnia uczniów na oddział to : 30 w IV Liceum Ogólnokształcącym (wchodzącym w skład ZSP
nr 1), a najniższa w Szkole Branżowej I stopnia w Zelowie (wchodzącej w skład ZSP w Zelowie)
– 23,5 uczniów na oddział.
Rekrutacja.
W roku szkolnym 2021/2022 na 1049 uczniów klas ósmych (dane z SIO) w powiecie
bełchatowskim do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat przyjęto
718 uczniów, co stanowiło 68,4 % uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu
bełchatowskiego. Utworzono 26 oddziałów w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych,
w których rozpoczęło naukę 707 uczniów oraz 2 oddziały w szkole specjalnej przysposabiającej
do pracy, w której rozpoczęło naukę 11 uczniów. Łącznie w klasach pierwszych w szkołach
prowadzonych przez powiat bełchatowski utworzono 10 oddziałów LO (303 uczniów),
9 Techników (260 uczniów), 5 oddziałów Branżowej Szkoły (144 uczniów) i 2 oddziały w Szkole
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (11 uczniów).
Absolwenci roku szkolnego 2020/21.
W 2021 roku 627 uczniów ukończyło edukację w szkołach powiatu bełchatowskiego.
W odniesieniu do poszczególnych szkół wyglądało to następująco: I LO – 122, II LO – 126,
ZSP 1 – 184, ZSP 2 – 121, ZSP Zelów – 74, SOS-W – 18, MOS – 14.
Zdawalność egzaminów
w zawodzie wynosiła:
• I LO – 100%

maturalnych

oraz

egzaminów

potwierdzających

kwalifikacje
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•
•
•
•
•

II LO – 94%
IV LO – 44%
Technikum Energetyczne w ZSP 1 – 89%
Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie w ZSP 2 – 60%
Technikum Mechaniczne w ZSP w Zelowie – 77%

Tabela Nr 11: Porównanie wyników egzaminu maturalnego 2021 w powiecie bełchatowskim, województwie
łódzkim oraz w kraju.
Liczba
Procent
Liczba
Procent
Liczba
Procent
absolwentów zdawalności absolwentów zdawalności
absolwentów zdawalności
kraj
kraj
woj. łódzkie woj. łódzkie
powiat
powiat
bełchatowski bełchatowski
Wszyscy
zdający

274.831

100%

17.110

100%

471

100%

Zdało egz.
matur.

226.741

83%

13.976

82%

400

85%

Nie zdało
egz. matur.

48.090

17%

3.134

18%

71

15%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE.
Tabela Nr 12: Porównanie wyników egzaminu maturalnego 2021 w liceum w powiecie bełchatowskim,
województwie łódzkim oraz w kraju.
Liczba
Procent
Liczba
Procent
Liczba
Procent
absolwentów zdawalności absolwentów zdawalności
absolwentów zdawalności
kraj
kraj
woj. łódzkie woj. łódzkie powiat
powiat
bełchatowski bełchatowski
Wszyscy
zdający

168.499

100%

10.925

100%

271

100%

Zdało egz.
matur.

147.127

87%

9.401

86%

249

92%

Nie zdało
egz. matur.

21.372

13%

1.524

14%

22

8%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE.
Tabela Nr 13: Porównanie wyników egzaminu maturalnego 2021 w technikum w powiecie bełchatowskim,
województwie łódzkim oraz w kraju.
Liczba
Procent
absolwentów zdawalności
kraj
kraj

Liczba
absolwentów
woj. łódzkie

Procent
zdawalności
woj. łódzkie

Liczba
absolwentów
powiat
bełchatowski

Procent
zdawalności
powiat
bełchatowski

Wszyscy
zdający

106.332

100%

6.185

100%

200

100%

Zdało egz.
matur.

79.614

75%

4.575

72%

151

75,5%

Nie zdało
egz. matur.

26.718

25%

1.610

26%

49

24,5%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE.

Szkolnictwo branżowe oferuje kształcenie
energetycznym,
elektrycznym,
mechanicznym,
na kierunkach związanych z usługami.

młodzieży głównie na kierunkach:
budowlanym,
ekonomicznym
oraz
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Tabela Nr 14: Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021.
Szkoła

Absolwenci
roku
2020/2021

Otrzymali dyplom
technika zdając
wszystkie
kwalifikacje

Otrzymali
świadectwo
maturalne

Otrzymali
świadectwo
maturalne
i dyplom technika

Technik
budownictwa

24

11

18

11

Technik elektronik

13

5

10

5

Technik elektryk

13

11

12

11

30

11

24

11

6

1

4

1

4

4

3

3

Technik urządzeń
i systemów
energetyki
odnawialnej

16

8

11

7

Technik ekonomista

8

8

7

7

Technik geodeta

12

10

9

8

Technik żywienia
i usług gastronom.

22

18

6

5

12

10

7

7

14

11

5

5

Technik logistyk

19

13

10

8

Technik reklamy

10

10

6

6

Technik informatyk

13

3

11

3

Technik pojazdów
samochodowych

16

11

9

9

Zawód

Technik informatyk
Technikum
Energetyczne Technik mechanik
w ZSP nr 1
Technik pojazdów
samochodowych

Technikum
Ekonomiczno- Technik
Hotelarskie hotelarstwa
w ZSP nr 2 Technik usług
fryzjerskich

Technikum
Mechaniczne
w ZSP Zelów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE.

Tabela Nr 15: Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021
dla uczniów Branżowych Szkół I Stopnia.
Szkoła

Zawód

Nr
Otrzymało świadectwo za zdanie obu
kwalifikacji części egz.
przystąpiło

Szkoła Branżowa
I Stopnia Nr 1 w ZSP 1

zdało

zdawalność

monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie

BD.04

16

10

62,5%

elektryk

EE.05

13

5

38,4%

monter sieci
i instalacji
sanitarnych

BD.05

7

4

57,1%
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Szkoła

Zawód

Nr
Otrzymało świadectwo za zdanie obu
kwalifikacji części egz.
przystąpiło

Szkoła Branżowa
I Stopnia Nr 2 w ZSP 2

Szkoła Branżowa
I Stopnia w Zelowie

zdało

zdawalność

kucharz

TG.07

7

5

71%

sprzedawca

AU.20

1

1

100%

monter sieci
i instalacji
sanitarnych

BD.05

1

1

100%

mechanik operator
pojazdów i maszyn
rolniczych

MG.03

6

5

83,3%

kucharz

TG.07

2

0

0%

elektromechanik
pojazdów
samochodowych

MG.12

6

5

83,3%

mechanik pojazdów
samochodowych

MG.18

11

10

90,9%

ogrodnik

RL.05

3

1

33,3%

kucharz

TG.07

5

1

20%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE.

W szkołach prowadzonych przez powiat zatrudnionych było 406 nauczycieli,
realizujących 359,26 etatu, w tym: nauczycieli stażystów 2,96 etatu, nauczycieli
kontraktowych 34,67 etatu, nauczycieli mianowanych 45,77 etatu, nauczycieli dyplomowanych
273,75 etatu oraz 3 osoby w wymiarze 2,11 etatu bez stopnia awansu zawodowego. Na
jednego nauczyciela przypadało średnio 8,52 ucznia
Wykres Nr 5: Zatrudnienie nauczycieli wg. stopnia awansu zawodowego.

300

273,75

250
200
150
100
34,67

50
0

2,11

45,77

nauczyciele bez
stopnia
stażyści
nauczyciele kontraktowi
nauczyciele mianowani
nauczyciele dyplomowani

2,96

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO na dzień 30.09.2021 r.
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Nagrody i stypendia
Starosta Bełchatowski w 2021 roku przyznał 22 stypendia motywacyjne
dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych w łącznej kwocie 14 998 zł
oraz 19 stypendiów dla studentów na łączną kwotę 19 995 zł.
Na nagrody dla uczniów w 15 turniejach i konkursach oświatowych przekazano kwotę 8 000 zł.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazano nauczycielom 24 nagrody Starosty
Bełchatowskiego w wysokości 3 500 zł brutto każda.
Na realizację 6 zadań grantowych przyznano szkołom i placówkom 30 000 zł.
Wydatkowano 29 394,20 zł.
Tabela Nr 16: Podział kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej przez MEN wg. metryczki
subwencji oświatowej 2021 r., a wykonanie wydatków w jednostkach oświatowych.
Lp.

Nazwa jednostki

Liczba
uczniów

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej
przekazanej przez MEN

Wykonanie wydatków
w 2021 roku

1.

I LO
w Bełchatowie

536

3 966 770,15

4 721 296,54

2.

II LO
w Bełchatowie

565

4 105 851,79

5 161 680,54

3.

ZSP nr 1
w Bełchatowie

965

8 501 290,66

9 187 101,58

4.

ZSP nr 2
w Bełchatowie

563

4 751 120,77

6 700 830,74

5.

ZSP
w Zelowie

333

3 504 859,46

4 292 538,59

6.

PPP
w Bełchatowie

-

3 475 220,32

2 292 538,59

7.

Bursa Szkolna
w Bełchatowie

950 937,18

2 058 774,00

8.

CKZ
w Bełchatowie

9.

SOSW
w Bełchatowie

122

6 116 992,90

7 725 896,13

10.

MOS Łękawa

30

1 775 835,95

2 981 989,01

3.114

37 148 879,18

Łącznie :

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 1.146.522,71 zł

2 974 545,25

48 102 322,24

Źródło: Opracowanie własne oraz część oświatowa subwencji ogólnej.
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Tabela Nr 17: Finansowanie szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych.
RAZEM:
W ROKU 2021

L.p.

WYSZCZEGÓLNIENIE:

1.

KWOTA CZĘŚCI OŚWIATOWEJ
SUBWENCJI OGÓLNEJ

2.

LICZBA UCZNIÓW
FINANSOWY STANDARD A PODZIAŁU
SUBWENCJI NA 1 UCZNIA*
WYDATKI JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH w tym:

3.
4.

43 856 308,00 w tym:
• 43 725 749 - wg metryczki
subwencji oświatowej;
• 104 370 – zajęcia
wspomagające uczniów
• 26 189 - zwrot kosztów
związanych z wypłatą odpraw
dla nauczycieli.
3 114
6 276,81
54 550 937,58
Wynagrodzenia i składniki od
nich naliczane

41 247 906,09

Wydatki na realizację zadań
statutowych

5 955 976,61

Dotacje na zadania bieżące
6 665 433,99
Świadczenia na rzecz osób
fizycznych

243 239,66

Wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków z UE

786 026,51

Wydatki majątkowe

5.

1 652 354,72

RÓŻNICA MIĘDZY OTRZYMANĄ
SUBWENCJĄ OŚWIATOWĄ
A PONIESIONYMI WYDATKAMI

12 694 629,58

*przy zastosowaniu wskaźnika korygującego Di dla powiatu 1,0341774914
Źródło: Część oświatowa subwencji ogólnej oraz sprawozdania roczne jednostek oświatowych Rb-28S.

W kwocie 56 550 937,58 zł uwzględnione zostały wydatki na programy finansowane
z udziałem środków z UE oraz wydatki majątkowe. Pozostała kwota w wysokości
54 112 556,35 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 2021 r.
L.p. Typ szkoły

Liczba oddziałów

Liczba uczniów w szkołach /liczba
dzieci objętych wwr*

1.

liceum ogólnokształcące
dla młodzieży

8

195

2.

liceum ogólnokształcące

20

529

3.

technikum dla młodzieży

8

141
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4.

szkoły policealne

39

859

5.

publiczne szkoły policealne

12

313

Razem

87

2 037

6.

Gabinety Terapeutyczne
"NeuroCentrum"

11 dzieci objętych wwr*

* wczesne wspomaganie rozwoju
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO na dzień 30.09.2021 r.

W 2021 r. wykreślono z ewidencji 2 szkoły, przygotowano 2 zaświadczenia o wpisie do
ewidencji, 12 zaświadczeń o zmianie wpisu, przygotowano 2 decyzje o odmowie wpisu do
ewidencji (1 placówka, 1 szkoła). Przygotowano 2 decyzje w sprawie odmowy udzielenia
zezwolenia na założenie 2 szkół publicznych przez osobę fizyczną. Przygotowano decyzję
w sprawie odmowy zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną inną niż jst.
Wydano 2 tytuły wykonawcze dotyczące niezwróconych dotacji udzielonych z budżetu powiatu
w latach poprzednich.
Edukacja publiczna dofinansowana ze środków zewnętrznych w 2021 roku.
W podległych jednostkach oświatowych realizowanych było pięć projektów
dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ
Oś Priorytetowa XI Kształcenie, Kwalifikacje, Umiejętności, w tym dwa zakończone
w 2021r. oraz dwa projekty dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
•

„Zawodowo mocni - zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego” – okres realizacji
01.04.2019 r. – 29.06.2021 r.
- wartość całkowita projektu 649 789,60 zł,
- dofinansowanie 584 810,64 zł,
- wkład własny w postaci wynagrodzenia Zespołu Projektowego w kwocie: 64 978,96 zł.

Celem głównym projektu było zwiększenie przez 72 uczniów oraz 5 nauczycieli kształcenia
zawodowego ZSP w Zelowie kompetencji zawodowych wpływających na wzrost
konkurencyjności na rynku pracy poprzez udział w okresie trwania projektu w zajęciach
specjalistycznych z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych oraz w stażach
zawodowych w lokalnych przedsiębiorstwach przez uczniów, jak również w szkoleniach
zawodowych i przeszkolenie w zakresie obsługi wyposażenia pracowni szkolnych przez
nauczycieli.

Projekt obejmował organizację:
• szkolenia z lutowania układów BGA dla 2 nauczycieli kształcenia zawodowego,
• zajęć spawalniczych dla 36 uczniów technikum mechanicznego i technikum pojazdów
samochodowych oraz zawodów: mechanik, mechanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik, ślusarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych,
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•
•

zajęć z grafiki komputerowej dla 12 uczniów technikum informatycznego,
zajęć z lutowania układów BGA dla 24 uczniów technikum informatycznego,

Dodatkowo w ramach
i technika informatyka.
•

projektu

wyposażono

dwie

pracownie:

technika

mechanika

„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.
- wartość całkowita projektu 968 361,68 zł,
- dofinansowanie 900 576,36 zł,
- wkład własny w postaci wynagrodzenia Zespołu Projektowego w kwocie: 67 785,32 zł.

Celem głównym projektu było podniesienie u 30 niepełnosprawnych uczniów szkoły
podstawowej kompetencji kluczowych oraz rozwijanie u 37 nauczycieli indywidualnego
podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cel został osiągnięty poprzez:
•

•
•
•

zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
w procesie edukacyjnym: wyposażenie pracowni, podniesienie kompetencji cyfrowych
nauczycieli i uczniów, poprzez szkolenia i ich wykorzystywanie;
doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt –
534 972,20 zł;
organizację specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów (16 rodzajów) –
151 266,74 zł;
szkolenie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 88 450,40 zł.

Wszystkie działania wzmocniły jakość kształcenia ogólnego w jednostce oświatowej powiatu.
• „Kosmiczna wiedza II – kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie” – okres realizacji:
01.02.2021 – 31.12.2022 r.
- wartość całkowita projektu: 1 435 483,20 zł,
- dofinansowanie 1 291 934,88 zł,
- wkład własny w postaci wynagrodzenia Zespołu Projektowego w kwocie: 143 548,32 zł.

Projekt zakłada organizację:
• 3-etapowego szkolenia z IPC dla 2 nauczycieli kształcenia zawodowego,
• szkolenia z IPC i kursu zawodowego SEP do 1kV dla 80 uczniów szkoły,
• płatnych staży zawodowych w lokalnych przedsiębiorstwach,
Dodatkowo w ramach projektu planuje się zakup doposażenia czterech pracowni szkolnych:
IPC, elektrycznej, elektryczno – elektronicznej oraz informatycznej na łączną kwotę ponad
570 tys. zł
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• „Pociąg do kariery – poprawa jakości kształcenia w ZSP w Zelowie” – okres realizacji:
04.05.2021 – 30.04.2023 r.
- wartość całkowita projektu: 1 745 768,64 zł,
- dofinansowanie 1 571 191,76 zł,
- wkład własny w postaci wynagrodzenia Zespołu Projektowego w kwocie: 174 576,88 zł.
Projekt zakłada organizację:
•
szkoleń w zakresie mechaniki samochodowej i obsługi obrabiarek sterowanych
numerycznie dla 10 nauczycieli kształcenia zawodowego,
• zajęć specjalistycznych w zakresie: sieci komputerowych, diagnostyki podwozi
samochodowych, diagnostyki silników spalinowych, czy też obróbki materiałów dla 69
uczniów,
• płatnych staży zawodowych w lokalnych przedsiębiorstwach.
Dodatkowo w ramach projektu planuje się zakup doposażenia pięciu pracowni szkolnych:
informatycznej, języków branżowych, obróbki mechanicznej, silników spalinowych oraz
podwozi samochodowych na łączną kwotę ponad 1 mln. zł.
• „CKZ na plus” – okres realizacji: 01.07.2021–30.06.2023 r.
- wartość całkowita projektu: 987 598,08 zł,
- dofinansowanie 888 838,08 zł,
- wkład własny w postaci wynagrodzenia Zespołu Projektowego w kwocie: 98 760,00 zł.
Projekt zakłada organizację:
• szkolenia zawodowe dla 20 nauczycieli kształcenia zawodowego branży OZE
i budowlanej,
• zajęcia specjalistyczne z branży budowlanej, OZE, elektrycznej i mechanicznej dla 102
uczniów.
Celem głównym projektu jest zwiększanie poziomu kompetencji nauczycieli i uczniów
dostosowując do potrzeb lokalnego rynku pracy.
W ramach projektu zaplanowano również doposażenie 10 pracowni szkolnych,
w tym cztery pracownie elektryczne, CNC, odnawialnych źródeł energii, budowlanej,
diagnostyki samochodowej oraz elektroniki i automatyki (koszt wyposażenia stanowić będzie
zdecydowaną część dofinansowania, tj. ok. 700 000,00 zł.)
• „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego
w Zelowie” – okres realizacji: 01.10.2020 r. - 30.04.2021 r.
- dotacja: 40 248,56 zł,
- wkład własny 5 086,73 zł,
- wartość całkowita: 45 335,29 zł.
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Projekt zakładał utworzenie nowej pracowni w ZSP w Zelowie, w której odświeżono
pomieszczenia oraz zakupiono nowe meble tj. biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela,
34 stolików i 34 krzeseł uczniowskich, zestawy regałów szkolnych, 2 gabloty ekspozycyjne,
tablicę suchościeralną oraz rolety; sprzęt audio video tj. laptop, głośniki, tablica
multimedialna interaktywna. Istotnymi elementami pracowni są różnego rodzaju pomoce
dydaktyczne służące do realizacji programu edukacyjnego, tj. modele diamentu, grafitu,
fulereny, chlorku sodu, lodu itp., plansze edukacyjne ścienne, zestawy doświadczalne.
W pracowni odbywają się zajęcia z fizyki oraz chemii, jak również dodatkowe zajęcia
edukacyjne.
• „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Gen. Ludwika
Czyżewskiego w Bełchatowie” – okres realizacji do 30.04.2021 r.
- dotacja: 45 826,71 zł,
- wkład własny 10 060,97 zł,
- wartość całkowita: 55 887,68 zł
Projekt zakładał utworzenie nowej pracowni w ZSP Nr 1 w Bełchatowie, w której odbył się
remont sali dydaktycznej polegający na instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą.
W ramach projektu zakupiono nowe meble szkolne tj. biurko nauczycielskie i krzesło
obrotowe, 12 stołów trapezowych, 36 krzeseł uczniowskich, zestaw regałów szkolnych,
3 gabloty ekspozycyjne, dygestorium laboratoryjne, tablicę informacyjną oraz rolety; sprzęt
audio video tj. laptopa z oprogramowaniem, tablicę multimedialną interaktywną. Istotnymi
elementami pracowni są różnego rodzaju pomoce dydaktyczne służące do realizacji programu
edukacyjnego, tj. zestawy doświadczalne oraz plansze dydaktyczne. W pracowni odbywają się
zajęcia z chemii, biologii, geografii, jak również dodatkowe zajęcia edukacyjne.
Kultura
Na zadania z zakresu kultury, organizację lub współorganizację przedsięwzięć
z zakresu kultury, nad którymi honorowy patronat objął Starosta Bełchatowski wydatkowano
kwotę 8 855,83 zł realizując 9 przedsięwzięć.
Ponadto przyznano nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury przyznano 7 nagród. Łączna suma przyznanych Nagród
opiewała na kwotę 6 200,00 zł.
W dniu 20.12.2021 r. Uchwałą Nr XLI/239/2021 Rady Powiatu w Bełchatowie przyjęto
„Program Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Bełchatowskiego na lata 2021-2024”. Program ten
jest dokumentem polityki administracyjnej w zakresie podejmowanych działań dotyczących
inicjowania, wspierania i koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami oraz promocji dziedzictwa kulturowego. Program został opracowany w celu
realizacji zapisów art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami.
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Biblioteka
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 26.01.2021 r. zawarto Aneks
nr 18 do w/w Porozumienia z mocą obowiązującą od 01.01.2021 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.
Sport
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 25 uczniowskich klubów sportowych oraz
51 klubów sportowych, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.
W 2021 roku wydano 13 decyzji zmieniających wpisy Ewidencji Klubów Sportowych
działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności
gospodarczej prowadzonej przez Starostę Bełchatowskiego. Wydano 3 decyzje o wykreśleniu
z Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych oraz 2 decyzje o wykreśleniu z Ewidencji Klubów
Sportowych.
Na terenie Powiatu Bełchatowskiego corocznie odbywają się imprezy i wydarzenia
sportowe i to zarówno o zasięgu lokalnym jak również krajowym. Rok 2021 z powodu epidemii
Covid 19 nie obfitował w wydarzenia. Na współorganizację oraz zakup nagród dla zwycięzców
imprez sportowych, nad którymi Honorowy Patronat objął Starosta Bełchatowski wydatkowano
kwotę 5 589,49 zł realizując 7 przedsięwzięć sportowych.

Obiekty sportowe
Powiat Bełchatowski dysponuje obiektami sportowymi będącymi w dyspozycji szkół
ponadpodstawowych oraz Powiatowego Centrum Sportu. Ponadto na kompleksie sportowym
znajdującym się w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 72 w ramach projektu „Lokalny
Animator Sportu” organizowane i przeprowadzane są regularne zajęcia sportowo – rekreacyjne
przez Lokalnych Animatorów Sportu. Na ten cel Powiat Bełchatowski przeznaczył w 2021 roku
10 800,00 zł.
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Zadanie sportowe realizowane przez Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie.
Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie realizuje cele statutowe z zakresu kultury
fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji, rehabilitacji ruchowej oraz promocji zdrowia. Oferta
PCS obejmuje m.in. zajęcia fitness, piłki nożnej, lekkoatletyki, pływania. Jednostka swoją
ofertę kieruje zarówno do dzieci, młodzieży szkolnej jak i dorosłych mieszkańców powiatu
bełchatowskiego. Istnieje także możliwość wynajęcia obiektów pod działalność sportowa
i rekreacyjną. Z tej możliwości skorzystały już m.in. kluby lekkoatletyczne, piłkarskie, szkółki
pływackie. Do południa z sali gimnastycznej, pływalni krytej i lodowiska korzysta młodzież ZSP
nr 1 w Bełchatowie oraz II LO w Bełchatowie. W ten sposób przez Powiatowe Centrum Sportu
w Bełchatowie przewija się tygodniowo kilkaset osób. PCS honoruje Bełchatowską Kartę
Rodziny oraz jest inicjatorem programu „Powiatowa Karta Rodzina 3+”
W terminach: 01.01.2021 – 11.02.2021 r., 20.03.2021 – 30.04.2021 r., działalność
usługowa PCS została ograniczona ze względu na szerzącą się pandemię oraz obowiązujące
obostrzenia.
Po stopniowym luzowaniu obostrzeń w maju 2021 r. przywrócono możliwość korzystania
z obiektów PCS oraz wznowiono organizację zajęć sportowych oraz zawodów.
W roku 2021 Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie przy współpracy z Powiatowym
Szkolnym Związkiem Sportowym, Bełchatowskim Szkolnym Związkiem Sportowym, Powiatowym
Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe zorganizowało następujące wydarzenia z kalendarza
poszczególnych pozycji:
• 13.05.2021 - Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego w Drużynowych Biegach
Przełajowych,
• 24.05.2021 - Drużynowe Biegi Przełajowe – Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
Licealiada – finał,
• 09.06.2021 - Szkolna Drużynowa Liga lekkoatletyczna – Igrzyska Młodzieży Szkolnej
dziewcząt i chłopców – finał,
• 17.09.2021 - Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego w Indywidualnych Biegach
Przełajowych, Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada,
• 23.09.2021 - Szkolna liga LA szczebel powiatowy,
• 30.09.2021 – Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego w Sztafetowych Biegach
Przełajowych,
• 6.10.2021 - Szkolna Liga LA - półfinał wojewódzki,
• 8.10.2021 - Półfinały wojewódzkie w sztafetowych biegach przełajowych,
• 12.10.2021 - Finał wojewódzki Liceliady Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej.
Pozostałe wydarzenia zrealizowane przez PCS w Bełchatowie w 2021 r.
•
•
•
•

22.05.2021 r.
30.05.2021 r.
29.08.2021 r.
26.09.2021 r.

– Mistrzostwa woj. łódzkiego w lekkiej atletyce U18 i U20.
- Mistrzostwa woj. łódzkiego w lekkiej atletyce U12 i U14.
– Otwarte Mistrzostwa woj. łódzkiego w lekkiej atletyce.
– Jesienny Powiatowy Rajd Rowerowy.
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•
•

23.10.2021 r. – Otwarte Mistrzostwa Nordic Walking o Puchar Starosty Bełchatowskiego.
25-28.11.2021 r. – XI Ogólnopolski Turniej Curlingowy o Puchar Starosty Bełchatowskiego.

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 2021 za osiągnięcia w dziedzinie sportowej
i szkoleniowej przyznano 37 „Nagród Powiatu Bełchatowskiego” - łączna suma przyznanych
Nagród opiewała na kwotę 27 850,00 zł.

12. Pozostała Działalność - Świadczenia Społeczne
Pozostała działalność – świadczenia społeczne – plan 25 740,00 zł, wykonanie 25 740,00 zł.
Tabela Nr 19: Pozostała działalność - świadczenia społeczne.
L.p.
dz. rozdz.§
Rodzaj wydatku
Plan (w zł)
1.

853.85395.3110

Pozostała
działalność
Razem

Wykonanie (w zł)

% (5:4)

25 740,00

25 740,00

100

25 740,00

25 740,00

100

Źródło: Opracowanie własne.

Dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 7 września
2007 r. o Karcie Polaka (t.j. z 2019 r. poz. 1598 oraz z 2022 r. poz. 9) jako pomoc ze środków
budżetu państwa na świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka.
Pomoc udzielona została na podstawie:
•
•
•

Decyzji Wojewody Łódzkiego nr SO-II.6159.90.2020 z dnia 27.04.2021 r. posiadaczowi
Karty Polaka w wysokości 8 8580,00 zł,
Decyzji Wojewody Łódzkiego nr SO-II.6159.89.2020 z dnia 23.08.2021r. posiadaczowi
Karty Polaka w wysokości 8 580,00 zł,
Decyzji Wojewody Łódzkiego nr SO-II.6159.239.2020 z dnia 14.10.2021r. posiadaczowi
Karty Polaka w wysokości 8 580,00 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
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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
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

rehabilitacji

Tabela Nr 20: Środki PFRON – na obsługę realizacji zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych.
L.p.
dz. rozdz.§
Rodzaj wydatku
Plan (w zł)
Wykonanie (w zł) % (5:4)

1.

853.85324.0970

Środki PFRON na obsługę
realizacji zadań ustawowych 2,5% od środków przyznanych
algorytmem na 2021 r.

93 038,00

93 038,00

100

Razem

93 038,00

93 038,00

100

Źródło: Opracowanie własne.

93 038,00 zł to środki PFRON na obsługę realizacji zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, stanowiące wartość 2,5% środków PFRON
faktycznie wydanych na zadania rehabilitacji i ujęte w planie dochodów na 2021 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 2021 r. na podstawie art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu w Bełchatowie Uchwałą
Nr XXIX/184/2021 z dnia 30 marca 2021 r. określiła zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej i przeznaczyła przyznane algorytmem środki PFRON w wysokości
3 721 521,00 złotych na:
• zadania rehabilitacji zawodowej 50 000 zł,
• zadania rehabilitacji społecznej 3 671 521 zł.
W dniu 03.09.2021 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 50 000 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 289/21 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 21.09.2021 roku
dokonane powyższe zmiany.

zostały
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W 2021 roku wystąpiono do PFRON Warszawa o przekazanie 10 transz z puli środków
PFRON przyznanych algorytmem dla Powiatu Bełchatowskiego. Otrzymano 3 721 521 zł,
t.j. 100 % planowanych środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych (w tym działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej) realizowane przez PCPR
w Bełchatowie, wydano 3 721 521 zł, tj. 100 % z puli środków przyznanych algorytmem.
Tabela Nr 21: Zadania i wykorzystanie środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w 2021 roku.

L.p.

Nazwa zadania

Plan
(po dokonaniu
przesunięć
pomiędzy
zadaniami) w zł

Wykonanie w zł

1.

Turnusy rehabilitacyjne.

664 646

Rozpatrzono 510 wniosków na kwotę
664 646

2.

Likwidacja barier architektonicznych
i technicznych.

474 267

Rozparzono 63 wnioski na kwotę 474 267

3.

Likwidacja barier w komunikowaniu się.

144 186

Rozpatrzono 64 wnioski na kwotę 144 186

4.

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze.

607 165

Rozpatrzono 369 wniosków na kwotę
607 165

5.

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny.

33 534

Rozpatrzono 15 wniosków na kwotę 33 534

6.

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób
niepełnosprawnych.

62 043

Wypłacono dofinansowanie 178 osobom w
ramach zawartych 6 umów na kwotę 62 043

Działalność bieżąca Warsztatów Terapii
Zajęciowej, w tym:
7.

1 735 680

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Bełchatowie,

976 320

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Dąbrowie Rusieckiej.

759 360

RAZEM
Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z planem dofinansowano bieżącą
działalność WTZ-tów w kwocie 1 735 680
dla 45 uczestników.
dla 35 uczestników

3 721 521

3 721 521

13. Ochrona i Promocja Zdrowia w roku 2021
Programy polityki zdrowotnej.
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym
w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Poprawa poziomu zdrowia i związanej z nim jakości
życia mieszkańców to jedno z zadań powiatu bełchatowskiego w kolejnej perspektywie
strategicznej. Podejmowane działania koncentrowały się z jednej strony na dalszej współpracy
z jednostkami ochrony zdrowia, w tym ze Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Pawła II
w Bełchatowie, a z drugiej na zagwarantowaniu mieszkańcom dostępności do leków i wyrobów
medycznych. Zgodnie z art. 94 ust. 1 Ustawy prawo farmaceutyczne 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. Obecnie taką
możliwość mieszkańcy mają dzięki pracy 40 aptek na terenie powiatu bełchatowskiego.
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Rozkład godzin pracy aptek.
W 2020 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XXVI/168/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze powiatu
bełchatowskiego. Uchwała obowiązywała w roku 2021. 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 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 przeprowadzone w 2020 roku zmiany organizacyjne, znacząco wzrosła
w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie ilość wykonywanych operacji. Aby
jednak móc wykorzystać posiadany potencjał kadrowy wskazane było uzupełnienie
i wymiana wyeksploatowanych narzędzi specjalistycznych. Zrealizowanie tego zamiaru
pozwoliłoby odnowić bazę instrumentarium chirurgicznego bełchatowskiego szpitala tak, aby
można było w pełni wykorzystać warunki lokalowe i umiejętności wysoko wykwalifikowanej
kadry medycznej, niosąc tym samym pomoc mieszkańcom powiatu.
Powiat bełchatowski mając na uwadze zapewnienie mieszkańcom naszego regionu właściwej
i profesjonalnej opieki postanowił pomóc w realizacji tego zadania i przekazał dotację celową
w kwocie 150.000,00 zł dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie
z przeznaczeniem na: zakup zestawu narzędzi chirurgicznych, składającego się
z następujących elementów:
•
zestaw do wykonywania zabiegów operacyjnych w zakresie plastyki onkologicznej,
•
zestaw do wykonywania zabiegów z zakresu chirurgii onkologicznej,
•
zestaw do wykonywania operacji żołądka,
•
zestaw do laparotomii,
•
zestaw do wykonywania neurochirurgicznych zabiegów onkologicznych.
Dotacja została rozliczona w terminie, a środki w całości przeznaczone na cel wskazany
w umowie.
W ramach prewencji zagrożenia epidemiologicznego oraz w związku z przyjętym w dniu
15.12.2020 r. Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19 przekazywane były wstępne
założenia programowe. Informacje o odpowiedzialnym zachowaniu, w tym dostosowania się do
zasad higieny i bezpieczeństwa, które z pewnością wesprą walkę z wirusem
i powstrzymają jego rozprzestrzeniania, to tematy poruszane przez cały rok 2021.
Sytuacja epidemiczna na terenie powiatu bełchatowskiego przez cały 2021 r. na bieżąco
monitorowana była przez służby Starosty Bełchatowskiego. Podejmowane były decyzje
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i realizowano zadania mające na celu powstrzymanie rozprzestrzenianie się wirusa. Stale
prowadzona była kampania informacyjna o odpowiedzialnych zachowaniach w sferze
zawodowej i prywatnej. Stały kontakt z inspekcją sanitarną, służbami medycznymi
i mundurowymi to działania prowadzone przez Starostwo celem walki z COVID-19.

14. Sytuacja pandemiczna na terenie Powiatu Bełchatowskiego
w 2021 r.
Działania Powiatu Bełchatowskiego w związku z COVID – 19.
Sytuacja epidemiczna w kierunku Covid-19 na terenie Powiatu Bełchatowskiego w 2021
roku była stabilna i na bieżąco monitorowana przez służby Starosty Bełchatowskiego.
W związku z przyjętym w dniu 15.12.2020 r. Narodowym Programem Szczepień przeciw
COVID-19, Wojewoda Łódzki przekazał korespondencję dotyczącą wstępnych założeń
programowych. Zakładał on bowiem w tzw. etapie „0” akcję szczepień pracowników
medycznych i pracowników służb priorytetowych – w tym pracowników ośrodków pomocy
społecznej oraz domów pomocy społecznej. Informacja ta została przekazana do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, a także do Domów Pomocy Społecznej
w Bełchatowie oraz w Zabłotach. Od 18 stycznia, w ramach Narodowego Programu Szczepień
przeciwko COVID-19, rozpoczęły się szczepienia w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie.
Szczepienia przeprowadzane były wśród mieszkańców na terenie DPS-u, przez zespół
pracowników medycznych oddelegowanych z przychodni Neuca Med Sp. z o.o. w Bełchatowie.
Natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach szczepienia pracowników i mieszkańców
placówki prowadzone były przez zespół pielęgniarek i lekarza, oddelegowanych ze Szpitala
Wojewódzkiego w Bełchatowie.
W związku z zawartym w dniu 1 grudnia 2020 r. aneksem do umowy dotacji z dnia
30.06.2020 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Powiatem Bełchatowskim w sprawie organizacji
miejsc kwarantanny zbiorowej, samorząd Powiatu Bełchatowskiego jeszcze w grudniu 2020 r.
otrzymał na konto II transzę dotacji w wysokości 49 589,00 zł. Łącznie z I transzą dotacji
w wysokości 74 875,00 zł, którą Powiat otrzymał w lipcu 2020 r., całość dotacji celowej
z przeznaczeniem na organizację miejsc kwarantanny zbiorowej obejmującej okres od dnia
15.03.2020 r. do dnia 31.08.2020 r. wyniosła 124 464,00 zł. W związku z powyższym, w styczniu
2021r. Powiat Bełchatowski przesłał do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
dokumentację pod nazwą „Rozliczenie końcowe umowy dotacji na organizację miejsc
kwarantanny zbiorowej w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej
wywołanej wirusem SARS CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19” wraz z potwierdzonymi za
zgodność kopiami faktur oraz wyciągami bankowymi, potwierdzającymi dokonanie zapłaty za
zakupione w ww. czasie środki ochrony osobistej i usługi związane z wynajmem pomieszczeń
na rzecz kwarantanny zbiorowej i przeprowadzania w nich usług dekontaminacyjnych.
Ponadto, Powiat Bełchatowski rozliczył również dotację ze Szpitalem Wojewódzkim
w Bełchatowie w związku z przekazaną na jego rzecz dotacją w wysokości 76 000,00 zł na
zakup środków ochrony osobistej, o którą szpital wnioskował do Powiatu.
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W związku z ogólnopolską akcją szczepień, Powiat Bełchatowski nawiązywał kontakt
ze wszystkimi ośmioma gminami w zakresie ustalenia kontaktów telefonicznych do osób, które
w każdej z nich były odpowiedzialne za organizację dowozu osób niepełnosprawnych i tych
niemogących samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień. Informacja dotycząca zebranych
numerów kontaktowych w tym zakresie do każdej z gmin z terenu powiatu bełchatowskiego
została umieszczona na oficjalnej stronie Powiatu Bełchatowskiego. Ponadto pracownicy
Referatu Zarządzania Kryzysowego nie tylko koordynowali, ale osobiście nawiązywali kontakt
telefoniczny z 14 wyznaczonymi placówkami medycznymi na terenie powiatu, w których
odbywały się szczepienia populacyjne przeciwko COVID-19. Działanie to miało przyczynić się
do bezpośredniej kontroli nad sytuacją związaną z uruchomieniem systemu e-rejestracji
w poszczególnych punktach medycznych oraz wprowadzenia tam kalendarza szczepień dla
pacjentów przez wyznaczone do tego placówki medyczne. Następnie dane zbierane na bieżąco
Powiat Bełchatowski przekazywał bezpośrednio do służb Wojewody Łódzkiego w formie
stosownej informacji drogą mailową i telefoniczną.
Od 18 stycznia 2021 r. w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19
rozpoczęły się szczepienia w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Szczepienia
przeprowadzane były wśród mieszkańców na terenie DPS-u, przez zespół pracowników
medycznych, oddelegowanych z przychodni Neuca Med Sp. z o.o. w Bełchatowie.
Natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach szczepienia pracowników i mieszkańców
placówki, prowadzone były przez zespół pielęgniarek i lekarza, oddelegowanych ze Szpitala
Wojewódzkiego w Bełchatowie.
W lutym 2021 r. Powiat Bełchatowski otrzymał z Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki
Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi płyny do dezynfekcji, które Starostwo
Powiatowe w Bełchatowie rozdysponowało do jednostek organizacyjnych z terenu powiatu tj.:
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 50 l,
• Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie - 120 l,
• Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach – 120 l,
• Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej – 60 l,
• Ośrodek Interwencyjno – Socjalizacyjny w Bełchatowie – 60 l,
• Powiatowy Urząd Pracy – 55 l,
• Warsztat Terapii Zajęciowej w Bełchatowie – 60 l,
• Warsztat Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej – 60 l.
W marcu 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie wpłynęła informacja z Domu
Pomocy Społecznej w Zabłotach, dotycząca pracownika placówki, który otrzymał pozytywny
wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Osoba ta, decyzją PPIS w Bełchatowie niezwłocznie
została skierowana do izolacji domowej, zaś 3 opiekunki oraz 6 pokojowych placówki, które
miały kontakt z zarażoną odbywały kwarantannę domową. Spośród 78 mieszkańców DPS-u
w Zabłotach, 44 z nich zostało już wcześniej zaszczepionych, zaś 34 pensjonariuszy – którzy
nie byli szczepieni – zostali skierowani do odbycia kwarantanny domowej. Obiekt został
zdekontaminowany. DPS zabezpieczony był w płyny dezynfekcyjne i inne środki ochrony
osobistej typu: maseczki, rękawiczki i fartuchy ochronne. Na ówczesny moment zostały
zawieszone zajęcia grupowe dla mieszkańców, zaś pracę personelu pielęgniarsko –
opiekuńczego doraźnie wspomogli pracownicy działów pomocniczych. Powiat Bełchatowski
podjął działania w kierunku ilościowego uzupełnienia placówki w środki ochrony osobistej
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i niezwłocznie po otrzymaniu informacji sytuacyjnej w DPS-ie w Zabłotach zorganizował
dostateczną pomoc w ww. środki.
W dniu 30.03.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie wpłynęła informacja
od Wojewody Łódzkiego, dotycząca propozycji współpracy przy tworzeniu Punktów Masowych
Szczepień. Celem ww. punktów było wykonanie dla mieszkańców powiatu łącznie minimum
1050 szczepień dziennie. W odpowiedzi Powiat Bełchatowski wskazał cztery możliwe
lokalizacje oraz podmioty lecznicze, w których przedmiotowe punkty szczepień mogły zostać
zorganizowane.
Wśród nich znalazły się:
1. Cafe Senior "Raj" - Centrum Aktywności Seniora w Bełchatowie;
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej REDMED S. C. Reda Elkader, Emil Elkader
w Bełchatowie, zorganizowany przy współpracy z Powiatem Bełchatowskim;
3. Dom Kultury w Zelowie;
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrzelowie.
Wskazanie na terenie powiatu bełchatowskiego ww. lokalizacji to efekt wspólnych
działań Powiatu Bełchatowskiego, Miasta Bełchatowa, Miasta i Gminy Zelów oraz Gminy
Bełchatów.
W kwietniu 2021 r. Wojewoda Łódzki przekazał maseczki chirurgiczne trójwarstwowe
w łącznej liczbie 65 000 szt., płyny dezynfekujące do rąk o poj. 30 ml w łącznej liczbie
650 szt. oraz materiały informacyjno – promocyjne w formie plakatów, ulotek, a także tablice
z oznaczeniem miejsca i godzin pracy nowych punktów szczepień, które zostały
rozdysponowane do istniejących już punktów szczepień populacyjnych oraz nowo tworzonych
punktów szczepień powszechnych. Materiały informacyjno – promocyjne oraz część płynów
dezynfekujących do rąk zostało rozdysponowanych do wszystkich punktów szczepień na
terenie powiatu bełchatowskiego oraz do jednostek sektora finansów publicznych,
prowadzących bezpośrednią obsługę klienta tj.: do ZUS w Bełchatowie, KRUS w Bełchatowie,
Urzędu Skarbowego w Bełchatowie, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, Sądu Rejonowego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe
w Bełchatowie, Komendy Powiatowej Policji oraz Urzędów Miast i Gmin z terenu powiatu
bełchatowskiego. Dodatkowo Powiat zabezpieczył 130 litrów płynów dezynfekujących do rąk
i powierzchni celem przekazania do tworzonych punktów szczepień powszechnych. W myśl
otrzymanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wytycznych w sprawie punktów
szczepień powszechnych, Starostwo Powiatowe w Bełchatowie skierowało do Wojewody
Łódzkiego prośbę o przyznanie dotacji w wysokości 5 000,00 zł na utworzenie jednego nowego
punktu szczepień powszechnych. Ponadto, Starostwo Powiatowe w związku z podejmowaniem
i realizacją wszelkich działań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
zakupiło materiały i środki ochrony osobistej tj.: mydła antybakteryjne, ręczniki celulozowe,
prześcieradła celulozowe oraz pojemniki wolnostojące do płynów antybakteryjnych.
W dniu 19 kwietnia 2021 r. Starosta Bełchatowski zwołała posiedzenie Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku w Bełchatowie oraz posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego, na których przedstawiony był temat dotyczący sytuacji epidemicznej
na terenie powiatu w roku 2020 i w pierwszym półroczu roku 2021.
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W lipcu Powiat Bełchatowski otrzymał od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
środki ochrony indywidualnej oraz środki do dezynfekcji na rzecz placówek Podstawowej
Opieki Zdrowotnej, działających w granicach administracyjnych powiatu. Przekazany
asortyment obejmował: fartuchy medyczne (10300 szt.), płyny do dezynfekcji rąk (432
opakowania po 5000 ml), półmaski filtrujące (440 opakowań po 40 szt.), rękawice nitrylowe
(1469 opakowań po 100 szt.) oraz gogle ochronne (1470 szt.). Zaopatrzenie w ww. asortyment
otrzymały 23 placówki medyczne, które do końca pierwszej dekady sierpnia odebrały go
z magazynu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.
W związku z pismem Wojewody Łódzkiego, dotyczącym realizacji działań promocyjnych
w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19, Starostwo Powiatowe
w Bełchatowie zostało zobligowane do pozyskiwania stosownych danych i przesyłania ich
– z częstotliwością obejmującą okresy 2-tygodniowe – w raportach podsumowujących działania
podejmowane na terenie właściwości terytorialnej, z uwzględnieniem wszystkich gmin
powiatu. Dane te obejmowały liczbę osób (w szczególności osób w wieku 60+), z którymi
nawiązano w gminach kontakt i liczbę osób zapisanych na szczepienie. Dane te obejmowały
również akcje szczepień przeprowadzanych podczas imprez masowych, bądź lokalnych
wydarzeń, odbywających się z inicjatywy powiatu i gmin oraz przy udziale mobilnych punktów
szczepień.
Ponadto, w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19,
decyzją Wojewody Łódzkiego, począwszy od dnia 8 sierpnia 2021 r. w trasę po województwie
łódzkim wyruszyły 4 szczepieniobusy w celu zaszczepienia jak największej liczby mieszkańców
województwa łódzkiego, a także prowadzenia działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie
szczepień przeciw Covid-19. W ramach powyższych działań Wydział Zdrowia Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi udostępniał w każdy poniedziałek, z tygodniowym wyprzedzeniem,
harmonogramy z trasą ich przejazdów, które zawierały daty, miejsca i godziny postoju
szczepieniobusa. W związku z tym Powiat Bełchatowski w każdym tygodniu informował swoich
mieszkańców o czasie i miejscu postoju szczepieniobusa poprzez publikację treści na stronie
internetowej Urzędu. Równolegle informacja o planowanym postoju szczepieniobusa
przekazywana była Komendzie Powiatowej Policji w Bełchatowie, która miała za zadanie
zabezpieczyć akcję mobilnych punktów szczepień w terenie.
W dniu 06.11.2021 r. wpłynęło do Zarządu Powiatu w Bełchatowie pismo od Dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bełchatowie dotyczące prośby o wyrażenie
zgody w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów klasy 2 oraz przejścia na
kształcenie w trybie zdalnym w terminie 08 – 10.11.2021 r. i 12.11.2021 r. Powodem takiego
wniosku było otrzymanie przez placówkę w dniu 05.11.2021 r. informacji od Powiatowego
Inspektoratu Sanitarno – Epidemiologicznego w Bełchatowie o pozytywnym wyniku badania
w kierunku Covid-19 jednego z uczniów klasy 2, który był zarazem wychowankiem grup
wychowawczych. Zgodnie z wytycznymi Sanepidu SOSW w Bełchatowie sporządził listę osób,
które miały styczność z uczniem zakażonym wirusem SARS-CoV-2 w dniach 02-03.11.2021 r.
Było to 16 wychowanków i 3 uczniów szkoły branżowej z klasy 2, a także 10 nauczycieli
i jedna pomoc nauczyciela. Z treści uzyskanych od nauczycieli, rodziców uczniów oraz
pracownika Sanepidu wynikało, że z klasy zakażonego chłopca, liczącej 8 uczniów, oprócz
chorego ucznia, jeszcze 3 zostało objętych kwarantanną, o czym Sanepid poinformował
dyrektor placówki. Ponadto z innych klas, z kontaktu z zarażonym uczniem, na kwarantannie
znalazło się 8 uczniów. Ze zgłoszonych 11 pracowników, 4 przebywało na kwarantannie do
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13.11.2021 r. W związku z powyższym Starosta Bełchatowski przychyliła się do wniosku
dyrektor SOSW w Bełchatowie o naukę zdalną dla klasy 2. Wychowankowie grup
wychowawczych nie objęci kwarantanną nadal korzystali z pobytu w grupach wychowawczych
i nauki w trybie stacjonarnym, tym bardziej, że żaden z wychowawców nie został objęty
kwarantanną z uwagi na pełny cykl szczepienia.
W związku z pozytywnym wynikiem testu w kierunku COVID-19 przeprowadzonego
u wychowawcy Bursy Szkolnej w Bełchatowie, kwarantanną zostało objętych 16 wychowanków
z I grupy wychowawczej w okresie 03-07.11.2021 r., zaś wychowawca odbywał ją do dnia
11.11.2021 r. Pozostali wychowankowie z tej grupy wychowawczej w okresie 03-05.11.2021 r.
zostali dołączeni do grupy II.
W dniu 09.11.2021 r. dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bełchatowie
poinformowała Starostę Bełchatowskiego o stwierdzeniu u jednego z uczniów klasy 1 zakażenia
koronawirusem. W związku z powyższym uczniowie ww. klasy oraz 4 nauczycieli zostali objęci
kwarantanną. W dniach 08-10.11.2021 r. zajęcia dla ww. klasy odbywały się w formie zdalnej.
Z kolei w dniu 15.11.2021 r. dyrekcja ZSP nr 2 w Bełchatowie ponownie poinformowała
o nowym zakażeniu ucznia klasy 2 Technikum Ekonomiczno – Hotelarskiego, w związku
z czym uczniowie ww. klasy technikum realizowali w dniach 16-18.11.2021 r. zajęcia zdalne.
W dniu 17.11.2021 r. dyrektor Centrum Administracyjnego ds. Obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych w Bełchatowie poinformował o zastosowaniu przez służby
sanitarne kwarantanny wobec 2. wychowanków Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej w okresie
05-13.11.2021 r. oraz wobec 1. wychowanka Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego
w Bełchatowie w okresie 10-18.11.2021 r., na skutek kontaktów tych osób z osobami (po
jednej osobie w placówce) zarażonymi wirusem SARS-CoV-2.
W dniu 17.11.2021 r. dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach poinformowała
służby Starosty Bełchatowskiego, iż na dzień 17.11.2021r. w placówce nie odnotowano
zachorowań na COVID-19. Ponadto 90 % pensjonariuszy placówki przyjęło szczepionkę
przeciwko COVID-19, z czego większość przyjęła w dniu 15.11.2021 r. dawkę przypominającą.
Jednocześnie DPS w Zabłotach umożliwił wszystkim chętnym zarówno pensjonariuszom jak
i pracownikom przyjęcie szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
W dniu 18.11.2021 r. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie poinformował
służby Starosty Bełchatowskiego, iż z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną
placówka sukcesywnie powiększa bazę łóżkową dla pacjentów z podejrzeniem lub
potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Na podstawie niżej wskazanych Decyzji Wojewody
Łódzkiego zobowiązano szpital do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie
w podmiocie leczniczym odpowiedniej liczby łóżek.
Tabela Nr 22: Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w 2021 roku.
l.p.
1.

Data i znak decyzji WŁ
oraz moc obowiązywania
ZD-II.6310.181.2021-2
z dnia 04.10.2021r.
Moc obowiązywania od
dnia 04.10.2021r.

Liczba łóżek

16 łóżek
8 łóżek intensywnej
terapii

Oddział
Oddział
obserwacyjno –
zakaźny
Oddział
anestezjologii

Organizacja Szpitala
W ramach struktur
organizacyjnych
Szpitala
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4 respiratory dla
pacjentów z COVID-19
16 łóżek

2.

Oddział
dermatologiczny

Oddział
dermatologiczny
przeniesiony na IV
piętro, które dzieli
z Oddziałem
kardiologicznym

8 łóżek intensywnej
terapii

Oddział
anestezjologii i
intensywnej terapii
Oddział
obserwacyjno –
zakaźny
Oddział
obserwacyjno –
zakaźny

W ramach struktur
organizacyjnych
Szpitala

20 łóżek

Oddział
dermatologiczny

24 łóżek

Zakład Opiekuńczo –
Leczniczy

Oddział
dermatologiczny
przeniesiony na IV
piętro, które dzieli
z Oddziałem
kardiologicznym
ZOL przeniesiony do
budynku Oddziału
psychiatrycznego –
I piętro

8 łóżek intensywnej
terapii

Oddział
anestezjologii
i intensywnej
terapii
Oddział
obserwacyjno –
zakaźny

ZD-II.6310.181.2021-2(1)
z dnia 23.10.2021r
Moc obowiązywania od
dnia 25.10.2021r

16 łóżek

ZD-II.6310.181.2021-2(2)
z dnia 31.10.2021r.
Moc obowiązywania od
02.11.2021r

4 respiratory dla
pacjentów z COVID-19
4.

ZD-II.6310.181.2021-2(3)
z dnia 10.11.2021r.
Moc obowiązywania od
12.11.2021 r.

W ramach struktur
organizacyjnych
Szpitala

20 łóżek

4 respiratory dla
pacjentów z COVID-19

3.

i intensywnej
terapii
Oddział
obserwacyjno –
zakaźny
Oddział
obserwacyjno –
zakaźny

16 łóżek

Oddział
obserwacyjno –
zakaźny

W ramach struktur
organizacyjnych
Szpitala

W ramach struktur
organizacyjnych
Szpitala

W ramach struktur
organizacyjnych
Szpitala

20 łóżek

Oddział
dermatologiczny

Oddział
dermatologiczny
przeniesiony na IV
piętro, które dzieli
z Oddziałem
kardiologicznym

24 łóżek

Zakład Opiekuńczo –
Leczniczy

ZOL przeniesiony do
budynku Oddziału
psychiatrycznego –
I piętro

20 łóżek

Oddział Opieki
Paliatywno –

przeniesiony do
budynku głównego
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8 łóżek intensywnej
terapii
4 respiratory dla
pacjentów z COVID-19

Hospicyjnej

Szpitala w miejsce
Oddziału chorób
wewnętrznych,
natomiast 10 łóżek
internistycznych
zostało
wyodrębnionych
w Oddziale
nefrologicznym

Oddział
anestezjologii i
intensywnej terapii
Oddział
obserwacyjno –
zakaźnym

W ramach struktur
organizacyjnych
Szpitala

Źródło: Opracowanie własne.

Na dzień 18.11.2021 r. szpital dysponował 80 łóżkami obserwacyjno-zakaźnymi dla
pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 zorganizowanych
w Pawilonie A placówki, a także 8. łóżkami intensywnej terapii wyodrębnionymi w Oddziale
anestezjologii i intensywnej terapii. Decyzje Wojewody Łódzkiego nie powodowały
zmniejszenia dostępności do świadczeń zdrowotnych w żadnym z wymienionych zakresów.
Oddziały, w ramach których utworzono łóżka covidowe, zostały przeniesione do innych
lokalizacji bez ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych.
W związku z występującymi przypadkami osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie miały miejsce następujące terminy
rozpoczęcia i zakończenia nauki zdalnej oraz liczby uczniów i klas szkolnych nią objętych :
- Technikum Energetyczne: 1 klasa w terminie 17- 20.11.2021 r. - 29 uczniów; 1 klasa
w terminie 18-20.11.2021 r. - 30 uczniów; 1 klasa w terminie 19 - 24.11.2021 r. - 22 uczniów;
- IV Liceum Ogólnokształcące: 3 klasy w terminie 17 - 20.11.2021 r. - 90 uczniów;
- Branżowa Szkoła I stopnia: 1 klasa w terminie 18 - 20.11.2021 r. - 33 uczniów.
Według informacji Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie sytuacja epidemiczna
w placówce w ostatnich miesiącach roku nadal była monitorowana na bieżąco. Pracownicy
z objawami przeziębienia byli odseparowani od wykonywania obowiązków służbowych.
Zdarzały się wśród kadry skierowania na testy. Wśród mieszkańców nie było widać objawów
chorobowych. Na dzień 19.11.2021 r. ogółem zaszczepionych było 65 mieszkańców, z czego 45
przyjęło trzecią przypominającą dawkę. Personel zaszczepiony był wówczas w 50%, zaś dawką
przypominającą zaszczepiło się 12 osób. Ponadto jednostka przyjmowała nowych mieszkańców
na zasadach określonych przez Ministerstwo Rodziny i Pomocy Społecznej, tj. osoby nowo
przyjmowane musiały mieć wynik ujemny testu oraz były poddawane 10-dniowej
kwarantannie. W zakresie odwiedzin mieszkańców obowiązywały ograniczenia. Spotkania
z najbliższymi odbywały się w wyznaczonym miejscu na terenie Domu z zachowaniem reżimu
sanitarnego. Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie wyposażony był w podstawowe środki
ochrony indywidualnej i środki do dezynfekcji pomieszczeń. W dniu 19.11.2021 r. dostarczona
została do placówki kabina dezynfekująca, zakupiona przez Starostwo Powiatowe
w Bełchatowie na mocy umowy zawartej z Wojewodą Łódzkim o dofinansowanie przy pomocy
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zadania własnego realizowanego przez
jednostkę samorządu terytorialnego, polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej.
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Powiat pozyskał kwotę 38 994,00 zł. Realizacja polegała na zakupie nie tylko kabiny
dezynfekującej dla DPS w Bełchatowie, ale również środków ochronnych i do dezynfekcji dla
Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach. Zakup obejmował m.in. rękawiczki ochronne,
kombinezony medyczne, maseczki medyczne i ochronne, proszek do prania, preparaty do
odkażania powierzchni oraz preparaty biobójcze.
Powiat Bełchatowski wystąpił z wnioskiem do PFRON o środki finansowe w kierunku
pomocy osobom niepełnosprawnym dotkniętym chorobami zakaźnymi, po czym podpisał
umowę z PFRON, dzięki, której została uruchomiona realizacja Modułu IV programu „Pomoc
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 r. Powiat Bełchatowski pozyskał wówczas kwotę
w wysokości 64 600 zł. Realizacja Modułu IV polegała na zakupie sprzętu i wyposażenia
podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie
i podległych mu jednostkach, gdzie odbywała się obsługa interesantów, w tym osób
z niepełnosprawnościami, a także w placówkach oświatowych, do których uczęszczali
uczniowie, w tym z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami. Wsparcie finansowe
zostało przekazane m.in. na rzecz: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie,
Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie,
Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie, Powiatowego Centrum Sportu, Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Bełchatowie oraz jednostek oświatowych prowadzonych przez
Powiat Bełchatowski. Spectrum zakupów obejmowało sprzęt, akcesoria i środki ochrony
osobistej, w tym m.in.: mobilne stacje dezynfekujące z pomiarem temperatury, dozowniki
z automatycznym pomiarem temperatury, stojaki z dyspenserem automatycznym, ozonatory,
lampy wirusobójcze, termometry bezdotykowe, rękawiczki ochronne, maseczki ochronne
i chirurgiczne oraz płyny do dezynfekcji.
Celem programu było wsparcie samorządów powiatowych i gminnych w realizacji zadań
związanych z dodatkowym wsparciem dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia m.in.
w następstwie potrzeb będącymi efektem pandemii Covid-19.
Finansowaniem objęte zostały samorządy, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich
otoczenia.

15. Porządek Publiczny i Bezpieczeństwo Obywateli
Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 roku.
Komisja odbyła 4 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.
W trakcie posiedzeń Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności za rok
2020, przyjęła projekt planu pracy na 2021 rok.
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Podczas prac Komisji poruszano tematy:
•
•
•
•
•
•
•

struktury przestępczości oraz stan bezpieczeństwa (sprawozdawczość działalności
Policji),
sprawozdanie z działalności Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej,
sprawozdania z stanu epidemiologicznego powiatu - Powiatowego Inspektora
Sanitarnego,
działalności Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie,
działalności Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach,
działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie,
przygotowania Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie (PZD) do Akcji Zima.

Zaakceptowano plan budżetu Powiatu na rok 2022 w zakresie bezpieczeństwa
i porządku. Powiat zaplanował budżet w zakresie bezpieczeństwa i porządku w kształcie:
kwalifikacja wojskowa – 48 000,00 zł, obrona narodowa – 7 200,00 zł, bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 562 710,00 zł, nieodpłatna pomoc prawna –
264 000,00 zł, rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 225 000,00 zł.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy plan.
Poruszono temat bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą
wojewódzką nr 485 w miejscowości Kącik. Przygotowano i złożono wniosek o skierowanie
pisma do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Łodzi w sprawie przebudowy w/w skrzyżowania
poprzez zaprojektowanie i wybudowanie w tym miejscu ronda, które znacznie poprawi
bezpieczeństwo i ograniczy ilość kolizji oraz nieszczęśliwych wypadków, również tych ze
skutkiem śmiertelnym. Wniosek przekazano do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na
najbliższe jej posiedzenie.
W okresie sprawozdawczym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zajmowała się na swych
posiedzeniach istotnymi tematami z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Pomimo
sytuacji epidemiologicznej, wszystkie służby, inspekcje i straże pracowały z pełnym
zaangażowaniem we współpracy z samorządami, organizacjami i stowarzyszeniami. Wynikało
to z zapisów ustawy o samorządzie powiatowym oraz z sytuacji codziennych jak
i wyjątkowych. Podczas prac Komisja Bezpieczeństwa i Porządku omawiała sprawy bieżące
zgłaszane przez członków Komisji, radnych powiatu i zapraszane osoby.

Kwalifikacja wojskowa w 2021 roku.
Powiatowa Komisja Lekarska w Bełchatowie swym zasięgiem działania obejmowała
8 jednostek samorządowych, tj. miasto Bełchatów, miasto i gminę Zelów oraz gminy:
Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec i Szczerców.
Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej na 2021 rok kwalifikację
wojskową rozpoczęto 6 września 2021 r., a zakończono 28 października 2021 r. Kwalifikacja
odbywała się w budynku Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ulicy Pabianickiej 34.
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Powiatowa Komisja Lekarska, przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień oraz
przedstawiciel gminy pracowali przez 39 dni w oddzielnych pomieszczeniach. Wszystkie
pomieszczenia wyposażone był w niezbędny sprzęt medyczny i biurowy.
Do kwalifikacji wojskowej wezwano 1073 osoby, nie stawiły się 132 osoby, w tym: nie
usprawiedliwionych 44 osób, usprawiedliwionych 88 osób.
Przed Powiatową Komisją Lekarską ostatecznie stawiło się łącznie 920 mężczyzn
podlegających kwalifikacji wojskowej z czego 451 z rocznika podstawowego 2002 i 469
z rocznika starszego. W czasie kwalifikacji wojskowej przed komisją stawiły się 23 panie,
2 z nich stawiły się w trybie ochotniczym. Powiatowa Komisja Lekarska w Bełchatowie
skierowała łącznie 13 osób na badania do lekarzy specjalistów. Przypadków obserwacji
szpitalnej nie odnotowano.
Prace Powiatowej Komisji Lekarskiej przebiegały w reżimie sanitarnym zgodnie
z wytycznymi do organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie
województwa łódzkiego w 2021 roku.
Łączna kwota dotacji otrzymanych na potrzeby kwalifikacji wojskowej wynosiła 113 160,00 zł.
Tabela Nr 23: Kwalifikacja wojskowa - dotacja na zadania zlecone i powierzone związane z kwalifikacją
wojskową.
L.p.

dz. rozdz.§

1.

750.75045.2110

2.

750.75045.2120

Rodzaj wydatku

Plan (w zł)

Wykonanie (w zł)

% (5:4)

Dotacja na obsługę realizacji
zadań zleconych

63 660,00

52 671,92

82,74

Dotacja na obsługę realizacji
zadań powierzonych

49 500,00

34 920,00

70,55

113 160,00

87 591,92

77,40

Razem
Źródło: Opracowanie własne.

75045 § 2110 – kwalifikacja wojskowa – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat.
Otrzymaną dotację w kwocie 63.660,00 złotych z przeznaczeniem na zadania zlecone
tj.: wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia do zakładania
ewidencji wojskowej oraz składki należnych od w/w umów, zakup materiałów i wyposażenia
biurowego, materiały i narzędzia niezbędnych do dostosowania pomieszczeń starostwa, zakup
napojów (wody), zakup leków ,wyrobów medycznych, parawanów, termometra bezdotykowego
i ciśnieniomierza, zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu do ogrzewania pomieszczeń
wykorzystano w 82,74%. Niewykorzystanie i zwrot części otrzymanej dotacji wynika z różnic
ofert cenowych w porównaniu do rzeczywistych cen zakupu oraz zmian w ilości umów zleceń
i ich opodatkowaniu.
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75045 § 2120 - kwalifikacja wojskowa – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami
administracji rządowej.
Przekazaną dotację w kwocie 49 500,00 złotych, z przeznaczeniem na zadania powierzone
tj.: wynagrodzenia bezosobowe dla osób wchodzących w skład powiatowej komisji lekarskiej
oraz zakup usług zdrowotnych wykorzystano w 70,55%. Niewykorzystanie i zwrot części
otrzymanej dotacji wynika z mniejszej niż zakładana, ilość przeprowadzonych
specjalistycznych badań lekarskich.

16. Zarządzanie Kryzysowe
W celu 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 2020 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 2021 zgłosił się jeden podmiot medyczny, z którym została
zawarta 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 został podpisana z dniem 17 grudnia 2020 roku z terminem jej obowiązywania
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. - miesięczny koszt realizacji przedmiotowego
zadania to kwota 9 500,00 zł brutto.
Jednocześnie w miesiącu listopadzie 2021 r. przeprowadzono kolejną procedurę
na realizację ww. zadania w roku 2022. W postępowaniu tym wpłynęła tylko jedna oferta
od podmiotu medycznego, z którym to podmiotem została podpisana umowa.
Uchwała Nr 387/21 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 07 grudnia 2021 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 10 grudnia 2021 r. z terminem jej obowiązywania od
1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. - miesięczny koszt realizacji przedmiotowego zadania
to kwota 10 500,00 zł brutto.
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W celu 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 2020 roku rozpoczął procedurę udzielania zamówienia
w formie rozeznania cenowego, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych
w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie na realizację zadania pod nazwą: „Przewóz zwłok
osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych”, na terenie Powiatu Bełchatowskiego, od
miejsca zdarzenia do prosektorium Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie, w celu ustalenia
przyczyny zgonu. Do realizacji przedmiotowego zadania w roku 2021 zgłosił się jeden podmiot,
z którym 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 z dniem 04 grudnia 2020 roku 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.
Jednocześnie w miesiącu listopadzie 2021 r. przeprowadzono kolejną procedurę na realizację
ww. zadania w roku 2022. W niniejszym postępowaniu swoją ofertę złożył tylko jeden podmiot
i z nim została zawarta umowa.
Uchwała Nr 386/21 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 07 grudnia 2021 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 09 grudnia 2021 r. z terminem jej obowiązywania od
1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. - koszt realizacji przedmiotu umowy, tj. koszt
jednorazowego przewozu zwłok to kwota 50,00 zł brutto.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie
szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829) oraz Planem szkolenia obronnego Starostwa
Powiatowego w Bełchatowie na 2021 rok przeprowadzono przewidziane w nim 3 szkolenia
obronne, jeden trening wojewódzki Stałego Dyżuru oraz jedno kompleksowe ćwiczenie
obronne i wieloszczeblowe ćwiczenie obrony cywilnej pk. „TARCZA-2021”, które odbyło się
w dniach 24-25.11.2021 r.
Planowane szkolenia obronne przeprowadzone były z zakresu:
• zadań Stałego Dyżuru w jednostkach samorządu terytorialnego w ramach Systemu
Stałych Dyżurów Wojewody Łódzkiego – sposobów przekazywania zadań, sygnałów do
poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz funkcjonowania systemów stałych
dyżurów na szczeblu urzędu, organów administracji zespolonej, powiatu oraz gmin/
miast;
• bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zagrożeń dla sieci i systemów teleinformatycznych
administracji szczebla samorządu terytorialnego;
• organizacji akcji kurierskiej na terenie powiatu.
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Ponadto zostały zorganizowane 2 dodatkowe szkolenia – instruktarze wynikające
z przygotowań do kompleksowego ćwiczenia obronnego i wieloszczeblowego ćwiczenia obrony
cywilnej pk. „TARCZA-2021”, a także jedno szkolenie z zakresu tworzenia kart realizacji zadań
operacyjnych.
Uchwała Nr 272/21 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 7 września 2021 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 olejów silnikowych, tłuszczy i substancji ropopochodnych, przeznaczonych na cele
ochrony przeciwpożarowej
na potrzeby Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie w 2021 r. Porozumienie zostało
podpisane w dniu 9 września 2021 r. – koszt realizacji zadania: 30 000,00 zł.
Uchwała Nr 420/21 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie zawarcia umowy dotacji z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży
Pożarnej w Łodzi – dysponentem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży
Pożarnej. Przedmiotem umowy dotacji była realizacja zadania pn. „Remont pomieszczeń
socjalnych w komendzie PSP w Bełchatowie” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej. Koszt realizacji zadania: 50 000,00 zł.
Uchwała Nr 271/21 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 7 września 2021 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 9 września 2021 r. – koszt realizacji zadania:
20 000,00 zł.
Uchwała Nr 157/21 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 8 czerwca 2021 r.
w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 50 000,00 zł dla Komendy
Powiatowej Policji w Bełchatowie na zadanie inwestycyjne pn. „Wpłata środków na poczet
zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie”. Umowa
Nr WO/1/2021 została zawarta w dniu 21 czerwca 2021 r. – koszt realizacji zadania:
47 264,50 zł.

17. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, interwencji kryzysowej,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy uchodźcom i cudzoziemcom, realizuje
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. W 2021r. na realizację powyższych
zadań PCPR wydatkował kwotę – 6 013 524,02 zł, w następujących rozdziałach:
• Rozdział 85205 – Programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy – 13 500,00 zł,
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•

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1 803 552,79 zł,

•

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej – 33 253,47 zł,

•

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 1 680,25 zł,

•

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 5 546,65 zł,

•

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – CUS Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego –
4 157,48 zł,

•

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – CUS Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego –
27 528,82 zł,

•

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 3 024 718,74 zł,

•

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze projekt „W rodzinie jest moc” – 627 177,68 zł,

•

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 351 933,14 zł,

•

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych –
93 038,00 zł,

•

Rozdział 85395 – Obsługa, promocja i ewaluacja programu pn. „AKTYWNY SAMORZĄD” –
27 437,00 zł,

Dotacja z budżetu własnego powiatu w ramach dofinansowania funkcjonowania WTZ-ów –
stanowiła kwotę - 192 854,00 zł.
Ponadto w 2021r. zrealizowano pozabudżetowe wydatki w ramach zadań rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych pozyskane z budżetu PFRON w ramach algorytmu
i z programów specjalnych, tj.:
•

środki z algorytmu w kwocie – 3 721 521,00 zł, w tym na Warsztaty Terapii Zajęciowej –
1 735 680,00 zł,

•

w ramach realizacji pilotażowego programu pn. „AKTYWNY SAMORZĄD”:
- z edycji programu 2020/2021 – w kwocie – 339 627,59 zł,
- z edycji programu 2021/2022 – w kwocie – 220 155,25 zł,

•

w ramach realizacji programu „MODUŁ III – pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi” w kwocie – 197 500,00 zł.

Ponadto wydatki powiatu na porozumienia pomiędzy powiatami z tytułu refundacji kosztów
utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych stanowiły kwotę – 186 448,91 zł.
Wydatki powiatu z tytułu pobytu dzieci w regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej
i zakładach opiekuńczo – leczniczych wyniosły – 143 093,43 zł.
Realizacja zadań:
PIECZA ZASTĘPCZA

Rodzinna Piecza Zastępcza.
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W 2021r. na terenie powiatu funkcjonowało 119 zastępczych (licząc narastająco), w tym:
•

80 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których wychowywało się 101 dzieci,

•

31 rodzin zastępczych niezawodowych, w których wychowywało się 42 dzieci,

•

8 rodzin zastępczych zawodowych, w których wychowywało się 17 dzieci, tj.:
- 4 rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego,
- 4 zawodowe rodziny zastępcze.

Ogółem w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 160 dzieci (licząc narastająco).
Ponadto w rodzinach zastępczych poza powiatem umieszczonych było 18 dzieci.
Rodzinną pieczę zastępcza opuściło w badanym roku 13 wychowanków.
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, dodatki wychowawcze, pomoc
pieniężną dla usamodzielniających się wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz
wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej to ogółem kwota - 3 651 896,42
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 – 186 448,91 zł.
W 2021 r. na terenie powiatu bełchatowskiego w rodzinnych formach pieczy zastępczej
wychowywało się 29 dzieci pochodzących z innych powiatów w Polsce. Dochody powiatu
z tytułu refundacji kosztów ich utrzymania przez te powiaty stanowiły w badanym okresie
kwotę – 348 336,53 zł.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gminy pochodzenia dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej ponoszą odpłatność z tytułu ich pobytu w rodzinnych
formach pieczy zastępczej. Dochody powiatu z tego tytułu w 2021 r. stanowiły kwotę –
439 935,07 zł.
Instytucjonalna piecza zastępcza.
W 2021 r. w dwóch placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie
powiatu wychowywało się 40 dzieci (licząc narastająco), tj.:
•

w Domu Dziecka z/s w Dąbrowie Rusieckiej – 17 dzieci – wszystkie pochodziły z terenu
powiatu bełchatowskiego,

•

w Ośrodku Interwencyjno-Socjalizacyjnym z/s w Bełchatowie
23 dzieci.

wychowywało się

Instytucjonalną pieczę zastępczą opuściło w 2021 r. 8 wychowanków.
Wydatki powiatu na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w badanym okresie
stanowiły kwotę - 2 519 750,94 zł.
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W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu przebywało 8 dzieci
pochodzących z innych powiatów. Dochody powiatu z tytułu refundacji kosztów ich utrzymania
przez powiaty miejsca pochodzenia dzieci stanowiły kwotę – 461 744,77 zł.
Kadra placówek wraz z obsadą kadrową Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych liczyła 28 etatów.
Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka ogłoszony zarządzeniem Starosty
Bełchatowskiego stanowił w 2021 r. kwotę:
• Dom Dziecka – 6 464,80 zł,
• Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny – 6 064,89 zł.
Jedno dziecko z terenu powiatu bełchatowskiego przebywało w placówce wojewódzkiej, tj.
regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej. Wydatki powiatu z tego tytułu stanowiły
kwotę - 53 640,99 zł.
Powiat pokrywa również koszty pobytu 3 dzieci w zakładach opiekuńczo – leczniczych. Wydatki
z tego tytułu to kwota - 89 452,44 zł.
Dochody powiatu z tytułu odpłatności gmin za pobyt ich dzieci w instytucjonalnej pieczy
zastępczej i zakładach opiekuńczo – leczniczych wynoszą w 2021 r. – 618 682,36 zł.
Wsparcie usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.
W 2021 r. PCPR objęło różnymi formami wsparcia 67 wychowanków, którzy opuścili
rodzinne bądź instytucjonalne formy pieczy zastępczej oraz młodzieżowe ośrodki
wychowawcze, tj. udzielono pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, pomocy rzeczowej,
pomocy na usamodzielnienie, pomocy w uzyskaniu lokalu mieszkalnego lub czasowego
zamieszkania w Mieszkaniu Chronionym prowadzonym przez PCPR.
Wydatki na realizację pomocy pieniężnej i rzeczowej dla ww. wychowanków stanowiły kwotę –
339 037,28 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 od wielu lat przez PCPR w formie oddziaływań
indywidualnych i grupowych. W okresie sprawozdawczym programem objęto 15 osób
(mężczyzn) stosujących przemoc w rodzinie, nie radzących sobie z kontrolowaniem
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i panowaniem nad swoimi agresywnymi zachowaniami. Zajęcia grupowe odbywały się w okresie
od 4 września do 9 października 2021 r. Program ukończyło 14 osób.
Wydatki związane z realizacją zajęć są finansowane z dotacji Wojewody Łódzkiego
i w badanym okresie stanowiły kwotę - 13 500,00 zł.
Uchwałą nr XXXV/211/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. Rada Powiatu w Bełchatowie
przyjęła do realizacji kolejny "Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu
Bełchatowskiego na lata 2021-2023".
Poradnictwo
w rodzinie.

specjalistyczne,

interwencja

kryzysowa,

przeciwdziałanie

przemocy

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
dyżury psychologów w gminach powiatu, tj. Zelów, Drużbice, Kluki, Kleszczów, Rusiec,
Szczerców i w siedzibie PCPR przy ul. Czaplinieckiej 66. Poszczególne gminy zapewniły lokale
na dyżury psychologów. Natomiast porady prawne odbywały się wyłącznie w siedzibie PCPR.
Łącznie specjaliści udzielili 132 porad, w tym 20 porad dotyczyło przemocy w rodzinie.
Wydatki powiatu dot. zapewnienia poradnictwa stanowiły kwotę – 12 169,97 zł.
W 2021 r. PCPR zorganizowało Superwizję Grupową dla przedstawicieli Zespołów
Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych z gmin Powiatu Bełchatowskiego oraz osób
prowadzących grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej. W spotkaniu wzięło udział 13 osób.
Wydatki PCPR na ten cel stanowiły kwotę - 1 950,00zł.
Z kolei dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i placówek oświatowych zajmujących się
zawodowo przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zorganizowano szkolenie pn. „Przemoc
domowa wobec dzieci w dobie pandemii”. W szkoleniu wzięło udział 37 osób w dwóch grupach
szkoleniowych, po 8 godzin szkoleniowych każda edycja. Wydatki PCPR na ten cel stanowiły
kwotę – 5 000,00 zł.
Uchwałą Nr XXXV/112/2021 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2021 r.
przyjęto do realizacji nowy „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na Lata 2021 – 2025”.
Prowadzenie mieszkania chronionego.
PCPR prowadzi Mieszkanie Chronione składające się z 3 pokoi z dostępem do łazienki
i kuchni. W badanym okresie z tej formy wsparcia skorzystało 6 osób, tj. pięcioro
usamodzielniających się wychowanków
pieczy zastępczej i jedna osoba w ramach
zapewnienia schronienia z interwencji kryzysowej.
Zasady odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym reguluje Uchwała 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. Na podstawie tylko jedna osoba
ponosiła odpłatność, pozostałe, z uwagi na trudną sytuacje bytową, zostały zwolnione
z odpłatności.
Wydatki PCPR na utrzymanie Mieszkania Chronionego stanowiły kwotę – 6 624,00 zł.
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Realizowane Projekty Unijne:

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 2019 r. 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.
Obecnie okres realizacji projektu obejmuje okres od 6 maja 2019 r. do grudnia 2023 r.
Budżet projektu – 2773 356,40 zł, w tym środki unijne – 2 357 221,14 zł.
W 2021 r. kontynuowano działania projektowe, tj.:
•
•

•

•

•
•

wsparcie psychologiczne – świadczy dwóch etatowych psychologów PCPR, w szczególności w postaci:
prowadzenia cyklicznych spotkań terapeutycznych z dziećmi umieszczonymi w rodzinach
zastępczych, które mają na celu poprawę ich rozwoju poznawczego i emocjonalnego,
- udzielania rodzicom zastępczym porad i konsultacji dotyczących rozwoju dziecka
i problemów wychowawczych,
- sporządzania diagnoz psychologicznych dzieci umieszczonych w pieczy,
- sporządzanie diagnoz psychologicznych rodziców zastępczych,
- przeprowadzania badań i wydawania opinii psychologicznych dot. kandydatów do
pełnienia funkcji rodzica zastępczego,
psychoterapia 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,
terapia logopedyczna dzieci umieszczonych w pieczy,
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,
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•
•
•
•
•
•

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,
wyjazdy wakacyjne terapeutyczne dla dzieci i młodzieży,
grupy wsparcia dla rodziców zastępczych,
superwizja grupowa dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
superwizja grupowa dla psychologów PCPR.

W okresie realizacji projektu objęto wsparciem 177 osób, w tym 81 dzieci.

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 2020 r. 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.

PCPR w ramach ww. projektu partnerskiego realizuje zadania pn. Wypożyczalnia
sprzętu rehabilitacyjnego w Bełchatowie.
W ramach tego działania niesamodzielni bądź niepełnosprawni 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, aparat tlenowy. Wypożyczalnia czynna w dni robocze w godz. 7:30 –
15:30. Wypożyczenie jest bezpłatne. W 2021 r. pomocą w tej formie objęto – 59 osób.
Wydatki PCPR na prowadzenie wypożyczalni w 2021r. stanowiły kwotę - 27 528,82 zł.
Pozostałe działania podejmowanie w 2021 r. przez partnerów projektu na rzecz
niepełnosprawnych i niesamodzielnych mieszkańców powiatu bełchatowskiego to:
•

Zadanie: Miejsce krótkookresowego pobytu spełniającego wymogi Dziennego Domu Pomocy
Społecznej w Bełchatowie ul. Żeromskiego 1.
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Placówka jest przeznaczona dla osób niesamodzielnych. Zapewnia opiekę
i odpowiednie warunki do wielogodzinnego przebywania osób znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej. W lokalu przy ul. Żeromskiego 1 w Bełchatowie świadczona
jest opieka krótkookresowego pobytu dla 6 osób dziennie.
•

Zadanie: Świetlica środowiskowa w Bełchatowie.
Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat zamieszkałych na
terenie powiatu bełchatowskiego. W ramach jej działania organizowane są następujące
zajęcia: ogólnorozwojowe, rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie,
informatyczne, podnoszące świadomość i ekspresję kulturalną, kompetencje w zakresie
języka polskiego i elementów języka angielskiego, zajęcia z psychologiem oraz opiekuńczo–
wychowawcze.

•

Zadanie: Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania gm. Rusiec.
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi opiekuńcze świadczone są przez
opiekunów w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej.

•

Zadanie: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w Bełchatowie.
Do zadań asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej należy wspieranie osób
z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego,
niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego.

•

Zadanie: Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Bełchatów.

•

Zadanie: Świetlica środowiskowa „Promyk” w Bełchatowie.
Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat zamieszkałych na
terenie miasta Bełchatów. W ramach działań organizuje się zajęcia rozwijające
kompetencje życiowe.

•

Zadanie: Świetlica socjoterapeutyczna „STER” w Bełchatowie.
Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat zamieszkałych na
terenie miasta Bełchatów. W ramach działań będą zorganizowane dla dzieci zajęcia
rozwijające różne kompetencje życiowe.

•

Zadanie: Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania gm. Zelów.

•

Zadanie: Klub Seniora w Zalesiu, gm. Zelów.
Placówka jest przeznaczona dla osób niesamodzielnych. Zapewnia opiekę
i odpowiednie warunki do wielogodzinnego przebywania osób niesamodzielnych
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

3) Projekt partnerski pn. „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH DLA POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO” 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 był również skierowany do osób niepełnosprawnych
i niesamodzielnych z terenu powiatu.
Budżet projektu stanowił kwotę – 4 419 005,95 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych
to kwota – 3 971 728,36 zł.
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Do kwietnia 2021 r. kontynuowano realizację ww. projektu.
Liderem projektu było 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.

W ramach projektu partnerskiego PCPR realizował zadanie pn. Zadanie: Wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego w Bełchatowie – zadanie realizowane przez PCPR.
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego Usługa
również bezpłatna dla osób korzystających. W okresie realizacji zadania pomocą objęto
60 osób. Wydatki PCPR na realizację zadań wypożyczalni w 2021r. stanowiły kwotę –
4 157,48zł.
Pozostałe zadania projektowe to:
•

Zadanie: Miejsce krótkookresowego pobytu spełniającego wymogi Dziennego Domu Pomocy
w Bełchatowie ul. Żeromskiego 1.
Placówka pracowała w dni powszednie, od poniedziałku do piątku oraz w sobotę w
zależności od potrzeb uczestników. W trakcie sprawowania opieki, realizowane były zajęcia
ogólnorozwojowe, usprawniające i dydaktyczne.

•

Zadanie: Świetlica Środowiskowa w Bełchatowie ul. Hubala 2.
Placówka była otwarta w dni powszednie, od poniedziałku do piątku. Organizowano
w szczególności zajęcia takie, jak: trening umiejętności społecznych, bajkoterapia,
sensoplastyka, zajęcia rytmiczne, relaksacyjne, arteterapia, zajęcia profilaktyczne
kształtujące u dzieci nawyki i zachowania prozdrowotne, gry, zabawy dydaktyczne, zajęcia
ruchowe, zajęcia plastyczne, pomoc w nauce, odrabianiu lekcji, pomoc podopiecznym
w rozwiązywaniu problemów, kryzysów życiowych, organizowanie i prowadzenie zajęć
wakacyjnych w świetlicy, prowadzenie obserwacji, rozmów oraz diagnozowanie potrzeb
i problemów podopiecznych, rozbudzanie zainteresowań, wzmacnianie pozytywnych cech
i stymulowanie do osiągania sukcesów poprzez organizowanie różnego rodzaju aktywności.

•

Zadanie: Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania gm. Szczerców.
Zadanie: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w Bełchatowie.
Do zadań asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej należało wspieranie osób
z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego,
niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego.

•

Zadanie: Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania gm. Zelów.

•

Zadanie: Miejsce krótkookresowego pobytu spełniającego wymogi Dziennego Domu Pomocy
w Zelowie.

str. 69

RAPORT O STANIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO ZA 2021 ROK

Placówka przeznaczona dla osób niesamodzielnych. Usługi były świadczone nieprzerwanie
od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 20:00. W trakcie sprawowania opieki
realizowane były zajęcia ogólnorozwojowe, usprawniające i dydaktyczne. Dostęp do
zadania mieli zagwarantowany wszyscy chętni niesamodzielni mieszkańcy powiatu
bełchatowskiego dzięki zorganizowaniu transportu. W ramach zadania prowadzone były:
zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia z logopedą, zajęcia z psychologiem.
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 24: Wydatki ze środków Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób
Wykonanie wydatków
Lp.
Zadanie
(zł)
1.
Turnusy rehabilitacyjne
664 646,07
2.
Likwidacja barier architektonicznych
474 267,00
i technicznych
3.
Likwidacja barier w komunikowaniu
144 186,00
4.
Zaopatrzenie w przedmioty
607 165,33
ortopedyczne i środki pomocnicze
5.
Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny.
33 534,00
6.
Zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej zlecane fundacjom oraz
organizacjom pozarządowym
62 042,00
7.
Działalność bieżąca Warsztatów Terapii
Zajęciowej ogółem:
1 735 680,00
- tym: Warsztat Terapii Zajęciowej w
Bełchatowie
976 320,00
-tym: Warsztat Terapii Zajęciowej w
Dąbrowie Rusieckiej
759 360,00
R a z e m:
3 721 521,00
Źródło: PCPR w Bełchatowie.

Niepełnosprawnych 2021 r.
Liczba wniosków
zrealizowanych
421
63
64
369
7

x
45 miejsc statutowych
35 miejsc statutowych
80 miejsc statutowych
X

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 2020/2021 obejmowała okres od 1 marca 2020 r. do 15 kwietnia
2021 r. – wykonanie wydatków w 2021 r. – 339 627,59 zł.
Realizacja programu z edycji 2021/2022 z kolei obejmuje okres od 1 marca 2021 r. do 15
kwietnia 2022 r. – wykonanie wydatków w 2021 r. – 220 155,25 zł.
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Program „MODUŁ III – pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
W styczniu 2021 r. dofinansowano 203 wnioski na kwotę – 197 500,00 zł.

18. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
W Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bełchatowie
wydano w roku 2021:
• 2269 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
• 753 legitymacji osób niepełnosprawnych,
• 503 kart parkingowych,
• przyjęto 2174 wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności,
• rozpatrzono 129 odwołań od orzeczeń,
• odbyło się 179 posiedzeń składów orzekających,
• przeprowadzono 440 konsultacji specjalistycznych,
• udzielono informacji i porad około 4 tys. klientom
Na mocy ustawy z dnia 31 marca 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw Zgodnie z art. 15h ust. 1 orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego
ważność:
upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
(tj. w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia w tym
terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu
60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak
nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca
2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego
orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
1.

Wejście w życie ww. art. 15h ust. 1 pkt 1 i 2 oznacza, że okres ważności orzeczeń
o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, wydanych na czas określony
na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, po spełnieniu warunków wskazanych w tym przepisie,
z mocy prawa uległ przedłużeniu na wskazany okres (bez znaczenia pozostaje fakt, iż były to
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np. orzeczenia o niepełnosprawności wydane na okres do ukończenia przez dziecko
16 r. życia).
Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, których
ważność upływa po 8 marca 2020 r. do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii następuje z mocy przepisu ustawy i nie jest uzależnione od
złożenia przez osobę niepełnosprawną kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia. Złożenie
wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności było warunkiem przedłużenia z mocy
prawa ważności orzeczeń których ważność upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia
w życie ww. ustawy (tj. w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.).
W związku z powyższym część osób korzysta z przedłużenia orzeczeń o niepełnosprawności na
mocy ustawy.
W okresie pandemii komisje odbywały się zarówno w trybie zaocznym jak i z osobistym
stawiennictwem z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz ograniczeń co do ilości osób na
komisji.

19. Domy Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Bełchatowie:
•
•
•

•
•
•
•
•

dom posiada zezwolenie na prowadzenie działalności wydane na czas nieokreślony,
liczba miejsc statutowych – 92,
średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2021 r. wynosił:
- do stycznia 2021 r. – 3 951,09 zł,
- od lutego 2021 r. – 4 266,33 zł,
na dzień 31 grudnia 2021 r. stan mieszkańców wynosił 90 osób (35 kobiet
i 55 mężczyzn),
z pobytu w domu skorzystało 112 osób,
w ciągu roku przyjęto 23 nowych mieszkańców, wśród których 18 osób pochodziło
z terenu tutejszego powiatu,
wszyscy mieszkańcy DPS-u to osoby pełnoletnie,
średni wiek mieszkańców to 69 lat, najmłodszy mieszkaniec ma 32 lata, a najstarszy
95 lat.

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem placówki.
Tabela Nr 25: Dochody i wydatki ogółem.
Wyszczególnienie

Plan
(zł)

Wykonanie
(zł)

% realizacji

Ogółem budżet DOCHODY

4 138 771,00

4 049 164,35

98%

Ogółem budżet WYDATKI

4 770 122,00

4 754 349,65

100%

Źródło: DPS w Bełchatowie.
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Łączna dotacja z budżetu państwa przekazana na utrzymanie osób skierowanych do DPS przed
01.01.2004 r. wyniosła 454 034,00 zł, co stanowi średnio 3 439,65 zł na mieszkańca.
Ze środków otrzymanych z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 23 379,00 zł na
zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2
zakupiono:
• pianki pielęgnacyjne – 253 szt.,
• chusteczki pielęgnacyjne – 100 op.,
• lampę bakteriobójczą,
• jednorazowe rękawice medyczne – 750 op.,
• witaminę D – 257 op.,
• płyn do bramki dezynfekcyjnej – 230 l.,
• inhalatory – 4 szt.,
• termometry – 12 szt.,
• ciśnieniomierze – 4 szt.,
• pulsoksymetry napalcowe – 8 szt.,
W ramach darowizn rzeczowych w roku 2021 otrzymano:
• Łódzki Urząd Wojewódzki – 2 stacje dezynfekujące, płyn do dezynfekcji oraz maseczki
jednorazowe o wartości 1 560,00 zł,
• Fundacja Pomagamy Dzieciom i Seniorom w Bełchatowie – paczki świąteczne o wartości
2 685,38 zł,
• Starostwo Powiatowe w Bełchatowie – rękawice oraz maseczki jednorazowe o wartości
2 227,40 zł,
Ponadto dokonano wymiany części wyposażenia i m.in. zakupiono:
• meble, szafę kartotekową oraz wózek oddziałowy na wyposażenie gabinetu medycznego,
• 3 biurka z nadstawką celem wyposażenie dyżurek personelu opiekuńczego,
• meble, płytę indukcyjną, okap oraz lodówkę na wyposażeniu kuchni pomocniczej na IIIp.,
• telewizor dla mieszkańców,
• blender oraz czajnik do kuchni głównej,
• nawilżacz powietrza do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych,
• 2 regały i 2 szafy do księgowości oraz 4 krzesła biurowe.

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Zabłotach:
W roku 2021 w placówce przebywało średnio 78,84 pensjonariuszy na 80 miejsc
statutowych. Na dzień 31.12.2021 r. w placówce przebywało 80 pensjonariuszy w tym 21
kobiet i 59 mężczyzn.
Średnia wieku mieszkańców to 57 lat, najmłodszy mieszkaniec ma 32 lata, a najstarszy 95 lat.
Średni koszt utrzymania mieszkańca w placówce w 2021 roku wynosił 4 407,77 zł.
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Licząc narastająco opieką w Domu w 2021 roku objęto 85 mieszkańców, w tym
42 z powiatu bełchatowskiego W ciągu roku przyjęto 5 nowych mieszkańców, w tym
3 z powiatu bełchatowskiego.
Wydatki na utrzymanie Domu w 2021 r. stanowiły kwotę 4 247 898,00 zł.
Dochody i wydatki związane z utrzymaniem placówki
Tabela Nr 26: Dochody i wydatki ogółem.
Wyszczególnienie

Plan
(zł)

Wykonanie
(zł)

% realizacji

Ogółem budżet DOCHODY

3 338 065,00

3 349 241,60

100,33%

Ogółem budżet WYDATKI
(łącznie z dotacją Wojewody
Łódzkiego)

4 247 898,00

4 247 989,00

100%

Źródło: DPS w Zabłotach.

Powiat Bełchatowski otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D zadania pn.:
„Likwidacja bariery transportowej - zakup pojazdu dla DPS Zabłoty”.
wartość zadania: 203 922,00 zł
dofinansowanie: 84 000 zł,
termin realizacji umowy 2022 rok.
Celem projektu jest zakup samochodu 9 - osobowego do przewozu osób
niepełnosprawnych. Pojazd ten jest niezbędny w placówce do zabezpieczenia ciągłości
usług opiekuńczo-bytowych i zdrowotnych dla 80 niepełnosprawnych pensjonariuszy
placówki. Zakup samochodu wpłynie na obniżenie kosztów związanych z transportem
osób niepełnosprawnych, co umożliwi efektywniejsze wykorzystanie środków
przeznaczonych na działalność DPS Zabłoty.
W zakresie utrzymania infrastruktury Domu w ramach środków własnych w budżecie
dokonywane były bieżące naprawy sprzętów w budynku, windy oraz samochodu.
W grudniu 2021 roku DPS otrzymał przekazane przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
środki ochrony osobistej oraz środki czystości zakupione z funduszu Covid-19.
Ponadto w roku 2021 DPS otrzymał darowizny rzeczowe: od Stowarzyszenia EBE Wspólnie Dla
Powiatu – pralkę do prania odzieży mieszkańców i zamrażarkę do żywności oraz od firmy Blixen
z Łodzi - wózek kąpielowy dla pensjonariuszy nie poruszających się samodzielnie.
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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 2021 roku to 330 000,00 zł.
Nieodpłatna Pomoc Prawna 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:
• w budynku Starostwa Powiatowego w Bełchatowie – porad udzielali adwokaci,
• w budynku Urzędu Miasta w Bełchatowie – porad udzielali radcowie prawni,
• w Zelowie – porad udzielał adwokat,
• w Kleszczowie – porad udzielał doradca obywatelski,
• w Szczercowie i w Ruścu – porad udzielał doradca obywatelski.
Trzy ostatnie punkty powierzone zostały do prowadzenia Fundacji Młodzi Ludziom
zs. w Borysławie. W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. ogólnie udzielonych zostało
około 1270 porad prawnych, w tym 569 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 2020 roku. Na realizację zadania przekazano organizacji dotację
w kwocie 182 180,00 zł.
W 2021 roku wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego
Fundacja Młodzi Ludziom opracowała oraz rozpowszechniła informatory z zakresu edukacji
prawnej w Bełchatowie, Zelowie, Kleszczowie, Szczercowie i Ruścu.
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.
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Powiat realizując zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej może zawierać
porozumienia z gminami na obszarze tego powiatu. W 2021 r. obowiązywało 5 porozumień
dotyczących 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 2021
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.
Informacja ekonomiczno-finansowa za
Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.

2021

r.

Przedsiębiorstwa

Komunikacji

W roku 2021 przychody ogółem wyniosły 17 300,00 zł, natomiast koszty 17 335,00 zł. Wynik
finansowy był ujemny i wynosi 35 000,00 zł.
Tabela Nr 27: Wyniki finansowe Spółki (w tys. zł)

Wyniki ﬁnansowe Spółki (w tys. zł)
Przychody 2021 r.
Wynik ﬁnansowy 2021r.
17 300
17 335

Koszty 2021 r.

-35
Źródło: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
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Tabela Nr 28: Przychody ze sprzedaży z poszczególnych działalności w Spółce.
w tys. zł
Wyszczególnienie

Wykonanie
2021 r.

Przychody ze sprzedaży
w tym :

17 073

Komunikacja regularna - rozkładowa
w tym dopłaty

4 663
2 351

Turystyka w tym:
wynajmy autokarów
wycieczki organizowane kompleksowo

1 143
526
617

Przewozy umowne – zamknięte

6 193

Sprzedaż towarów i materiałów

4 825

Usługi Stacji Obsługi

10

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

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 i młodzieży 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 zróżnicowaną ofertę dostosowaną indywidualnie do każdego
klienta. Najważniejsze jest 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 poprzez dużą ilość 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. Kopalni
Węgla Brunatnego i Elektrowni Bełchatów, a także współpracuje ze szkołami dowożąc dzieci
i młodzież do szkół. Biuro turystyczne oferuje usługi wynajmu autobusów na przewozy
turystyczne krajowe i zagraniczne, a także organizuje wycieczki kompleksowe. Wyróżnia się
dużą elastycznością i otwartością na wymagania i oczekiwania klientów. Dzięki
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wykwalifikowanej i kompetentnej kadrze pracowniczej zobowiązania są rzetelnie realizowane.
Spółka posiada Stacje Paliw w Bełchatowie i w Zelowie. W paliwa zaopatruje się
u największego producenta w kraju, co daje gwarancję jakości oraz ciągłości dostaw.
Działalność przewozowa w Spółce w okresie od stycznia do kwietnia 2021 r. została
znacznie ograniczona ze względu na pandemię Covid-19. Zgodnie z ogólnopolskim
zarządzeniem, w podanym okresie uczniowie nie uczęszczali do szkół stacjonarnie. Zostały
zawieszone dowozy dzieci do szkół. Ilość pasażerów w komunikacji rozkładowo – regularnej
znacznie się obniżyła. Skutkiem czego była niewielka ilość sprzedanych biletów miesięcznych
szkolnych oraz mniejsze dopłaty do tych biletów. Należy wskazać, iż frekwencja na
poszczególnych liniach była niewystarczająca, aby przychody ze sprzedaży biletów w pełni
pokryły koszty ponoszone w komunikacji rozkładowo regularnej.
Spółka w okresie 01.01-31.12.2021 r. wykonywała kursy w ramach umów o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym.
Powyższe umowy zostały przedłużone do końca 2022 r.
Z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi - linie:
• Bełchatów – Piotrków Tryb.
• Bełchatów – Radomsko
• Szczerców - Widawa
• Rusiec – Bełchatów.
Ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie – linie:
• Bełchatów – Zelów – Pożdżenice
• Bełchatów – Zelów – Wygiełzów – Mauryców
• Bełchatów – Rożniatowice – Zelów
• Bełchatów - Piaski
W celu uzyskania dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej Powiat Bełchatowski wystąpił z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego
o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej. Umową, zawartą w dniu 22 grudnia 2020 r. objęto zgodnie z wnioskiem 205 428,50
wozokilometrów. Stawka dopłaty do jednego wozokilometra wynosiła maksymalnie 3 zł.
Rzeczywista wysokość dopłaty była ustalana po wykonaniu usługi przez operatora publicznego
transportu zbiorowego z uwzględnieniem kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej
w odniesieniu do 1 wozokilometra.
Na mocy umowy z dnia 29 stycznia 2021 r. Gmina Zelów udzieliła Powiatowi
Bełchatowskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie
publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Gminy
Zelów.
W roku 2021 za wykonanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
operatorowi publicznego transportu zbiorowego wypłacono
rekompensatę w wysokości
414 308,68 zł, w tym:
• z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w wysokości 366 351,49 zł,
• ze środków własnych powiatu w wysokości 47 957,19 zł (w tym z dotacji celowej
z Gminy Zelów w kwocie 5 000 zł).
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Przewozy na pozostałych liniach komunikacyjnych na terenie powiatu wykonywane były 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.
Od maja 2021 r. Spółka wznowiła zawieszone na czas pandemii kursy w komunikacji
rozkładowo regularnej. Dzieci powróciły do nauki stacjonarnej w szkołach.
Tabela Nr 29: Ilość pasażerów korzystających z działalności przewozowej Spółki w roku 2021.
Ilość
pasażerów
w tys. osób

Udział w dział. przewozowej
w%

Komunikacja regularna

926

40,67

Turystyka

31

1,36

Przewozy umowne - zamknięte

1 320

57,97

RAZEM

2 277

100,00

Działalność przewozowa

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

W okresie największej pandemii w 2021 r. działalnością nierentowną była również
turystyka. Nie było możliwości organizacji kompleksowych wycieczek, natomiast ilość zleceń
na wynajmy autokarów była minimalna. Od maja 2021 r., kiedy dzieci wróciły do szkół,
rozpoczęto organizację m.in. wycieczek szkolnych i kolonii. Wzrosła ilość wynajmowania
autokarów turystycznych.
ŚRODKI TRWAŁE
Tabela Nr 30: Wykaz autobusów zakupionych w 2021 r. do wykonywania bieżących zadań.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nazwa autobusu

Rok prod.

Autobus Renault
Autobus Autobus H10-10.02
Autobus Renault SFR1156X
Autobus Irisbus Midirider
Autobus Irisbus
Autobus Irisbus
Autobus Irisbus Iveco 50C13
Autobus Renault Mascott
Autobus Renault Mascott
Autobus Renault Master
Autobus Iveco 65C Aptineo
Autobus Irisbus Midway (wykup. z leasingu)
Termomodernizacja budynku Stacji Obsługi – wykonanie
docieplenia dachu
RAZEM

2004
2002
1997
2004
2004
2003
2004
2003
2002
2003
2010
2008

---------

Wartość w tys. zł
netto
31
10
11
60
43
30
8
18
17
9
77
2
341
657

Źródło: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
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Tabela Nr 31: Likwidacja środków trwałych w 2021 r.
Likwidacja środków trwałych

Rok produkcji

1.

Autobus Irisbus Ares

2002

2.

Autobus Autosan H9-21

2000

3.

Autobus Renault Midliner

1993

4.

Autobus Renault

1998

5.

Dźwignik samochodowy

1989

6.

Autobus Autosan H9-21

1997

7.

Autobus Autosan H10-10.02

1997

8.

Autobus Autosan H9-21

1987

9.

Autobus Renault SFR 1126A

1991

10.

Autobus Renault R332

1999

11.

Autobus Autosan H10-10.2

2000

12.

Autobus Iveco Dally 50C

2003

13.

Autobus Autosan H9-21

1989

14.

Autobus Autosan H9-21

1986

15.

Autobus Autosan H10-10.02

1998

16.
Autobus Volvo
Źródło: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o

1994

TABOR
Tabela Nr 32: Wykaz pojazdów samochodowych do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
według stanu na dzień 31.12.2021 roku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
15.
16.
17.
18.

Marka i rodzaj pojazdu
AUTOSAN H9-21
AUTOSAN A10-12T
AUTOSAN H10-10
RENAULT MIDLINER, SFR
SCANIA IRIZAR
MAN IRIZAR
TEMSA
NEOPLAN
VOLVO B12, B12B4
SETRA
Karosa
IVECO DAILY
IRISBUS
Volkswagen Crafter
Mercedes
Renault Master
Renault Mascot
RAZEM

Ilość sztuk
6
1
6
20
5
5
2
1
1
1
4
3
26
1
4
2
4
92

Źródło: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
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Informacja sprawozdawcza dotycząca realizacji inwestycji drogowych w 2021 roku:
Tabela Nr 33: Wykaz inwestycji realizowanych wspólnie z gminami na drogach powiatowych w 2021 r.
GMINA
NAZWA ZADANIA
KOSZT
Zadania realizowane przez Powiat Bełchatowski – Powiatowy
Zarząd Dróg w Bełchatowie, współfinansowane z Gminą.

GMINA
RUSIEC

GMINA
ZELÓW

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311E na odcinku od granicy
powiatu w msc. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej nr 8.
Zadanie III odc. od km 4+305
do km 5+530

1 138 173,49 zł

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

137 760,00 zł
Powiat: 137 760,00 zł

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

Wydatek niewygasający
w roku 2021 r.

GMINA
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918E w msc. Osiny – dok.
SZCZERCÓW projektowo-kosztorysowa (ZRID)
Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu
nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2309E na odc. msc.
Dubie do drogi wojewódzkiej nr 480 metodą bitumiczno grysową „slurry seal” od km 1+681 do km 3+662

Powiat: 613 173,49 zł
Gmina: 525 000,00 zł

Zadanie w WPF 2021-2022

199 050,38 zł
Powiat: 99 525,19 zł
Gmina: 99 525,19 zł

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

195 570,00 zł

GMINA
Budowa ciągu pieszo – jezdnego w msc. Myszaki – Etap II
BEŁCHATÓW

471 383,36 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy
ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Augustynów – Etap I

Powiat: 195 570,00 zł

Powiat: 236 306,68 zł (RFIL)
Gmina: 235 076,68 zł
436 607,63 zł
Powiat: 223 120,49 zł (RFIL)
Gmina: 213 487,14 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1916E polegająca na budowie Zadanie w WPF 2021-2022
chodnika z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zawadów –
dok. projektowo – kosztorysowa
GMINA
KLUKI

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909E polegająca na budowie
chodnika w msc. Roździn – dok. projektowo-kosztorysowa
(ZRID)

Zadanie w WPF 2021-2022

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie
chodnika w msc. Ścichawa – dok. projektowo-kosztorysowa
(ZRID)

Zadanie w WPF 2021-2022
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie
chodnika w msc. Kuźnica Kaszewska – dok. projektowokosztorysowa (ZRID)

Zadanie w WPF 2021-2022

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie
chodnika w msc. Nowy Janów – dok. projektowo-kosztorysowa
(ZRID)

Zadanie w WPF 2021-2022

Zadania realizowane przez Gminę współfinansowane
z Powiatem Bełchatowskim.
MIASTO
Rozbudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z
BEŁCHATÓW odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz
przebudowa przejazdu kolejowo – drogowego linii Piotrków
Tryb. - Zarzecze

GMINA
RUSIEC

Zadanie realizowane będzie
wyłącznie w ramach środków
finansowych zabezpieczonych
w budżecie Urzędu Miasta oraz
w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Bełchatowa,
w tym pochodzących z
dofinansowania ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych

Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ronda im.
J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie

Powiat: 250 000,00 zł
Gmina: 2 464 610,00 zł

Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu
stanu pierwotnego nawierzchni jezdni w al. ks. kard. S.
Wyszyńskiego

Powiat: 100 000,00 zł
Gmina: 300 000,00 zł

Przebudowa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów
w ciągu al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Gmina: 37 500,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1929E obejmująca wykonanie Powiat: 750,00 zł
dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z
Gmina: 750,00 zł
kanalizacją deszczową o długości około 225 m w miejscowości
Jastrzębice
Źródło: Opracowanie własne.

Informacja sprawozdawcza z działalności powiatowej jednostki organizacyjnej w 2021 r. Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie.
Tabela Nr 34: Wykaz inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie w 2021 r.
L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Plan

I

§ 6050 – wydatki inwestycyjne.

4 093 054,00 3 753 187,90

91,70%

--------

1.

Budowa ciągu pieszo – jezdnego w
msc. Myszaki – Etap II

486 307,00

471 383,36

96,93%

--------

2.

Przebudowa drogi nr 1912E
658 015,00
polegająca na budowie ciągu pieszorowerowego z infrastrukturą
towarzyszącą nawierzchni jezdni na
odcinku od km 6+370 do km 9+425

469 017,38

71,28%

3.

Przebudowa drogi powiatowej nr
1914E w zakresie budowy ciągu
pieszo-rowerowego w miejscowości
Augustynów – Etap I

436 607,63

98,39%

443 752,00

Wykonanie

Wsk. %

Uwagi

Powiat Bełchatowski
938 044,83 zł
Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg
2 188 768,00 zł
--------
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4.

Przebudowa drogi powiatowej nr
1916E polegająca na budowie
chodnika z infrastrukturą
towarzyszącą w msc. Zawadów –
dok. projektowo - kosztorysowa

0,00

0,00

0,00%

5.

Przebudowa mostu o nr JNI
31000053 w ciągu drogi powiatowej
nr 1927E w km 20+556 przez rzekę
Grabia w miejscowości Wdowin

705 626,00

705 626,66

99,99%

6.

Rozbudowa drogi powiatowej nr
1902E polegająca na budowie
chodnika w msc. Kuźnica Kaszewska
– dok. projektowo-kosztorysowa
(ZRID)

0,00

0,00

0,00%

WPF
2021-2022

7.

Rozbudowa drogi powiatowej nr
1902E polegająca na budowie
chodnika w msc. Nowy Janów – dok.
projektowo-kosztorysowa (ZRID)

0,00

0,00

0,00%

WPF
2021-2022

8.

Rozbudowa drogi powiatowej nr
1902E polegająca na budowie
chodnika w msc. Ścichawa – dok.
projektowo-kosztorysowa (ZRID)

0

0

0,00%

WPF
2021-2022

9.

Rozbudowa drogi powiatowej nr
1909E polegająca na budowie
chodnika w msc. Roździn – dok.
projektowo-kosztorysowa (ZRID)

30,000

0,00

0,00%

WPF
2021-2022

10.

Rozbudowa drogi powiatowej nr
1918E w msc. Osiny – dok.
projektowo-kosztorysowa (ZRID)

0,00

0,00

0,00%

WPF
2021-2022

11.

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

137 760,00

137 760,00

100,00%

--------

12.

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

195 570,00

195570

100,00%

--------

13.

Rozbudowa drogi powiatowej nr
1 138 174,00 1 138 173,49
2311E na odcinku od granicy powiatu
w msc. Kurówek Prądzewski do drogi
krajowej nr 8. Zadanie III odc.
od km 4+305 do km 5+530

99,99%

---------

14.

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

0,00

0,00%

Wydatki niewygasające

15.

Wykonanie robót budowlanych
199 050,00
polegających na odtworzeniu
nawierzchni jezdni drogi powiatowej
nr 2309E na odc. msc. Dubie do
drogi wojewódzkiej nr 480 metodą
bitumiczno - grysową „slurry seal”
od km 1+681 do km 3+662

199 050,38

100,00%

98 800,00

WPF
2021-2022

--------

---------
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II.

§ 6060 – wydatki na zakupy
inwestycyjne.

303 368,00

297 923,46

98,21%

--------

1.

Zakup ciągnika rolniczego dla
potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg
w Bełchatowie

216 895,00

212 360,50

97,91%

--------

2.

Zakup kosiarki bijakowej na
35 842,00
potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg
w Bełchatowie

37 932,00

97,46%

---------

3.

Zakup rębaka do rozdrabniania
gałęzi przeznaczony do współpracy
z ciągnikiem na potrzeby
Powiatowego Zarządu Dróg
w Bełchatowie

18 799,00

18 799,00

100,00%

--------

4.

Zakup zamiatarki do traktora New
Holland TD 5.85 na potrzeby
Powiatowego Zarządu Dróg
w Bełchatowie

31 832,00

31 831,96

99,99%

--------

Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie.

Ponadto, otrzymaliśmy dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1920E na
odcinku Imielnia - Parzno od km 4+610 do km 5+601”.
wartość zadania: 514 879,18 zł,
dofinansowanie: 360 415,00 zł.
Celem przedswięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym
zwiekszenie bezpieczeństwa uczestników ruchu.
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 2021 r. Starosta Bełchatowski dokonał:
•

•
•
•
•
•

udzielenia/ zmiany zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób
i rzeczy i licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy – 18
oraz wydania wypisów z tych uprawnień – 76,
udzielenia /zmiany licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie
pośrednictwa przy przewozie rzeczy – 4,
wydania decyzji o wygaśnięciu uprawnień – 7,
wydania decyzji w sprawie oceny dobrej reputacji – 4,
wydania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych – 8 i wypisów
z zezwoleń - 16,
wydania zezwoleń na przewóz pojazdów nienormatywnych – 32,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

wydania/zmiany zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne – 13 i wypisów
z zaświadczeń – 58,
wydania zaświadczeń o liczbie pojazdów dla których został udokumentowany wymóg
sytuacji finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009; – 19,
przyjęcia 117 zgłoszeń zmian danych do uprawnień w zakresie transportu drogowego.
wydania uprawnień do kierowania pojazdami – 2733,
rejestracji pojazdów – 11699,
wpisów do rejestru instruktorów nauki jazdy – 2,
zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów – 1,
wpisu do rejestru diagnostów – 2,
usunięcia z dróg na obszarze Powiatu Bełchatowskiego pojazdów zagrażających
bezpieczeństwu w ruchu drogowym- 22.

22. Geodezja, Kartografia i Kataster
Tworzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Zadania w zakresie geodezji, kartografii i katastru koncentrują się na tworzeniu
i prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Prowadzone są
w systemie teleinformatycznym zbiory danych infrastruktury informacji przestrzennej, między
innymi ewidencja gruntów i budynków (EGIB), geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,
obiektów topograficznych, rejestr cen nieruchomości (RCN). 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. Prowadzone są bazy danych
w zakresie ewidencji gruntów i budynków w części graficznej i opisowej. W szczególności:
obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych, udostępnianie danych w postaci map, wypisów, wyrysów
z ewidencji gruntów i budynków, weryfikacja i ewidencjonowanie opracowań geodezyjnych,
utrzymywanie oraz aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, koordynacja uzgadniania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Prowadzona także obsługa zgłoszeń prac
geodezyjnych, operatów elektronicznych oraz udostępnia się dane w postaci wypisów
z ewidencji gruntów i budynków w całości drogą elektroniczną. W świetle panującej pandemii
COVID -19 umożliwia to stronom załatwianie spraw bez wychodzenia z domu.
Za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
wpływy do budżetu w roku 2021 wyniosły 1 351 618 zł.
W roku 2021 przeprowadzono modernizację wysokościowej szczegółowej osnowy
geodezyjnej na terenie powiatu bełchatowskiego – Etap I oraz inwentaryzację punktów
poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na terenie powiatu bełchatowskiego – miasta Zelów,
gminy Drużbice i części gminy Bełchatów – Etap I. Koszt realizacji tych zadań łącznie wyniósł
370 028 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 2021.
Ze środków własnych powiatu w wysokości 6 642 zł zł wykonano również prace związane
z opracowaniem mapy prawnej do celów aktualizacji danych objętych ewidencją gruntów
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i budynków w zakresie trzech działek ewidencyjnych położonych na terenie obrębu Dobiecin
gminy Bełchatów.
W roku 2021 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 całkowita 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 2021 roku zakończono realizację trzech zadań:
Dostawę bazy danych EGiB w zakresie Części II Powiat bełchatowski Zadanie III,
Podzadanie II – gm. Szczerców – 1 obręb.
2. Cyfrową archiwizację – skanowanie i digitalizację dokumentów geodezyjno kartograficznych zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej (PODGiK) oraz utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemu
ewidencji prac geodezyjnych i kartograficznych - Część I.
3. Zakup infrastruktury informatycznej
1.

Łączna wartość zrealizowanych zadań wyniosła 1 395 179,31 zł.
Rozpoczęto realizację czterech zadań:
Cyfrową archiwizację – skanowanie i digitalizację dokumentów geodezyjno kartograficznych zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej (PODGiK) oraz utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemu
ewidencji prac geodezyjnych i kartograficznych - Części II,
2. Dostawę bazy danych EGiB w zakresie Części 1 Powiat bełchatowski Podzadanie IV –
gm. Szczerców – 4 obręby,
3. Dostawę bazy danych EGiB w zakresie Części II Powiat bełchatowski Podzadanie V –
gm. Szczerców – 5 obrębów,
4. Dostawę bazy danych EGiB w zakresie Części III Powiat bełchatowski Podzadanie VI –
gm. Kluki – 1 obręb.
1.

Kontynuowane były prace związane z realizacją dwóch zadań:
Dostawą bazy danych EGiB w zakresie Części I Powiat bełchatowski – zakres: Zadanie
III, Podzadanie I – gm. Szczerców – 8 obrębów,
2. Dostawą bazy danych EGiB w zakresie Części III Powiat bełchatowski – zakres: Zadanie
III, Podzadanie III – gm. Szczerców – 8 obrębów.
1.

Realizacja tych zadań – zasilenie istniejących baz o pozyskane dane, zwiększa zakres
i jakość świadczonych usług drogą elektroniczną, zapewnia organom administracji publicznej,
obywatelom i przedsiębiorcom dostęp do aktualnych informacji o nieruchomościach

str. 86

RAPORT O STANIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO ZA 2021 ROK

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 2021 zostało zrealizowanych 64 424 spraw, w tym wystawiono 16 356
Dokumentów Obliczenia Opłaty.
Wykres Nr 6: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Źródło: Opracowanie własne.
Wykres Nr 7: Kataster nieruchomości.
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Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres Nr 8: Kataster nieruchomości.
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Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie realizowanych zadań 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, składanie wniosków oraz prowadzenie elektronicznych narad
koordynacyjnych uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 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 9: Liczba użytkowników.
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Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres Nr 10: Liczba pobrań obrazów.
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Źródło: Opracowanie własne.
Wykres Nr 11: Korzystanie z e-usług.
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Źródło: Opracowanie własne.

23. Gospodarka Nieruchomościami
Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.
Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w 2021 roku przedstawiona
została w ujęciu tabelarycznym z podziałem na prowadzone sprawy.
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Zadania z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
Tabela Nr 35: Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w 2021 r.
L.p.
I. Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.
1.

W zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa wysłano indywidualne
zawiadomienia do osób fizycznych i różnych podmiotów gospodarczych o wysokości opłat na 2021 r. oraz
zmian dotyczących numeru konta bankowego.

2.

Przygotowano 167 aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

3.

W zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów – wydawano zaświadczenia, informacje o wysokości opłaty jednorazowej za
przekształcenie.

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 23 sprawy w tym: 3 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 36 spraw.

7.

Rozliczone zostały 63 faktury i rachunki za ogłoszenia w prasie, podziały nieruchomości, operaty szacunkowe
nieruchomości, opłaty notarialne, wypisy i inne.

8.

Przygotowano 34 wnioski w sprawie wydatkowania środków publicznych, zawarto 29 umów z wykonawcami
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.

Przeprowadzono 16 zapytań ofertowych na wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, prace
geodezyjne, wyceny nieruchomości i 2 przetargi.

10.

Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym – podpisano 5 aktów notarialnych na
sprzedaż 7 działek; w trybie przetargu: podpisano 1 akt notarialny na sprzedaż 1 działki.

11.

Dzierżawa i najem – zawarto 25 umów dzierżaw, 5 aneksów do umowy, 4 sprawy w trakcie realizacji,
1 porozumienie w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy. Zawarto 1 umowę najmu.

12.

Udzielono 1 darowiznę nieruchomości SP dla Gminy Szczerców.

13.

Ustanowienie trwałego zarządu – wydano 3 decyzje (10 działek) o ustanowieniu trwałego zarządu dla
GDDKiA.

14.

Ustanowienie drogi koniecznej na działkach SP – przekazano stanowisko w 3 sprawach.

15.

Przeprowadzono 2 przetargi na sprzedaż, 1 zakończony wynikiem negatywnym, 2 działka przygotowana do
sprzedaży, wydana zgoda Wojewody.

16.

Wpłynęły 2 wnioski o wydanie decyzji potwierdzającej przejście do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
gruntów zajętych przez rzeki Rakówka i Zabłocie.
W trakcie realizacji jedna sprawa o przejściu do zasobu Skarbu Państwa na rzece Krasowej, położnej
w miejscowości Krasowa obręb Rusiec gm. Rusiec.

17.

Sprawy dotyczące regulowania stanów prawnych nieruchomości,
a) złożono 19 wniosków do Sądu Rejonowego w Bełchatowie – 120 działek,
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b) rozpoczęto i są w trakcie 2 postępowania o zasiedzenie
c) wpłynęły 23 wnioski o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, zakończone pismami.
b) badanie ksiąg wieczystych – około 500 ksiąg,
18.

Udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa: prowadzono łącznie 96 spraw, 29 wniosków na czasowe
zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa, 63 wnioski na zezwolenie na zakładanie, przeprowadzanie
i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych, zawarto 34 umowy z opłatą za umieszczenie
urządzeń infrastruktury technicznej. Zawarto 46 porozumień w sprawie rozwiązania umów w sprawie opłaty
za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomości Skarbu Państwa i 2 umowy zostały
aneksowane.

19.

Zwroty nieruchomości – wydano 3 decyzje, na które wniesiono 1 odwołanie, 4 sprawy są w trakcie
postępowania administracyjnego, wydano 4 postanowienia (przekazujące i prostujące), przeprowadzono
badanie 10 ksiąg wieczystych, wydano 90 pism w ww. sprawach.

20.

Wywłaszczenia i odszkodowania – wpłynęły 2 wnioski, wydano 2 decyzje, 7 spraw w trakcie realizacji,
2 odwołania, 2 postanowienia. Ww. sprawach udzielano informacji i odpowiedzi, wystosowano 124 pisma.

21.

Windykacje należności Skarbu Państwa – prowadzonych jest ogółem 25 spraw, 6 spraw zakończono, 2 sprawy
skierowane do Sądu Gospodarczego w Piotrkowie Trybunalskim ws. postępowania upadłościowego
i likwidacyjnego, 3 sprawy w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie.
18 spraw prowadzonych przez komornika Sądowego. W ww. sprawach udzielano odpowiedzi i informacji,
kierując 70 pism.

22.

Podatek od nieruchomości: gruntowe i lasu – złożono 2 deklaracje podatkowe,1 korekta deklaracji, 135 opłat
dotyczących podatku od nieruchomości i podatku leśnego, z zakresu Powiatu złożono 1 deklarację
podatkową i 12 opłat dotyczących podatku od nieruchomości.

23

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

24.

Prowadzenie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości –
zaktualizowano 207 nieruchomości,
- prowadzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z ustawą o Gospodarce Nieruchomościami –
zaktualizowano 8369 nieruchomości,
- przekazano 1 wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dla Krajowego Zasobu Nieruchomości,
- przekazano 1 sprawozdanie roczne, dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa za 2020
r. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
- udzielono 5 informacji pisemnych dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa (dla osoby prywatnej, WKU
w Sieradzu, Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, PKN Orlen, Centrum HydrologicznoMeteorologiczne Sieci Pomiarowo-Obserwacyjnej we Wrocławiu),
- wystąpienie do gmin Powiatu Bełchatowskiego w sprawie udostępnienia informacji z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
wskazanych działek,
- przekazywanie informacji podczas kontroli NIKu.

Źródło: Opracowanie własne.
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Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne.
Tabela Nr 36: Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne w 2021 r.
L.p.
II. Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne
1.

Postępowanie administracyjne w sprawie wypłaty odszkodowania:
wydano 164 decyzje ze specustawy drogowej (w stosunku do 1 decyzji wpłynęło odwołania).

2.

Prowadzono 1 sprawę o odszkodowanie z art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami – 1 decyzja,
wpłynęło 1 odwołanie.

3.

Zawieszono postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi
powiatowe Nr 1905E w miejscowości Ławach i nr 1913E w miejscowości Zdzieszulice Górne do czasu
wyjaśnienia czy nieruchomości te nie przeszły na własność powiatu na podstawie art. 73 ustawy Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną – 74 sprawy.

Źródło: Opracowanie własne.

Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne.
Tabela Nr 37: Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne.
L.p.
III. Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne.
1.

Uregulowano stan prawny drogi powiatowej – złożono 16 wniosków do Sądu Rejonowego w Bełchatowie razem 134 działki powiatowe (28 wniosków).
Przygotowano 54 wnioski dotyczące regulacji drogi powiatowej w Zdzieszulicach Górnych.

Źródło: Opracowanie własne.

Sprawy inne.
Tabela Nr 38: Inne.
L.p.

IV. Inne.

1.

Okazanie granic i podziały nieruchomości – zarejestrowano 243 sprawy.

2.

Komunalizacja w Gminach – złożono 44 wnioski, udzielono odpowiedzi sprawach komunalizacji na 62 pisma
do służb Wojewody i Gmin. Złożono 1 wniosek o komunalizację 1 działki.

3.

Postępowanie dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy, zatwierdzające projekty budowlane,
pozwolenia na budowę – zarejestrowano 338 spraw oraz rozbiórki obiektów budowlanych – zarejestrowano
21 sprawy.

4.

Wydano 89 zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego, które załatwiono na wniosek zainteresowanych.

5.

Wydano 85 Aktów Własności Ziemi i decyzji.

6.

Wydano 4 postanowienia prostujące oczywiste omyłki pisarskie oraz o wznowieniu postępowania
administracyjnego.

7.

Wydano 14 zaświadczeń czy toczyło się postępowanie uwłaszczeniowe oraz 2 zaświadczenia o wykreśleniu
hipoteki.

8.

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

9.

Współpraca z Sądem – prowadzono 20 spraw (w tym 2 stanowiska merytoryczne i 1 o zasiedzenie ).
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10.

Współpraca z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim – prowadzono 15 spraw.

11.

We współpracy z innymi instytucjami i osobami fizycznymi - udzielono 68 spraw.

12.

We współpracy z innymi Wydziałami Starostwa: 62 sprawy.

13.

Sporządzono 511 faktur związanych z dochodami SP i Powiatu.

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.

Zawarto nową umowę z Bełchatowską Spółdzielnią Mieszkaniową na zarządzanie lokalami stanowiącymi
własność Powiatu Bełchatowskiego.

16.

Prowadzono sprawy związane ze zwrotami działek stanowiących działkę dożywotniego użytkowania i działkę
pod budynkami przyznawanych z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa –
prowadzono 4 sprawy, w tym 1 sprawa z postępowania odwoławczego i wydzielenie działki oraz 3 sprawy
zakończono wydaniem decyzji.

17.

Wpłynęło 21 wniosków o wycinkę drzew na gruntach Skarbu Państwa, wydano 13 zgód na wycinkę drzew,
wydano 20 stosownych informacji i odpowiedzi. Przeprowadzono 13 wizji w terenie, 7 wniosków przekazano
według właściwości, 1 odmowa.

18.

Wpłynęło 5 wniosków dotyczących wycinki drzew na nieruchomości Powiatu Bełchatowskiego. Przygotowano
5 Uchwał Zarządu Powiatu w Bełchatowie wyrażających zgodę na wycinkę.

19.

Mienie zabużańskie – udzielono informację w 1 sprawie.

20.

Udzielono odpowiedzi na 4 zapytania odnośnie prawa pierwokupu art. 217 ust. 13 Prawo Wodne.

21.

W 2021 roku łącznie przygotowano do podjęcia 66 Uchwał Zarządu Powiatu w Bełchatowie.

22.

Przeprowadzono przetarg i zawarto umowy na dostawę energii elektrycznej do Starostwa Powiatowego oraz
Jednostek Organizacyjnych Powiatu oraz na wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb prowadzonych
postępowań.

23.

Przeprowadzono negocjację i zawarto umowę - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Bełchatowie
na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych nieruchomości powiatowych
na terenie miasta Bełchatowa, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej.

24.

Podwyższenie kapitału zakładowego „EKO–REGION” Spółki z o.o z siedzibą w Bełchatowie z kwoty 71 390
500,00 złotych (siedemdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) do kwoty
79 402 900,00 złotych (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwa tysiące dziewięćset złotych).

Źródło: Opracowanie własne.
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24. Architektura i Budownictwo
W zakresie administracji architektoniczno-budowlanej wykonane 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. Powadzono również rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na
budowę/rozbiórkę, rejestry zgłoszeń nie wymagających pozwolenia na budowę oraz
wprowadzone były dane do ogólnie dostępnego, elektronicznego systemu RWDZ, zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bełchatowie informacje
o dokonaniu zgłoszeń budowy (art.29 ust. 1 pkt.1a, 2b, 19a ustawy Pb).
W roku 2021 ilość wniesionych spraw wynosiła 4 286 (w tym: 1376 wnioski o pozwoleniu na
budowę / rozbiórkę oraz 1712 wniosków zgłoszeniowych).
W roku 2021 wydano:
•
•
•
•

1248 decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę,
przyjęto bez sprzeciwu 1512 zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie
wymagających pozw.,
wydano 18 zaświadczeń o samodzielności lokali,
wydano 782 postanowień,

W zależności od specyfiki sprawy wydano:
•
•
•
•
•
•
•

1248 decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę,
14 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,
8 decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na
budowę,
30 decyzji umarzających postępowanie,
12 wniosków pozostawiono bez rozpoznania,
74 decyzji o przeniesienie pozwolenia na rzecz innych osób,
13 decyzje o wygaszeniu/wznowieniu/uchyleniu pozwolenia na budowę.

W 2021 roku liczba złożonych wniosków zgłoszeniowych wyniosła 1712, z czego:
•
•
•
•

1512 zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych przyjęto bez sprzeciwu,
25 wniosków zgłoszeniowych zwrócono,
w 61 przypadkach organ wniósł sprzeciw,
w 49 przypadkach postępowanie zostało umorzone na wniosek inwestora.
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Prowadzone są także:
•
•
•
•

na bieżąco rejestry wniosków i zgłoszeń do systemu RWDZ,
comiesięczne meldunki o budownictwie mieszkalnym (B-06),
kwartalne sprawozdania o wydanych pozwoleniach i zgłoszeniach z projektem
budowlanym (B-05),
półroczne informacje o ruchu budowlanym (GUNB-3).

Ponadto:
1) przekazano organom nadzoru budowlanego:
• 1010 kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem
budowlanym
• 30 kopii innych decyzji,
• 1698 kopii zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia
na budowę,
2) współorganizowano spotkania robocze z Powiatową Komisją Urbanistyczno –
Architektoniczną,
3) przekazywano na bieżąco do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów wydane decyzje
o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę oraz kopie przyjętych zgłoszeń zamiaru wykonania robót
budowlanych,
4)
współpracowano z Konserwatorem Zabytków pod kątem uzgadniania dokumentacji
projektowych obiektów budowlanych będących zabytkami lub obiektów na obszarach
niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
W 2021 roku wydano pozwolenia na budowę:
•
•
•
•
•
•

523 budynków mieszkalnych,
11 budynków handlowo – usługowych,
19 budynków transportu i łączności,
20 budynków przemysłowych i magazynowych,
48 budynków niemieszkalnych,
31 pozwoleń na budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Liczba ubytków mieszkań w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, położonych na terenie
danej gminy lub danego miasta:
- Szczerców – 2 ubytki, - Rusiec – 1 ubytek, - Miasto Zelów – 3 ubytki, - Gmina Zelów – 2
ubytki,
- Drużbice – 0 ubytków, - Miasto Bełchatów – 2 ubytki, - Gmina Bełchatów – 5 ubytków,- Kluki –
2 ubytki, - Kleszczów – 2 ubytki.
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Jak wynika z analizy największa ilość wydanych decyzji administracyjnych była na terenie
miasta i gminy Bełchatów, a także w gminie Kleszczów. Z uwagi na liczbę rozpatrywanych
spraw w poszczególnych jednostkach ewidencyjnych ustalono, że największy ruch
inwestycyjny odbywał się na terenie MIASTA BEŁCHATÓW (283 decyzje), GMINY BEŁCHATÓW
(244 decyzje) i GMINY KLESZCZÓW (217 decyzji). Najmniej wniosków wpływa z gmin Rusiec,
Drużbice i Kluki. Najmniejsza ilość wydanych decyzji była w gminie RUSIEC (52 decyzje)
i gminie Drużbice (69 decyzji). Oprócz czynnika związanego z ilością mieszkańców,
niewątpliwy wpływ na intensywność ruchu budowlanego ma wielkość obszaru, dla którego
obowiązuje plan miejscowy.
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Tabela Nr 39: Wykaz spraw z zakresu architektury i budownictwa rozpatrywanych w 2021 roku.
Przeniesienia
pozwoleń na budowę

Pozwolenia na budowę

Decyzje
o zezwoleniu
na realizację
inwestycji
drogowych

Zgłoszenia

Gmina
Liczba wniosków
o pozwoleniu
Pozwolenia
na budowę /
na budowę/
rozbiórkę
rozbiórkę

Liczba decyzji
Odmowa
wydania
decyzji

Pozostawienie
Umorzenie
bez
postępowania
rozpatrzenia

Liczba
Liczba
Liczba
wniosków
wniosków decyzji zgłoszenio przeniesień
wych

Liczba zgłoszeń
przyjętych bez
sprzeciwu

Liczba
zwrotów
zgłoszeń

Liczba decyzji
Umorzenie
Sprzeciw
postępowania

Liczba
Liczba
wniosków decyzji

Szczerców

138

132

2

2

-

7

7

156

145

1

5

4

5

5

Rusiec

61

52

-

1

1

3

2

89

79

-

2

1

-

-

Zelów

184

172

1

7

1

8

7

227

218

2

4

7

1

1

Drużbice

82

69

-

3

1

5

5

149

134

2

2

6

-

-

Miasto Bełchatów

302

283

1

1

2

12

12

238

207

5

15

8

3

3

Gmina Bełchatów

286

244

3

5

3

28

25

496

448

5

22

11

-

-

Kluki

86

79

-

1

1

4

3

198

144

8

3

6

-

-

Kleszczów

237

217

1

10

3

14

13

159

137

2

8

6

4

5

1376

1248

8

30

12

81

74

1712

1512

25

61

49

13

14

ogółem

Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres Nr 12: Liczba decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbiórkę – według jednostek ewidencyjnych.
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0
Źródło: Opracowanie własne.

Wykres Nr 13: Procentowy udział wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę – według jednostek
ewidencyjnych.

30
25

28,3
24,4
21,7

20

17,2

15

13,2

10
6,9
5

7,9
5,2

0
Miasto Bełchatów Miasto i Gmina Zelów Gmina Szczerców
Gmina Rusiec
Gmina Bełchatów
Gmina Kleszczów
Gmina Drużbice
Gmina KlukI
Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres Nr 14: Liczba zgłoszeń przyjętych bez sprzeciwu – według jednostek ewidencyjnych.
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Źródło: Opracowanie własne.
Wykres Nr 15: Procentowy udział przyjętych zgłoszeń – według jednostek ewidencyjnych
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Źródło: Opracowanie własne.
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26. Ochrona Środowiska, Rolnictwo i Leśnictwo
Gospodarowanie środkami z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W 2021 roku Starostwo Powiatowe w Bełchatowie posiadało do dyspozycji
na finansowanie ochrony środowiska 9 776 579,58 zł środków, które stanowiły wpływ z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze
środowiska oraz 44 330,00 zł tytułem innych dochodów. Z w/w kwot na realizację zadań
związanych z ochroną środowiska wykorzystano: 9 661 466,99 zł., z czego 7 482 678,00 zł
Starostwo Powiatowe przekazało na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi z tytułu nadwyżki dochodów za rok 2021.
Wykres Nr 16: Realizacja zadań ze środków uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
oraz z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi.
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159 442,59

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:
•
•
•

Budowa instalacji gazowej oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie – 326 204,88 zł.
Termomodernizacja dachu budynku głównego Starostwa Powiatowego w Bełchatowie wraz
z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej – 399 782,13 zł.
Instalacja fotowoltaiczna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie –
220 734, 57 zł.

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:

•

Gmina Bełchatów – Przebudowa kotłowni na gazową wraz z wewnętrzną i zewnętrzną
instalacją gazową w budynku ZSP w Domiechowicach – 108 000 zł.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Gmina Bełchatów – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawady –
200 000 zł.
Gmina Drużbice – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rasy, Gmina Drużbice –
41 096,88 zł.
Gmina Rusiec - Gmina Rusiec – Zakup i montaż wolnostojących lamp solarnych na potrzeby
oświetlenia ulicznego w Gminie Rusiec – 124 00 zł.
Gmina Kluki – Instalacja fotowoltaiczna ok. 5kW na ujęciu wody w Nowym Janowie –
24 000 zł.
Gmina Zelów - Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 28 w Zelowie – 91 000 zł.
Gmina Zelów – Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 30 w Zelowie – 59 700 zł.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Spółka z o.o. Termomodernizacja budynku Stacji Obsługi Autobusów na terenie bazy PKS w Bełchatowie
Sp. z o.o. - etap I – 194 160,27 zł.
Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzelowie – Termomodernizacja budynku OSP
w Dobrzelowie etap I – 60 000 zł.
Rzymskokatolicka Parafia Świętego Michała Archanioła w Chabielicach – Instalacja
fotowoltaiczna w Parafii Świętego Michała Archanioła w Chabielicach – 34 400 zł.
Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia NMP w Ruścu – Utworzenie terenu zieleni wokół
Kościoła Nawiedzenia NMP w Ruścu – 26 999,99 zł.
* W związku z niewykorzystaniem dotacji w umownym terminie, Parafia w marcu 2021 r. dokonała zwrotu
dotacji wraz z należnymi odsetkami.

946 721,58

Wykres Nr 17: Wykorzystanie środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
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Źródło: Opracowanie własne.
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W 2021 r. przeznaczono z budżetu powiatu kwotę 40 000,00 zł na dotację celową dla
Spółek Wodnych, z czego wydatkowano 39 000,00 zł. Dotację celową otrzymały Gminna
Spółka Wodna w Drużbicach - 10 000,00 zł, Gminna Spółka Wodna w Szczercowie – 10 000,00
zł, Gminna Spółka Wodna w Zelowie – 10 000,00 zł, Gminna Spółka Wodna w Bełchatowie –
9 000,00 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.
Edukacja ekologiczna.
Powiat Bełchatowski prowadzi aktywną edukację ekologiczną wśród swoich mieszkańców od
początku swego 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,
• 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 2021 r. Powiat Bełchatowski zorganizował 88 konkursów i projektów oraz
19 wyjazdów ekologicznych, w których udział brali dorośli mieszkańcy Powiatu.
Zorganizowano również 6 pikników ekologicznych i 1 szkolenie.
Łączna liczba uczestników działań ekologicznych w powiecie osiągnęła blisko 6 000 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 2021 r. zorganizowano 19 wyjazdów:
• mieszkańców gminy Bełchatów, gminy Zelów, gminy Kluki i miasta Bełchatowa do
Zakopanego,
• członków KGW Niedyszyna do Uniejowa i Tomaszowa Maz.,
• Klubu Seniora „Barwy Jesieni do „Lawendowej Barci pod lasem” w Chajczynach,
• Stowarzyszenia Amazonek do Wrocławia i Warszawy,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klubu Seniora „Pogodna Jesień” do Warszawy,
Zespołu „Promienie Bełchatowa” do Torunia,
Klubu Seniora „Sami Swoi” i „Nie ma mocnych” do Kazimierza Dolnego,
Stowarzyszenia „Grocholice łączymy pokolenia do Tyńca, Krakowa, Suchej Beskidzkiej,
Dobczyc,
Stowarzyszenia „Szczęśliwi Seniorzy”: do Sztutowa, Helu, Trójmiasta, Krynicy Morskiej,
Malborka, Św. Anny, Olsztyna, Częstochowy, Górę Kamieńsk,
mieszkańców Gminy Bełchatów i Gminy Rusiec do „Ziemi Kieleckiej”,
mieszkańców Gminy Bełchatów do Wałbrzycha,
członków Klubów Seniora z trenu powiatu bełchatowskiego do „Zielonego Zakątka”
w Korycinach,
Pokryto koszty usług związanych z organizacją wyjazdowych warsztatów ekologicznych
dla Radnych i Pracowników Starostwa do Ojcowskiego Parku Narodowego i Zawiercia.

W wyjazdach tych udział wzięło 861 dorosłych mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego.
Ze środków Starostwa zostały pokryte koszty przejazdu, biletów wstępu i przewodnika oraz
zakupiono wyżywienie podczas wyjazdów ekologicznych do Wrocławia, Torunia, Korycin.
Pokryto koszty polisy uczestników wyjazdu ekologicznego do Korycina.

Działania ekologiczne prowadzone przez Powiat Bełchatowski.
Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów i projektów.
W 2021 roku przeprowadzono 88 konkursów i projektów min.
• „Festiwal Piosenki Ekologicznej”,
• „Na najsmaczniejszy miód”,
• Konkurs fotograficzny „Pierwsze oznaki wiosny w naszym mieście”,
• Konkurs plastyczny „Eko Rybka”,
• Konkurs plastyczny „Zwierzęta zagrożone wyginięciem” w ramach obchodów Dni Ziemi,
• Festiwal Piosenki Ekologicznej”,
• Wewnątrzszkolny konkurs fotograficzny „Bełchatów – moje zielone miasto”,
• Trójka jest eco „kolorowy tydzień – podajemy przyrodzie pomocną dłoń”,
• „Przyroda to nie tylko piękno – to podstawa naszego istnienia”,
• III Powiatowy Turniej Ekologiczny „Z przyrodą za Pan Brat”,
• Szkolny Konkurs Ekologiczny w ramach tygodniowego projektu ekologicznego,
• Konkurs ekologiczno-przyrodniczy dla uczniów kl. IV "Jestem ekologiem",
• Konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów kl. V "Czysta Planeta",
• I Powiatowy Konkurs Biologiczny "Szkiełko i oko",
• XV Powiatowy Konkurs Wiedzy Regionalnej "Bełchatów – moje zielone miasto",
• V Powiatowy Konkurs Recytatorski "Zielono Mi – Wiosenne słońce" dla uczniów kl I-III,
• Przyroda w sercu i poezji – Konkurs plastyczno-recytatorski-edycja 2021,
• „Kolorowy świat motyli”- konkurs plastyczny,
• Przedszkolak ekologiem. „Ekologiczny sprzęt domowy”,
• Przedszkolak ekologiem, ”Eko-domek”,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konkurs "Eko drzewko", Poszerzenie wiedzy przyrodniczej powiązane z ekologią poprzez
konkurs chemiczno-geograficzny,
„Zjawiska fizyczno-chemiczne w obiektywie”- ich wpływ na środowisko,
„Ja – moja ekologiczna postawa”- ekologiczne zakupy – konkurs plastyczny,
Konkurs plastyczny „UWAGA! EKO- akcja segregacja”,
Gminny konkurs plastyczno-wiedzowy „Lapbook o parkach krajobrazowych województwa
łódzkiego”,
Gminny konkurs fotograficzny „Owady wokół nas”,
Szkolny Konkurs Recytatorski „Cztery pory roku w poezji”, „Dni Ziemi 2021 w Szkole
Podstawowej nr 4 w Zelowie „Kropla wody– kroplą życia”,
Gminne Obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska,
Konkurs Plastyczny „STOP!!! Ratujmy Ziemię” w ramach Światowego Dnia Ochrony
Środowiska 2021,
Szkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej ,,Chrońmy Ziemię" w ramach Światowego Dnia
Ochrony Środowiska 2021,
Konkurs wiedzy ekologicznej pn.: „Wszystko wiemy o ekologii”,
Konkurs plastyczny „Plakat ekologiczny promujący dbanie o środowisko”,
Szkolny Konkurs Plastyczny „Jestem po stronie natury”,
Szkolny Konkurs Wiedzy „Eko Ty, Eko ja”,
„Leśna przygoda”- warsztaty plastyczno-techniczne dla dzieci,
Konkurs plastyczno-ekologiczny dla oddziałów kl. 0 w Szkole Podstawowej
w Szczercowie „Eko wariacje – wiosenny pokaz mody”,
VI Międzygminny konkurs Igłą Malowane im. Liubow Kudelskiej,
VII Szkolny Konkurs Ekologiczny „Jestem znawca przyrody”,
VII Gminne Eko-Igrzyska Przedszkolaków pt. Tęczowe Ekopotyczki sportowe (konkurs
o zasięgu gminnym),
Przedszkolny Ekologiczny Konkurs Wokalny „ZIELONO mi”, czyli śpiewajmy o przyrodzie,
Szkolny Konkurs: „Eko-Marzanna”,
Gminny Konkurs Ekologiczno – informatyczny „Żyjmy z pozytywną energią”,
Tydzień ekologiczny – Obchody Dnia Ziemi,
„Dzień Ochrony Środowiska”- konkursy,
Konkurs wiedzy ekologicznej: Co to jest ekologia?,
Konkurs plastyczny „Wiosenna łąka”,
„Październik miesiącem ochrony przyrody” w 2 placówkach,
Konkurs „Mój las – III edycja”,
„Konkurs ekologiczno-wiedzowy” dla członków Rejonowego Koła Pszczelarzy,
XII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych,
Konkurs „Woda – naturalne bogactwo świata ludzi, zwierząt i roślin” w WOD-KAN,
Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy pożarom",
Konkurs rękodzieła „Coś z niczego”- Ekologia,
Konkurs rękodzieła „Coś z niczego- Ekologiczne”,
Konkurs wędkarski połączony ze sprzątaniem obrzeży Zbiornika Winek -Koło Nr 3 Górnik,
konkursy podczas: Ekologicznego Dnia Dziecka 2021,
Powiatowego Pikniku Ekologiczno-Wędkarskiego 2021,
Pikniku Ekologiczno-Strażackiego „Chrońmy nasze lasy przed pożarami” w OSP Zelów,
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•
•

Edukacyjno-ekologicznego pikniku"Przy drodze – przystanek OSP w Bocianisze,
EKO Pikniku Rodzinnego w OSP Postękalice.

W konkursach tych udział wzięło 5116 dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców
powiatu.
Zakupiono sadzonki roślin do organizacji Akcji „Drzewko za makulaturę” oraz naczynia
jednorazowe celem organizacji „Eko-Pikniku”, „Drzewka za makulaturę” i 65-lecia
Rejonowego Koła Pszczelarzy w Bełchatowie.
Zakupiono artykuły spożywcze celem zorganizowania poczęstunku podczas ekologicznego
szkolenia strażników Społecznej Straży Rybackiej, 65-lecia Rejonowego Koła Pszczelarzy
w Bełchatowie, na Pikniki Ekologiczne dla OSP w Zelowie i OSP w Postękalicach, warsztaty
w „Lawendowej Barci pod Lasem” w Chajczynach, „Eko-Pikniku” oraz „Drzewku za
makulaturę”.
Wykonano plakaty informujące o „Eko-Pikniku i Powiatowym Dniu Miodu” i „Drzewku za
makulaturę”. Współfinansowano druk kalendarzy ekologicznych jednoplanszowych
i trójdzielnych na 2022 r. Zamówiono materiały edukacyjno-informacyjne z nadrukiem „Powiat
Bełchatowski Mecenasem i Liderem Polskiej Ekologii”.
Pokryto koszty usług związanych z organizacją „EKO-PIKNIKU”: warsztatów robienia świec
z wosku pszczelego, warsztatów ekologicznych, wydawania waty cukrowej, popcornu i lodów
dla uczestników Pikniku oraz wynajęcia sali i nagłośnienia.
Zlecono projekt i wykonanie kosza siatkowego do zbiórki zakrętek i zapłacono za usługę
kurierską za dostarczenie pojemnika. Sfinansowano przeprowadzenie warsztatów podczas
Akcji: "Święto Polskiej Niezapominajki w SP Kociszew" oraz warsztatów „W krainie pszczół”.
Spotkanie z pszczelarzem.
Partycypowano w kosztach wydania 3 numerów „Echa Powiatu”.
Powodem niższego wykonania planu były zagrożenia dla Wnioskodawców podczas
realizacji działań ekologicznych, związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2
od 2020 r. i wprowadzenie ograniczenia w funkcjonowaniu przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych oraz wprowadzenia innych działań dla obywateli RP wynikających
z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.
W związku z sytuacją pandemiczną nie zrealizowano:
•
•
•

1 akcji powiatu: „Powiatowych Obchodów Dni Ziemi”,
2 Pikników Ekologicznych,
13 konkursów ekologicznych organizowanych przez szkoły, placówki i inne instytucje.

W związku z powyższym w 2021 r. na działania ekologiczne wykorzystano 80,06%
z zaplanowanego budżetu.
Zrealizowano działania ekologiczne na kwotę 268 628,27 zł.
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Tabela Nr 40: Wykorzystanie budżetu na realizację działań ekologicznych w 2021 r.
4190
§

Ogółem zaplanowane
środki:

Nagrody
konkursowe

4210
Zakup
materiałów
i wyposażenia

4220
Zakup środków
żywności

4300
Zakup usług
pozostałych

4430
Różne opłaty
i składki

70 050,00

65 000,00

12 900,00

187 086,00

500,00

46 936,65

61 712,20

8 854,28

151 125,14

82,00

67,00%

94,94%

68,64%

80,78%

16,40%

335 536,00
Wykorzystano:
268 628,27
% wykorzystania planu:
80,06%
Źródło: Opracowanie własne.

Rekultywacja Gruntów, Ochrony Gleby i Powierzchni Ziemi oraz Rolnictwa, Łowiectwa
i Rybołówstwa.
Tabela Nr 41: Ochrona Gruntów Rolnych i Rekultywacja.
Ilość wydanych decyzji/postanowień w 2021 r.
Wyłączenia gruntów
z produkcji rolniczej

Uzgodnienia projektów
decyzji ustalającej
warunki zabudowy

1144
Źródło: Opracowanie własne.

Uzgodnienia projektów
decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Rekultywacja
i zagospodarowanie

94

2

717

Tabela Nr 42: Rybactwo i Rybołówstwo.
Zadania z zakresu rybactwa i rybołówstwa

Wydanie
zaświadczenia
dotyczącego
rejestracji sprzętu
pływającego

Wydanie
Wyrejestrowanie
zaświadczenia o
sprzętu pływającego Dzierżawa obwodów
wyrejestrowaniu
bez wydania
łowieckich
sprzętu pływającego
zaświadczenia

12

0

0

Wydanie Karty
wędkarskiej

10

192

Źródło: Opracowanie własne.

Zadania zrealizowane w zakresie geologii.
Tabela Nr 43: Geologia.
GEOLOGIA
Złożowa
Projekty
robót

dokumentacje koncesje

Hydrogeologia
Projekty
robót

Dokumentacje
hydrogeologiczne

Geologia inżynierska
Projekty robót
geologicznych

dokumentacje
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geologicznych
0
0
Źródło: Opracowanie własne.

geologicznych

i inne

0

0

0

1

0

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony przed
hałasem, wibracjami i promieniowaniem.
Tabela Nr 44: Pozwolenia i postanowienia.
Pozwolenia i postanowienia wydane przez Starostę Bełchatowskiego
wytwarzanie
odpadów

Wprowadzanie
gazów i pyłów
do powietrza

Umorzenie
postępowa
nia

Odmowa wszczęcia
postępowania
administracyjnego

Przeniesienie praw
na nowego
prowadzącego

Zmiana
decyzji

Zawieszenie
postępowania
administracyjnego

0

2

0

0

1

10

3

Wygaszenie
decyzji

Przekazanie
zgodnie z
komp

Razem

3

19

Źródło: Opracowanie własne.
Tabela Nr 45: Zarejestrowane zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia.
Zarejestrowane zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia
zarejestrowano

instalacja
zmieniona
w sposób
nieistotny

pozostawiono
bez
rozpoznania

umorzono
postępowanie

informacja o
zakończeniu
eksploatacji
instalacji

informacja
do KOBIZE

Razem

5

39

1

0

0

0

45

Źródło: Opracowanie własne.

Zezwolenia na zbieranie odpadów:
• wydanie decyzji - 0
• zmiana decyzji – 1
• 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 – 0
• zmiana decyzji – 0
• wygaśnięcie decyzji – 0
• okresowe pomiary hałasu – 4
Przegląd ekologicznych
• decyzja w sprawie nałożenia przeglądu ekologicznego - 1
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Realizacja zadań z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody.
Tabela Nr 46: 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.

Nadzór nad
gospodarką
leśną

Wydanie zaświadczenia
dla potrzeb sporządzenia
aktu notarialnego
dotyczącego sprzedaży
działek podlegających
lub niepodlegających
prawu pierwokupu przez
Lasy Państwowe.

116

28

9

4

18

1636

Źródło: Opracowanie własne.

26. Inwestycje i Zamówienia Publiczne
Powiat Bełchatowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Bełchatowskiego w ramach
własnych kompetencji podjął w 2021 r., następujące działania inwestycyjne i remontowe
w zakresie utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych tj.:
Tabela Nr 47: Zestawienie nakładów na utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń w okresie od 01.01.2021
r. do 31.12.2021 r.
Lp. Przedmiot zamówienia

1.

2.

3.

Wybrany tryb
dokonania
zamówienia

Wartość
oferowanego
zamówienia

Wyłoniony wykonawca Umowa

Opracowanie dokumentacji Zapytanie
projektowo-kosztorysowej
ofertowe
w ramach zadania pod
nazwą: „Termomodernizacja
dachu budynku głównego
Starostwa Powiatowego w
Bełchatowie wraz z
wykonaniem instalacji
fotowoltaicznej-OS”.

23 345,40 zł

TM-BUD
PROJEKTOWANIE
USŁUGI INWESTYCYJNE
Tomasz Kucharski
ul. Słoneczna 24,
97-420 Szczerców

WI.2.2021
z dn. 12.03.2021 r.

Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
w ramach zadania pod
nazwą: „Budowa budynku
użyteczności publicznej tj.
placówki opiekuńczowychowawczej wraz z
niezbędną infrastrukturą
techniczną” (instalacja
fotowoltaiczna).

Zapytanie
ofertowe

6 150,00 zł

PROTIM M. Antoszczyk,
T. Kabziński S.C.
ul. Nefrytowa 3/12,
97-400 Bełchatów

WI.273.3.2021
z dn. 30.03.2021 r.

Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
w ramach zadania pod

Zapytanie
ofertowe

STUDIO PROJEKTOWE
ARCHMK Marek
Karolczyk

WI.273.4.2021
z dn. 02.06.2021 r.

4 920,00 zł

Realizacja:
12.03.2021 r.
08.06.2021 r.

Realizacja:
30.03.2021 r.
29.04.2021 r.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

nazwą: „Modernizacja
sanitariatów w ZSP nr 2
w Bełchatowie.

ul. Żeromskiego 74,
97-425 Zelów

Budowa parkingu przy SOSW Tryb podstawowy 191 575,68 zł
w Bełchatowie.
art. 275 ust. 1 Pzp

LEAR SPÓŁKA JAWNA
Adam i Renata Kłucjasz
ul. Czapliniecka 146C,
97-400 B-tów

WI.273.5.2021
z dn. 05.07.2021 r.

MK BUDIMA SP. Z O.O.
Pl. Wolności 16d,
97-400 B-tów 97-400
B-tów

WI.273.6.2020
z dn. 19.07.2021 r.
+aneks nr 1 z dnia
04.11.2021 r.

Przebudowa sanitariatów
Tryb podstawowy
i pomieszczenia natrysków
art. 275 ust. 1 Pzp
przy sali gimnastycznej wraz
z wymianą instalacji wodnej
i kanalizacyjnej w budynku
II Liceum
Ogólnokształcącego
w Bełchatowie z dostępem
dla osób niepełnosprawnych.

384 968,93 zł
(dofinansowanie
Kleszczów
220 000,00 zł)

Nadzór inwestorski
Zapytanie
w ramach zadania pod
ofertowe
nazwą: „Przebudowa
sanitariatów i pomieszczenia
natrysków przy sali
gimnastycznej wraz z
wymianą instalacji wodnej
i kanalizacyjnej w budynku
II Liceum
Ogólnokształcącego w
Bełchatowie z dostępem dla
osób niepełnosprawnych”.

15 000,00 zł

Modernizacja sanitariatów
w ZSP nr 2 w Bełchatowie.

Realizacja:
02.06.2021 r.
22.10.2021 r.

Realizacja:
05.07.2021 r.
05.11.2021 r.

Realizacja:
19.07.2021 r.
13.12.2021 r.
USŁUGI BUDOWLANE
TAURUSM Michał
Stadnik
Helenów 30A,
97-400 B-tów

WI.273.7.2021
z dn. 28.07.2021 r.
Realizacja:
19.07.2021 r.
13.12.2021 r.

Tryb podstawowy 336 091,86 zł
WIK-BUD Katarzyna
art. 275 ust. 1 Pzp (dofinansowanie Maziarz
250 000,00 zł)
Myszaki 31B,
97-400 B-tów

WI.273.8.2021
z dn. 16.08.2021 r.

Opracowanie EKSPERTYZY
TECHNICZNEJ W ZAKRESIE
OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ wraz
z uzyskaniem stosownego
odstępstwa od
obowiązujących przepisów
z zakresu ochrony
przeciwpożarowej oraz
przepisów techicznobudowlanych dla budynku
Domu Pomocy Społecznej
w Bełchatowie.

Zapytanie
ofertowe

„STRAŻAK” Piotr
Żmuda Robert Jabłoński
SP. Z O.O.
ul. Piastów Śląskich 63,
01-494 Warszawa

WI.273.9.2021
z dn. 16.08.2021 r.

Budowa instalacji gazowej
oraz przebudowa instalacji
centralnego ogrzewania i
kotłowni w Zespole Szkół

Tryb podstawowy 336 400,00 zł
art. 275 ust. 1 Pzp

STIVEX SP. Z O.O.
ul. Czapliniecka 146,
97-400 B-tów

WI.273.10.2021
z dn. 06.09.2021 r.
+aneks nr 1 z dnia
04.11.2021 r.

19 557,00 zł

Realizacja:
16.08.2021 r.
22.10.2021 r.

Realizacja:
16.08.2021 r.
01.12.2021 r.

str. 109

RAPORT O STANIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO ZA 2021 ROK

Ponadpodstawowych im. J.
Kilińskiego w Zelowie -II
postępowanie.

Realizacja:
06.09.2021 r.
14.12.2021 r.

10. Termomodernizacja dachu
Tryb podstawowy 359 000,00 zł
budynku głównego Starostwa art. 275 ust. 1 Pzp
Powiatowego w Bełchatowie
wraz z wykonaniem
instalacji fotowoltaicznejOS.

POLVA SP. Z O.O.
Karniszewicka 91,
95-200 Pabianice

WI.273.11.2021
z dn. 15.09.2021 r.

11. Nadzór inwestorski w
ramach zadania pod nazwą:
„Budowa instalacji gazowej
oraz przebudowa instalacji
centralnego ogrzewania i
kotłowni w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych im. J.
Kilińskiego w Zelowie-OS-II
postępowanie.

Zapytanie
ofertowe

BIURO USŁUG
INWESTYCYJNYCH Jerzy
Prokopczyk
ul. Akacjowa 17,
98-300 Wieluń

WI.273.12.2021
z dn. 16.09.2021 r.

12. Budowa budynku
użyteczności publicznej tj.
placówki opiekuńczowychowawczej wraz
z niezbędną infrastrukturą
techniczą.

Tryb podstawowy 2 995 659,00 zł
art. 275 ust. 1 Pzp

AMB BUDOWNICTWO
Krzysztof Prokop
Kozia Wieś 11,
29-105 Krasocin

WI.273.13.2021
z dn. 15.11.2021 r.

8 000,00 zł

13. PRZEBUDOWA
Tryb podstawowy 525 555,63 zł
WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI
art. 275 ust. 1 Pzp
ELEKTRYCZNEJ W
POWIATOWYM CENTRUM
SPORTU W BEŁCHATOWIE
realizowana w ramach
zadania inwestycyjnego:
„PRZEBUDOWA
I ROZBUDOWA INSTALACJI
WEWNĘTRZNYCH
WENTYLACJI
I ELEKTRYCZNEJ
W POWIATOWYM CENTRUM
SPORTU W BEŁCHATOWIE-OS

IPROJEKT EL Janusz
Zarzeczny
ul. Kilińskiego 2a,
97-420 Szczerców

14. Nadzór inwestorski w
ramach zadania pod nazwą:
„Budowa budynku
użyteczności publicznej tj.
placówki opiekuńczowychowawczej wraz
z niezbędną infrastrukturą
techniczą.

USŁUGI BUDOWLANE
TAURUSM
Michał Stadnik
Helenów 30A,
97-400 B-tów

Zapytanie
ofertowe

27 060,00 zł

Realizacja:
15.09.2021 r.
28.02.2022 r.

Realizacja:
16.09.2021 r.
14.12.2021 r.

Realizacja:
15.11.2021 r.
w trakcie realizacji.
WI.273.14.2021
z dn. 24.11.2021 r.
+aneks nr 1 z dnia
18.01.2022 r.
Realizacja:
24.11.2021 r,
w trakcie realizacji.

WI.273.15.2021
z dn. 22.12.2021 r.
Realizacja:
22.12.2021 r.
w trakcie realizacji.

* Pzp-Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela Nr 48: Wykaz zadań powyżej 133.000,00 zł - 2021 r.
Tryb udzielenia
Lp. Przedmiot zamówienia
Rodzaj
zamówienia

Wartość umowy
(brutto)

1.

220 170,00 zł

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Modernizacja wysokościowej
szczegółowej osnowy
geodezyjnej na terenie
powiatu Bełchatowskiego Etap I.

Tryb podstawowy Usługi
art. 275 ust. 1 Pzp

Budowa parkingu przy
Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w
Bełchatowie.

Tryb podstawowy Roboty
art. 275 ust. 1 Pzp budowlane

Uwagi
GK.273.2.2021
z dn. 07.06.2021 r.
Realizacja:
07.06.2021 r.
02.12.2021 r.

191 575,68 zł

WI.273.6.2021 r.
z dn. 05.07.2021 r.
Realizacja:
05.07.2021 r.
05.11.2021 r.

Przebudowa sanitariatów
Tryb podstawowy Roboty
i pomieszczenia natrysków
art. 275 ust. 1 Pzp budowlane
przy sali gimnastycznej wraz
z wymianą instalacji wodnej
i kanalizacyjnej w budynku II
Liceum Ogólnokształcącego
w Bełchatowie z dostępem dla
osób niepełnosprawnych.
INWENTARYZACJA PUNKTÓW
POZIOMEJ OSNOWY
GEODEZYJNEJ NA TERENIE
POWIATU
BEŁCHATOWSKIEGO-miasta i
gminy Zelów, gminy Drużbice
i części gminy BełchatówEtap I.

Tryb podstawowy Usługi
art. 275 ust. 1 Pzp

Modernizacja sanitariatów w
ZSP nr 2 w Bełchatowie

Tryb podstawowy Roboty
art. 275 ust. 1 Pzp budowlane

384 968,93 zł
(dofinansowanie
Kleszczów 220 000,00 zł)

WI.273.6.2021
z dn. 19.07.2021 r.
+aneks nr 1 z dnia
04.11.2021 r.
Realizacja:
19.07.2021 r.
-10.12.2021 r.

149 858,00 zł

GK.273.3.2021
z dn. 03.08.2021 r.
Realizacja:
03.08.2021 r.
22.11.2021 r.

Budowa instalacji gazowej
oraz przebudowa instalacji
centralnego ogrzewania i
kotłowni w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych im. J.
Kilińskiego w Zelowie-OS-II
postępowanie.

Tryb podstawowy Roboty
art. 275 ust. 1 Pzp budowlane

Termomodernizacja dachu
budynku głównego Starostwa
Powiatowego w Bełchatowie
wraz z wykonaniem instalacji
fotowoltaicznej-OS.

Tryb podstawowy Roboty
art. 275 ust. 1 Pzp budowlane

336 091,86 zł
(dofinansowanie
Kleszczów 250 000,00 zł)

336 400,00 zł

WI.273.8.2021
z dn. 16.08.2021 r.
Realizacja:
16.08.2021 r.
30.11.2021 r.
WI.273.10.2021
z dn. 06.09.2021 r.
+aneks nr 1 z dnia
04.11.2021 r.
Realizacja:
06.09.2021 r.
30.11.2021 r.

395 260,08 zł

WI.273.11.2021
z dn. 15.09.2021 r.
Realizacja:
15.09.2021 r.
28.02.2022 r.
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8.

9.

Budowa budynku użyteczności Tryb podstawowy Roboty
publicznej tj. placówki
art. 275 ust. 1 Pzp budowlane
opiekuńczo-wychowawczej
wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną.

2 995 659,00 zł

Zakup energii elektrycznej.

957 019,64 zł

Tryb podstawowy Dostawy
art. 275 ust. 1 Pzp

WI.273.13.2021
z dn. 15.11.2021 r.
Realizacja:
15.11.2021 r.
w trakcie realizacji.
WS.2.271/2021
z dn. 23.11.2021 r.
Realizacja:
01.01.2022 r.
31.12.2022 r.

10.

Wykonanie operatów
szacunkowych.

Tryb podstawowy Usługi
art. 275 ust. 1 Pzp

Zad. 2: 13 284,00 zł

WS/27/2021
z dn. 23.11.2021 r.
Realizacja:
23.11.2021 r.
21.12.2021 r.

11.

12.

13.

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ Tryb podstawowy Roboty
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
art. 275 ust. 1 Pzp budowlane
W POWIATOWYM CENTRUM
SPORTU W BEŁCHATOWIE
realizowana w ramach zadania
inwestycyjnego:
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH
WENTYLACJI I ELEKTRYCZNEJ
W POWIATOWYM CENTRUM
SPORTU W BEŁCHATOWIE-OS.

525 555,63 zł

Zadanie 1: Świadczenie usług
pocztowych w obrocie
krajowym na rzecz Starostwa
Powiatowego w Bełchatowie
w 2022 roku na terenie kodu
pocztowego 97-400 i 97-300.
Zadanie 2: Świadczenie usług
pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym na
rzecz Starostwa Powiatowego
w Bełchatowie w 2022 roku
poza terenem kodu
pocztowego 97-400 i 97-300.

Tryb podstawowy Usługi
art. 275 ust. 1 Pzp

307 540,85 zł

Wykonanie operatów
szacunkowych -II
postępowanie.

Tryb podstawowy Usługi
art. 275 ust. 1 Pzp

WI.273.14.2021
z dn. 24.11.2021 r.
+aneks nr 1 z dnia
18.01.2022 r.
Realizacja:
24.11.2021 r.
w trakcie realizacji.

ZA.272.1.2021
z dn. 01.12.2021 r.
Realizacja:
01.01.2022 r.
31.12.2022 r.

Zad. 1: 39 060,00 zł
Zad. 2 i 3: 4 000,00 zł

WS/28/2021
z dn. 08.12.2021 r.
WS/29/2021
z dn. 08.12.2021 r.
Realizacja:
08.12.2021 r.
29.12.2021 r.
08.12.2021 r.
21.11.2021 r.
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14.

15.

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

Z wolnej ręki
(negocjacje)

Odprowadzanie wód
Z wolnej ręki
opadowych i roztopowych
(negocjacje)
z powierzchni utwardzonych
nieruchomości powiatowych
na terenie miasta Bełchatowa.
Odprowadzanie wód
opadowych i roztopowych
z powierzchni utwardzonych
nieruchomości powiatowych
na terenie miasta Bełchatowa.

Usługi

395 260,08 zł

KD.273.1.2021
z dn. 21.12.2021 r.
Realizacja:
01.01.2022 r.
31.12.2022 r

Usługi

50 000,00 zł

WS.272.4.2021
z dn. 21.12.2021 r.
Realizacja:
01.01.2022 r.
31.12.2022 r.

Źródło: Opracowanie własne.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
Powiat Bełchatowski otrzymał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) dla
gmin i powiatów na kwotę 2 001 566,00 zł, Środki zostały przeznaczone na zadania
inwestycyjne. W ramach kolejnego naboru programu Powiat Bełchatowski uzyskał bezzwrotne
wsparcie finansowe w kwocie 2 600 000 zł, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID –
19.
Dofinansowanie z RFIL: 4 356 401,01 zł
całkowita wartość inwestycji: 6 236 659,64 zł
Zadania realizowane w ramach dofinansowania ze środków z budżetu państwa
otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
1.
2.

3.

4.

5.

Budowa ciągu pieszo-jezdnego w msc. Myszaki-Etap II; wartość dofinansowania
236 306,68 zł, wartość zadania 471 383,36 zł.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego
w miejscowości Augustynów – Etap I; wartość dofinansowania 223 120,49 zł, wartość
zadania 436 607,63 zł.
Przebudowa mostu o nr JNI 31000053 w ciągu drogi powiatowej nr 1927E w km 20+556
przez rzekę Grabia w miejscowości Wdowin; wartość dofinansowania 371 917,66 zł,
wartość zadania 705 625,66 zł.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311E na odcinku od granicy powiatu w msc. Kurówek
Prądzewski do drogi krajowej nr 8. Zadanie III odc. od km 4+305 do km 5+530; wartość
dofinansowania 613 173,49 zł, wartość zadania 1 138 173,49 zł.
Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi
powiatowej nr 2309E na odc . od msc. Dubie do drogi wojewódzkiej nr 480 metodą
bitumiczno – grysową „slurry seal” od km 1+681 do km 3+662; wartość dofinansowania
99 525,19 zł, wartość zadania 199 050 zł.
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Budowa budynku użyteczności publicznej tj. placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną – wartość dofinansowania 2 600 000 zł, wartość
zadania 3 073 459 zł.
7. Zakup ciągnika rolniczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie wartość dofinansowania 212 360,50 zł, wartość zadania 212 360,50 zł.
6.

27. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
Wszystkie działania zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej
w Europie zostały zawarte w ogłoszonym przez Komisję Europejską w dniu
11.12.2019 r. The European Green Deal, czyli Europejskim Zielonym Ładzie.
Zawarty w dokumencie pakiet działań obejmuje wszystkie sektory gospodarki,
w szczególności energetykę, a zawarte w nim propozycje dotyczą m.in. czystej
energii, zrównoważonego przemysłu i termomodernizacji. Komisja Europejska wydała
Komunikat inicjujący dążenia do Europejskiego Zielonego Ładu. Dokument zobowiązuje
Komisję do rozwiązania problemów dotyczących klimatu i środowiska. Wszelkie zabiegi
związane z wprowadzeniem Zielonego Ładu będą miały wielowymiarowy wpływ na
społeczeństwo oraz gospodarkę, w tym na konkurencyjność przemysłu.
Europejski Zielony Ład jest kluczową strategią europejską, do której odnosi się Umowa
Partnerstwa 2021-2027. Działania przewidziane w Umowie Partnerstwa są zgodne z celami
Europejskiego Zielonego Ładu. Warto podkreślić, że EZŁ przedstawia cele dla całej Europy,
natomiast Umowa Partnerstwa uwzględnia specyficzne uwarunkowania rozwojowe Polski.
Rys. nr 1: Europejski Zielony Ład

źródło: internet
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Stopniowe przejście do gospodarki niskoemisyjnej zgodnie z założeniami
Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ), w ciągu następnych kilkunastu lat będzie
stanowić szczególne wyzwanie dla Polski – kraju z największą liczbą regionów
węglowych w Unii Europejskiej (UE) i największym zatrudnieniem w górnictwie
oraz energetyce opartej na węglu.
Komisja Europejska zaproponowała utworzenie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej
Transformacji (FST) jako jednego z trzech filarów w ramach Mechanizmu
Sprawiedliwej Transformacji. Celem nowego instrumentu, będącego częścią
Polityki Spójności jest pomoc regionom najbardziej dotkniętym transformacją
energetyczną, na którą w latach 2021-2027 zarezerwowano 10 mld euro (Polska ma
otrzymać 3,5 mld euro).

Rys. nr 2 : Mechanizm sprawiedliwej transformacji

źródło: internet.

Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji na szczeblu rządowym wraz z Terytorialnymi
Planami Sprawiedliwej Transformacji w regionach mają być podstawami realizacji
przedsięwzięć opartych o nowy europejski instrument: Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.
FST ma niwelować społeczne i gospodarcze skutki transformacji energetyczno-klimatycznej.
Dnia 14 stycznia 2020 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek w sprawie mechanizmu
sprawiedliwej transformacji będącego częścią pakietu polityki Europejskiego Zielonego Ładu.
Celem MST jest zapewnienie wsparcia terytoriom, które stoją przez poważnymi wyzwaniami
społeczno-gospodarczymi związanymi z osiągnięciem neutralności klimatycznej. Inicjatywa ta
składa się z trzech filarów: nowego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji,
wykorzystania części finansowania w ramach InvestEU do celów związanych z klimatem oraz
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utworzenia instrumentu pożyczkowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla sektora
publicznego gwarantowanego częściowo przez budżet UE.
W kontekście UE przekłada się to na trzy podstawowe cele instrumentu sprawiedliwej
transformacji:
1. Silne mechanizmy zapewniające dialog społeczny i zaangażowanie społeczności podczas
całego procesu transformacji.
2. Spójność z innymi programami i strategiami UE.
3. Cały proces powinien być zbudowany w oparciu o jasne cele dotyczące stopniowego
znoszenia węgla oraz ścieżek obniżenia emisyjności, spójne z celem neutralności klimatycznej
do 2050 r.
Najważniejszym dokumentem, w którym Polska i UE umawiają się, w co zostaną
zainwestowane fundusze unijne z polityki spójności to Umowa Partnerstwa1. Unia Europejska
ustaliła najważniejsze cele polityki spójności, do których kraje członkowskie muszą
dostosować szczegółowe cele swoich programów operacyjnych. Zakres wsparcia określony w
Umowie Partnerstwa 2021-2027 został zaprogramowany w obrębie 5 celów polityki spójności
oraz celu dotyczącego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Ponadto,
kontynuowana będzie Europejska Współpraca Terytorialna – to drugi ważny cel polityki
spójności, który będzie realizowany w formie współpracy transgranicznej (regionów państw
sąsiadujących ze sobą), transnarodowej (kilku/kilkunastu państw w danym regionie Europy)
i międzyregionalnej (obejmującej cały obszar UE).
Umowa Partnerstwa określa strategię interwencji funduszy europejskich - łączy cele
rozwojowe Polski z wyzwaniami Unii Europejskiej. Prezentuje również zarys systemu
koordynacji pomiędzy programami i funduszami oraz zapisy dotyczące komplementarności
polityki spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) ze
Wspólną Polityką Rolną, Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności i innymi
instrumentami UE, a także przedstawia ogólne założenia podziału interwencji między poziom
krajowy i regionalny na poziomie poszczególnych celów polityki. Prace nad Umową
Partnerstwa na nową perspektywę finansową 2021-2027 zaczęły się w 2019 roku
przygotowaniem Założeń do Umowy Partnerstwa (ZUP) na podstawie przyjętego przez Radę
Ministrów harmonogramu prac nad nową perspektywą finansową UE.
Oprócz wstępnego przydziału środków oraz obowiązku ponownego rozdzielenia środków
z EFRR/EFS+ i współfinansowania projektów na poziomie krajowym istnieje szereg innych
warunków, które państwa muszą spełnić, aby uzyskać dostęp do FST. Państwa muszą
przedstawić „terytorialne plany sprawiedliwej transformacji”, aby wykazać, że środki są
potrzebne, i wskazać, gdzie będą one wydatkowane. Opracowanie planu transformacji
Zagłębia Bełchatowskiego związane jest z przygotowaniem do uruchomienia Mechanizmu
Sprawiedliwej Transformacji, w tym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji,
obejmującego wsparciem regiony węglowe, dotknięte negatywnymi skutkami dywersyfikacji
gospodarczej.
1

Projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce.
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/
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W celu skorzystania z Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, powołanego przez Komisję
Europejską, regiony węglowe i przemysłowe UE muszą przygotować oddolne strategie
łagodzenia skutków społeczno-gospodarczych, tzw. Terytorialne Plany Sprawiedliwej
Transformacji. Te, jako całość, tworzą Krajowy Plan Transformacji. Otrzymane pieniądze mają
niwelować społeczne i gospodarcze skutki transformacji energetyczno-klimatycznej.
Początkowo Komisja Europejska planowała dać wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji trzem polskim regionom węglowym (Górny Śląsk, Wielkopolska Wschodnia,
subregion wałbrzyski). Natomiast kiedy polski rząd w kwietniu przedłużył koncesję na
wydobycie węgla brunatnego w kopalni Turów do 2044 r., Komisja Europejska odmówiła
wsparcia tego regionu ze środków Funduszu. W trzech regionach (łódzkie, lubelskie oraz
Małopolska Zachodnia) toczą się jeszcze negocjacje z KE w tej sprawie.
Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji został podzielony na trzy podstawowe cele
interwencji. Pierwszy cel interwencji to jest cel związany z komponentem społecznym, idącym
właśnie w kierunku dialogu społecznego i elementów rynku pracy i edukacji.
Celem projektu jest opracowanie krajowych ram dla procesu sprawiedliwej transformacji
polskich regionów górniczych poprzez opracowanie dokumentu Krajowego Planu Sprawiedliwej
Transformacji2, co w rezultacie powinno zapewnić finansowanie dla procesu Sprawiedliwej
Transformacji dla polskich regionów górniczych.
Należy pamiętać, iż regiony mogą uzyskać dostęp do FST tylko wtedy, gdy
posiadają zatwierdzony Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji, którego
celem jest przedstawienie zarysu procesu transformacji regionu węglowego
w kierunku przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu.
W dniu 29 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął projekt Terytorialnego Planu
Sprawiedliwej
Transformacji
Województwa
Łódzkiego
wraz
z
Raportem
z przeprowadzenia konsultacji społecznych. W uchwalonym dokumencie przedstawiona została
koncepcja sprawiedliwej transformacji w województwie łódzkim, która związana jest
z przygotowaniem do uruchomienia w regionie Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji,
w tym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jego zadaniem jest wsparcie regionów
węglowych dotkniętych negatywnymi skutkami dywersyfikacji gospodarczej. Opracowany
dokument został przekazany do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, celem dalszego
procedowania i negocjacji na szczeblu europejskim. W każdym regionie proces opracowywania
planów i ich konsultacji przebiegał inaczej. TPST jest uniezależnienie gospodarek lokalnych od
przemysłu wydobywczego węgla kamiennego i brunatnego. Ma to nastąpić poprzez
dywersyfikację, modernizację i zwiększenie atrakcyjności regionów oraz podniesienie jakości
życia.
W projekcie dokumentu TPST przedstawiono plan zakończenia eksploatacji złóż węgla
brunatnego w Bełchatowie. Według danych Ministerstwa Aktywów Państwowych zakończenie
trwającej obecnie eksploatacji złóż w polach Bełchatów i Szczerców nastąpi odpowiednio
w 2026 r. i 2038 r. W planie potwierdzono, że właściciel Polska Grupa Energetyczna, nie
planuje wydobycia węgla brunatnego ze złoża Złoczew i obszar ten został zgłoszony do obszaru
transformacji.
2 https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/biuletyny.xsp?view=3&komisja=SUE02S
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Zarządzanie procesem sprawiedliwej transformacji toczy się między zaproponowanym przez
rząd modelem centralnym i modelem hybrydowym. Model centralny zakłada jeden program
składający się z jednego Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji, do którego dokładane
są Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji z instytucją zarządzającą – resortem
funduszy oraz instytucjami pośredniczącymi - urzędami marszałkowskimi. Funkcję
koordynującą ma pełnić resort funduszy.
W ramach Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji (KPST) Powiat Bełchatowski złożył
dwie propozycje fiszek projektowych na kwotę 70 mln zł:
1. „Utworzenie i Wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Bełchatowie – wsparcie dla edukacji w transformacji energetycznej regionu
bełchatowskiego”.
2. „Kampania promocyjno – informacyjna Powiatu Bełchatowskiego”.
KPST jest szansą na przyspieszenie zmian w miastach i regionach związanych z przemysłem
górniczym. Przedstawienie krajowego planu transformacji energetycznej jest warunkiem
niezbywalnym efektywnej konsumpcji środków unijnych na transformację energetyczną.
Państwa członkowskie będą musiały zapewnić spójność planów z krajowymi planami
w dziedzinie energii i klimatu. Aby do 2050 r. osiągnąć cele związane z ochroną klimatu
wsparcie finansowe musi zostać skierowane do właściwych odbiorców, z precyzyjnym
uwzględnieniem warunków i potrzeb danego obszaru.
Dekarbonizacja unijnej i polskiej gospodarki to z jednej strony szansa na skok rozwojowy,
innowację i budowę nowych branż. Z drugiej strony oznacza też wielomiliardowe koszty.
Sprawiedliwa Transformacja jest to proces, który obejmuje całą sferę społeczno-gospodarczą
oraz opisuje zmiany polegające na wycofywaniu szkodliwych dla ludzi, klimatu i środowiska
technologii. Należy pamiętać, iż Sprawiedliwa transformacja oznacza również wdrożenie silnej
polityki społecznej oraz gospodarczej
w celu rozwoju i dywersyfikacji gospodarek
regionalnych, które w przeszłości opierały się na paliwach kopalnych, w zakresie wzrostu
i zatrudnienia. Ponadto skuteczną sprawiedliwą transformację należy odpowiednio zaplanować
oraz monitorować na bieżąco jej postępy.
Idąc dalej, problemy wprost wskazują na fakt, iż Bełchatów zbliża się nieuchronnie do
kategorii miast tracących swoje funkcje społeczne i gospodarcze. Jeśli do regionu
bełchatowskiego nie popłynie dedykowany strumień pieniędzy na przygotowanie do procesu
transformacji, Miasto czeka prawdziwa katastrofa. Kompleks Energetyczny Bełchatów jest
dzisiaj największym pracodawcą na obszarze transformacji województwa łódzkiego, dlatego
tak ważne jest dla nas odpowiednie zaplanowanie jego przyszłości w taki sposób, aby możliwe
było zminimalizowanie negatywnych skutków społeczno-gospodarczych wygaszania działalności
w sektorze wydobywczo – energetycznym.
Dla regionu łódzkiego, a dokładniej powiatu bełchatowskiego to bardzo duża szansa do
zagospodarowania terenów pogórniczych. Proces transformacji może istotnie wpłynąć na
wszystkie regiony górnicze w Polsce (Śląsk, Wielkopolskę, Dolny Śląsk, Łódzkie, Lubelskie
i Małopolskę), jednak każdy z regionów charakteryzuje się inną skalą i specyfiką problemów.
Znajomość lokalnych uwarunkowań przy tworzeniu regionalnych programów operacyjnych
gwarantuje uwzględnienie wymiaru terytorialnego mechanizmów planowanej interwencji.
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Najważniejszym dokumentem, określającym kierunki rozwoju powiatu na najbliższe lata jest
Strategia Rozwoju. To dokument, niezbędny do realizacji sprawiedliwej transformacji. Jego
celem jest wskazanie misji, wizji oraz celów strategicznych wraz z celami operacyjnymi,
planowanymi zadaniami i ewentualnie projektami, których realizacja w określonym horyzoncie
czasowym przyczyni się do wielokierunkowego rozwoju powiatu.
Władze powiatu bełchatowskiego od wielu miesięcy aktywnie uczestniczą w pracach
Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego oraz innych zespołów roboczych
powołanych w związku z rozpoczynającym się procesem transformacji energetycznej naszego
regionu.
Pismem z dnia 13 sierpnia 2020 r. Marszałek Województwa Łódzkiego zaprosił Starostę
Bełchatowskiego do prac w ramach utworzonego Zespołu ds. transformacji obszarów
górniczych województwa łódzkiego, którego zadaniem jest wypracowanie korzystnych
rozwiązań, w szczególności w kontekście wyczerpujących się złóż węgla w naszym
województwie. W dniu 8 września 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę Nr
900/20 w sprawie powołania Zespołu ds. transformacji obszarów górniczych województwa
łódzkiego, w skład którego weszli m. in.: Starosta Bełchatowski, Prezydent Miasta Bełchatowa,
Wójt Gminy Bełchatów, Wójt Gminy Kleszczów, Wójt Gminy Kluki, Wójt Gminy Rusiec i Wójt
Gminy Szczerców. Do zadań Zespołu należy w szczególności współpraca przy prowadzeniu
analizy potrzeb, określenie wyzwań dla regionu, opiniowanie propozycji przedsięwzięć
możliwych do realizacji ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz
identyfikacja działań planowanych do realizacji w ramach Platformy na rzecz regionów
węglowych w transformacji.
Zarządzeniem z dnia 7 października 2020 r. Starosta Bełchatowski powołała Zespół Roboczy ds.
wspierania działań Zarządu Powiatu 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 (powołanego przez Zarząd PGE GiEK S.A.).
Spotkania tego Zespołu odbywają się cyklicznie, a jego członkowie wraz z przedstawicielami
powiatowych jednostek organizacyjnych rozpoczęli swoją pracę od opracowania projektów
przedsięwzięć i formularzy wniosków do TPST WŁ, które Powiat Bełchatowski złożył do
Marszałka Województwa Łódzkiego do dnia 11 grudnia 2020 roku.
Równocześnie odbywały się także spotkania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Bełchatowie
oraz służb Starosty Bełchatowskiego z władzami Miasta Bełchatowa, Bełchatowsko
Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego i Regionalnej Izby Gospodarczej,
których celem jest współpraca i konsultacje w zakresie wypracowania spójnych propozycji
działań i projektów w zakresie tzw. transformacji naszego regionu.
Na ostatnie z nich, z inicjatywy Starosty Bełchatowskiego i Prezydent Miasta Bełchatowa,
zaproszeni zostali przedstawiciele PGE GiEK S.A., którzy poinformowali o działaniach spółki
podejmowanych w zakresie przygotowywania się do transformacji energetycznej
i zadeklarowali wolę współpracy z lokalnym samorządem na każdym etapie prac w ramach
powołanego przez spółkę Zespołu Roboczego ds. Opracowania Programu Planu Sprawiedliwej
Transformacji.
Projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce zakłada,
iż znaczne środki z polityki spójności kierowane będą do Miejskich Obszarów Funkcjonalnych
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w ramach zintegrowanych inwestycji lokalnych, ale także do obszarów strategicznej
interwencji wyznaczonych na poziomie krajowym lub regionalnym, w szczególności w miastach
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, dla których nie zostaną wyznaczone MOF,
na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją, a także innych obszarach wymagających
dodatkowego wsparcia.
W związku z powyższym, w dniu 22 lutego 2021 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie w piśmie do
Marszałka Województwa Łódzkiego, w ramach trwających konsultacji zgłosił swoje uwagi do
projektu umowy, w których wyraził stanowczy sprzeciw wobec zapisów przedmiotowego
dokumentu. W uwagach wskazano jednoznacznie, że powiat bełchatowski – strategiczny region
w skali województwa i kraju ujęty został w nim w sposób marginalny i że brak jest w nim
wskazania Obszaru Strategicznej Interwencji, obejmującego swym zasięgiem terytorium
powiatu bełchatowskiego.
W uwagach podkreślono również, że z zapisów zawartych w projekcie dokumentu w żaden
sposób nie wynika realna strategia pomocy bądź minimalizacji negatywnych skutków,
spowodowanych odejściem od wydobycia węgla brunatnego. A zatem planowana do realizacji
w ten sposób Polityka Spójności, nieuwzględniająca strategicznego dla Województwa
Łódzkiego regionu – powiatu bełchatowskiego, a co za tym idzie brak wyraźnego zauważenia
potencjału społeczno-gospodarczego obszaru, spowoduje nie tylko likwidację istniejących
miejsc pracy, ale też degradację rozwoju gospodarczego i zapaść społeczną.
W dniach 15 i 19 marca 2021 r. odbyły się spotkania on-line w ramach dodatkowych konsultacji
społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030, w których udział wzięli
przedstawiciele Zarządu Powiatu w Bełchatowie, zgłaszając uwagi do przedmiotowego
dokumentu. Skierowanie projektu do ponownych konsultacji wynikało z wprowadzenia zmian
związanych między innymi ze wskazaniem regionalnych Obszarów Strategicznej Interwencji
oraz zmianami wynikającymi z rozpoczynającego się procesu transformacji górniczoenergetycznej obszaru Zagłębia Bełchatowskiego. W dokumencie, który Sejmik Województwa
Łódzkiego przyjął Uchwałą Nr XXXI/414/21 z dnia 6 maja 2021 r., wyznaczone zostały dwa typy
Regionalnych Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI): Miejskie Obszary Funkcjonalne (MOF)
oraz Obszar transformacji górniczo-energetycznej, którego delimitacja obejmuje swym
zasięgiem obszar sześciu powiatów, w tym powiatu bełchatowskiego, jako kluczowego
z punktu widzenia wskazanego obszaru strategicznej interwencji.
„Z uwagi na konieczność zmiany polityki energetycznej w nowym okresie programowania 2021
-2027, nową strategię rozwoju grupy PGE i prowadzenie procesów restrukturyzacyjnych
w sektorze górniczo-energetycznym zidentyfikowano obszar, na którym negatywne skutki
prowadzonej transformacji będą najbardziej odczuwalne. Obejmuje on miasta i gminy
najsilniej uzależnione gospodarczo od kompleksu górniczo-energetycznego Bełchatów, który
w najbliższych latach czeka restrukturyzacja w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.
Wsparcie obszaru transformacji górniczo-energetycznej, zgodnie z Umową Partnerstwa nastąpi
w ramach Celu P6 - Transformacja energetyczna z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
(FST), którego wdrażanie będzie się odbywało z poziomu krajowego. Wsparciem będą mogły
być objęte takie działania, jak: tworzenie nowych miejsc pracy w sektorach innych niż
Górnictwo i energetyka konwencjonalna, rozwój przedsiębiorczości, zmiana i podnoszenie
kwalifikacji
pracowników,
rekultywacja
i
rewaloryzacja
terenów
pogórniczych
i poprzemysłowych, przeciwdziałanie wyludnianiu się terenów pogórniczych i degradacji
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społeczno-gospodarczej tych obszarów, podniesienie usług publicznych, poprawa jakości
powietrza”.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie w grudniu 2020 roku przygotował i przesłał do Marszałka
Województwa Łódzkiego 11 propozycji przedsięwzięć do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej
Transformacji, wpisujących się w założenia FST, a mających na celu łagodzenie skutków
transformacji energetycznej. Szacunkowy koszt złożonych projektów opiewa łącznie na ponad
360 milionów złotych. Wśród przedsięwzięć znalazły się działania m.in. w obszarze edukacji,
wsparcia przedsiębiorców, rozbudowy infrastruktury drogowej czy promocji potencjału
powiatu bełchatowskiego w kraju i na świecie. W dniu 29 czerwca 2021 roku Zarząd
Województwa Łódzkiego przyjął projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji
Województwa Łódzkiego wraz z Raportem z przeprowadzenia konsultacji społecznych,
w których aktywny udział brali przedstawiciele Zarządu Powiatu w Bełchatowie, zgłaszając
uwagi do przedmiotowego dokumentu.
Obecnie zakończyły się prace nad dokumentem pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu
Bełchatowskiego na lata 2021-2030 wraz z Programem Rozwoju Lokalnego Powiatu
Bełchatowskiego oraz przeprowadzeniem konsultacji społecznych i opracowaniem Prognozy
oddziaływania na środowisko do projektu Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata
2021-2030”. Jest to kluczowy dokument strategiczny, potrzebny do skutecznego zarządzania
powiatem oraz umożliwiający aplikowanie o środki zewnętrzne, pochodzące z różnych źródeł,
szczególnie w kontekście procesu szeroko rozumianej transformacji.
W ramach prac nad dokumentem Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego przeprowadzone
zostały warsztaty mające na celu głębsze poznanie uwarunkowań jednostki samorządu
terytorialnego oraz potrzeb lokalnej społeczności. Wyniki warsztatów wykorzystane zostały
w procesie diagnozy, przy opracowaniu analizy SWOT kluczowych czynników rozwoju oraz przy
wskazaniu celów i kierunków strategicznego rozwoju samorządu. W trakcie trwania całego
procesu opracowania Strategii odbyły się liczne spotkania warsztatowe. Każde z nich objęło
inną grupę interesariuszy i dotyczyło nieco odmiennej problematyki rozwojowej. Czynnikiem
wspólnym wszystkich warsztatów było zapoznanie interesariuszy z wytycznymi opracowywania
dokumentacji strategicznej w oparciu o zewnętrzne uwarunkowania – normy prawne, unijne
założenia dotyczące rozwoju i finansowania projektów w przyszłej perspektywie finansowej.
Dodatkowo w lipcu 2021 roku Zarząd Powiatu zlecił przygotowanie i wykonanie projektu
badawczego, obejmującego swym zasięgiem mieszkańców powiatu bełchatowskiego, którego
zadaniem było dokonanie oceny wiedzy wśród osób objętych badaniem na temat istoty
przekształceń, jakie dotkną powiat bełchatowski w związku z wdrażaniem założeń
Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, a także
identyfikacja preferowanych przez objętą badaniem grupę środków komunikacji i promocji
w tym zakresie. Celem projektu było dotarcie do trzech głównych grup społecznych, tj. do
osób aktywnych zawodowo, przedsiębiorców i młodzieży. Raport metodologiczny, będący
podsumowaniem przeprowadzonych badań pozwolił na określenie poziomu świadomości
i planów respondentów związanych z procesem transformacji społeczno-ekonomicznej, która
stanie się naszym udziałem w niedalekiej przyszłości.

str. 121

RAPORT O STANIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO ZA 2021 ROK

Transformacja Regionu Bełchatowskiego nie będzie możliwa bez realizacji różnego rodzaju
przedsięwzięć, w tym o znaczeniu strategicznym – w największym stopniu przyczyniających się
do osiągania celów i założeń.
Wyzwania transformacji, z którymi musimy się już mierzyć, pokazują nam, że sprawiedliwy
wymiar zmian może być osiągnięty jedynie przy uznaniu podmiotowości społeczności lokalnych
znajdujących się w centrum tych przeobrażeń. Należy pamiętać, że powodzenie sprawiedliwej
transformacji opiera się na przejęciu za nią odpowiedzialności przez wszystkie strony
zaangażowane w ten proces.
Działania podejmowane przez Zarząd Powiatu w Bełchatowie w związku z procesem
transformacji Zagłębia Bełchatowskiego.
W terminie od 6 listopada 2020 roku odbyło się w sumie kilkadziesiąt różnych spotkań
(stacjonarnych oraz w formule on-line), kluczowych z punktu widzenia działań podejmowanych
w związku z programem pn.: „Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji”, który jest
elementem pakietu wsparcia w ramach Nowego Zielonego Ładu, tzw. mapy drogowej
dochodzenia krajów Wspólnoty do neutralności klimatycznej do 2050 roku:
1. Spotkanie Zespołu ds. transformacji Obszarów Górniczych Województwa Łódzkiego (on-line)
zorganizowane przez Marszałka Województwa Łódzkiego. (6 listopada 2020)
2. Spotkanie w Urzędzie Miasta Bełchatowa ws. Terytorialnego Planu Sprawiedliwej
Transformacji Województwa Łódzkiego (TPST WŁ). (17 listopada 2020)
3. Parlamentarny Zespół ds. Zielonego Ładu dla Polski „Czy można zarobić na transformacji
w Bełchatowie?’’ - zorganizowane przez poseł Anitę Sowińską. (23 listopada 2020)
4. Spotkanie w Urzędzie Miasta Bełchatowa ws. TPST WŁ z udziałem Regionalnej Izby
Gospodarczej w Bełchatowie i oraz PGE GiEK S.A. – na zaproszenie Starosty Bełchatowskiego
i Prezydenta Miasta Bełchatowa. (24 listopada 2020)
5. Spotkanie 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 z udziałem
przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie, Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Bełchatowie, Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie, Powiatowego Centrum
Sportu w Bełchatowie, Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. - prace nad
fiszkami do TPST WŁ złożonymi do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi– formularzami
przedsięwzięć. (30 listopada 2020; 4 grudnia 2020)
6. Spotkanie w Urzędzie Miasta Bełchatowa ws. TPST WŁ z udziałem Regionalnej Izby
Gospodarczej w Bełchatowie i Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo
Technologicznego oraz przedstawicielami PGE GiEK S.A. (2 grudnia 2020)
7. Przesłanie do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi formularzy przedsięwzięć do TPST WŁ.
(11 grudnia 2020)
8. Spotkanie 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
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Zespołu Roboczego ds. Opracowania Programu Transformacji Kompleksu Bełchatów z udziałem
Pani Agnieszki Spirydowicz - Koordynatora Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji
z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach,na zaproszenie Porozumienia
„Razem Możemy Więcej”, w skład którego wchodzą:
RIG/BKPPT/Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów/Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS”
w Kleszczowie. (18 grudnia 2020)
Region bełchatowski staje przed poważnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi.
Perspektywa najbliższych lat to czas transformacji, dlatego nieodzownym jest stworzenie
spójnej koncepcji dalszego funkcjonowania naszego regionu w nowej rzeczywistości. Dnia 28
października 2020r. organizacje okołobiznesowe z Kleszczowa i Bełchatowa, służące rozwojowi
gospodarczemu regionu i współpracujące z lokalnymi samorządami, podjęły decyzję
o podpisaniu Porozumienia, którego celem jest ścisła współpraca w zakresie opracowania
i wdrożenia realnej strategii transformacji energetycznej, a następnie przy pomocy władz
Województwa - aplikowanie o środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).
Porozumienie zostało podpisane przez Regionalną Izbę Gospodarczą z/s w Bełchatowie,
Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o., Fundację Rozwoju
Gminy Kleszczów i Agencję Rozwoju Regionalnego "Arreks" S.A. z/s w Kleszczowie.
Koordynatorem zespołu ds. realizacji Porozumienia został BKPPT Sp. z.o.o.
Strony postanowiły, że do stworzenia realnej koncepcji niezbędne jest włączenie się jak
największej liczby mieszkańców naszego regionu działających w różnych organizacjach,
stowarzyszeniach czy innych grupach społecznych, a ponadto ważnym elementem będzie
wykorzystanie wiedzy eksperckiej specjalistów znających specyfikę naszego regionu.
9. Spotkanie w formie hybrydowej Starosty Bełchatowskiego z przedstawicielami takich
instytucji, jak: PGE GiEK S.A., Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie, Fundacja Rozwoju
Gminy Kleszczów, Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny, Łódzka
Agencja Rozwoju Regionalnego, Powiatowy Urząd Pracy, w temacie: „Co jest ważne
w transformacji regionu?”, zorganizowane w przededniu publikacji przez łódzki Urząd
Marszałkowski projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa
Łódzkiego. (3 lutego 2021)
Podczas spotkania rozmawiano o przyszłości naszego regionu w kontekście najistotniejszych
obszarów i działań, mających zapewnić mieszkańcom miejsca pracy, a lokalnym firmom
prosperity. Otwierając spotkanie Starosta Bełchatowski Pani Dorota Pędziwiatr podkreśliła, że
los naszego regionu, związany z zakończeniem eksploatacji węgla w perspektywie najbliższych
lat, jest kwestią bardzo ważną i wymagającą podejmowania odpowiedzialnych decyzji
w teraźniejszości. Spektrum tych decyzji jest bardzo szerokie, dotyczy kwestii wykorzystania
istniejącej i przygotowania nowej infrastruktury regionu czy stworzenia atrakcyjnych
warunków dla inwestorów.
10. Spotkanie on-line w sprawie konsultacji projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji
polityki spójności 2021-2027 w Polsce z udziałem Waldemara Budy - sekretarza stanu
w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Grzegorza Schreibera – Marszałka
Województwa Łódzkiego. Spotkaniu przysłuchiwali się Starosta Pani Dorota Pędziwiatr oraz Pan
Marek Jasiński – Członek Zarządu. (10 lutego 2021)
11. Spotkanie Starosty Bełchatowskiego Pani Doroty Pędziwiatr z Prezesem PGE GiEK S.A.,
poświęcone współpracy w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach FST.
(10 lutego 2021)
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12. Spotkanie 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. Tematem
posiedzenia zespołu było przygotowanie uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji
Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce. (15 lutego 2021)
13. Spotkanie 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. Tematem
posiedzenia zespołu było przygotowanie uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji
Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce.
Podczas posiedzenia zespołu przygotowano i przedłożono do podpisu Starosty Bełchatowskiego
treść uwagi, która następnie została przesłana do Marszałka WŁ.(22 lutego 2021)
14. Spotkanie on-line z pracownikami firmy PwC, opracowującej na zlecenie MfiPR projekt
dotyczący wsparcia Urzędu Marszałkowskiego WŁ w przygotowaniu Terytorialnego Planu
Sprawiedliwej Transformacji. Podczas spotkania poruszane były kwestie związane z wymiarem
społecznym i gospodarczym procesu transformacji w kierunku gospodarki neutralnej
klimatycznie. (2 marca 2021)
15. Drugie spotkanie Zespołu ds. Transformacji Obszarów Górniczych Województwa Łódzkiego
(online) zorganizowane przez Marszałka WŁ. (3 marca 2021)
16. Spotkanie on-line w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju
Województwa Łódzkiego. Ponowne skierowanie projektu do konsultacji społecznych wynikało
z wprowadzenia zmian związanych m.in. ze wskazani-a regionalnych Obszarów Strategicznej
Interwencji oraz zmian wynikających z rozpoczynającego się procesu transformacji górniczoenergetycznej obszaru Zagłębia Bełchatowskiego. (15 marca 2021)
17. Spotkanie (on-line) w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju
Województwa Łódzkiego. Ponowne skierowanie projektu do konsultacji społecznych wynikało
z wprowadzenia zmian związanych m.in. ze wskazania regionalnych Obszarów Strategicznej
Interwencji oraz zmian wynikających z rozpoczynającego się procesu transformacji górniczoenergetycznej obszaru Zagłębia Bełchatowskiego. (19 marca 2021)
18. Spotkanie konsultacyjne Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego
w formule on-line. Celem spotkania było przedstawienie projektu Strategii Rozwoju
Województwa Łódzkiego 2030 w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, trwających do
2 kwietnia 2021 r. (22 marca 2021)
19. Spotkanie informacyjne (on-line) dotyczące budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania
z Odzyskiem Energii w Bełchatowie - 23 marca 2021 zorganizowane przez PGE Energia Ciepła
S.A. (23 marca 2021)
20. Spotkanie (on-line) dotyczące Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji, spotkanie
z dr hab. Adamem Drobniakiem - Dyrektorem IETU. W trakcie spotkania przekazano
informację, że dokument Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jest w fazie rezolucji,
a zatem należy przystąpić do opracowania nowych projektów do Krajowego Planu
Sprawiedliwej Transformacji. (31 maja 2021 r.)
21. Spotkanie (on-line) dotyczące Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji
Województwa Łódzkiego (uchwalony dnia 7 czerwca 2021 r. Uchwała nr 527/21) na spotkaniu
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prezentowany był Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji WŁ przez Marszałka
Województwa Łódzkiego. (8 czerwca 2021)
22. Trzecie spotkanie Zespołu ds. Transformacji Obszarów Górniczych Województwa Łódzkiego
(online) zorganizowane przez Marszałka WŁ - przedstawienie projektu Terytorialnego Planu
Sprawiedliwej Transformacji WŁ (w tym, planowanego procesu transformacji, określania
wyzwań, potrzeb i celów regionu. (14 czerwca 2021)
23. Zgłoszenie do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi „Uwag i wniosków do TPST WŁ” w ramach
konsultacji projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa
Łódzkiego. (21 czerwca 2021)
24. Spotkanie w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 20212030 z przedstawicielami Zarządu Powiatu w Bełchatowie. Na spotkaniu omawiana była
koncepcja przygotowania dokumentu Strategii przez Konsorcjum. (14 lipca 2021)
25. Spotkanie w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 20212030 – warsztaty strategiczne z udziałem przedstawicieli gmin z terenu Powiatu
Bełchatowskiego, na którym omawiana była również problematyka związana z pozyskiwaniem
środków w ramach Programu Sprawiedliwej Transformacji. (17 sierpnia 2021)
26. Powtórne opracowanie dwóch fiszek w formie uproszczonej (korekta) w ramach Funduszu
Sprawiedliwej
Transformacji
do
Krajowego
Planu
Sprawiedliwej
Transformacji:
„Utworzenie i Wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bełchatowie –
wsparcie dla edukacji w transformacji energetycznej regionu bełchatowskiego”; „Kampania
promocyjno – informacyjna Powiatu Bełchatowskiego”. (3 września 2021)
27. Udział w spotkaniu zorganizowanym przez Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła
w ramach projektu Bełchatów 2050. Współorganizatorem spotkania był RIG, spotkanie odbyło
się w PUP, prezentacja oraz warsztaty pn. „Regionalny Potencjał Inwestycyjny dla branży
nowoczesnych usług dla biznesu w regionie bełchatowskim”. Forum było poświęcone
możliwościom uruchamiania kierunków nowoczesnych branż usług dla biznesu oraz
uwarunkowaniom inwestycyjnym dla branż BPO/SSC – Zielona Transformacja albo zapaść,
zagłębie bełchatowskie w przededniu zmian. (7 września 2021)
28. Spotkanie z Radnymi Powiatu w Bełchatowie oraz przedsiębiorcami i przedstawicielami
organizacji pozarządowych - „Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2021-2030”
– warsztat strategiczny: „Mapowanie Wyzwań” Powiat Bełchatowski. (8 września 2021)
29. Spotkanie (on-line) w Krajowym Forum Transformacji Polskich Regionów Górniczych, które
zorganizowano w Katowicach, w którym uczestniczyli Minister Klimatu i Środowiska Michał
Kurtyka oraz Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,
a także samorządowcy z regionu. Gospodarzami wydarzenia byli Marszałek Województwa
Śląskiego Jaku Chełstowski i Wicemarszałek Wojciech Kałuża. W dalszej części forum dr hab.
Adam Drobniak
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zaprezentował warunki
realizacji Funduszu Spraw edliwej Transformacji. W forum uczestniczyli (online) także
przedstawiciele pozostałych wo ewództw zainteresowanych procesem transformacji:
dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, mał polskiego i wielkopolskiego. (14 września 2021)
30. Spotkanie (on-line) dotyczące Koncepcji Rozwoju Kraju 2050 (KRK 2050 - to dokument
wizyjny, który będzie kierunkowskazem w zarządzaniu rozwojem Polski). Koncepcja ma stać
się dokumentem łączącym planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym. Celem tej
koncepcji jest zachowanie różnorodności wszystkich obszarów przy jednoczesnym
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wzmacnianiu spójności terytorialnej i zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych.
(17 września 2021)
31. Spotkanie (on-line) - (Europejski Kongres Gospodarczy 3 dni). Podczas obrad rozmawiano
o Zielonych inwestycjach, Zielonych finansach, Green Deal, jako długofalowej strategii
rozwoju, nowych regulacjach i nowych celach (Fit for 55 – rewolucja w każdej dziedzinie
gospodarki. Transformacja a konkurencyjność gospodarki, Europejski Zielony Ład, Górnictwo
i transformacja – działania osłonowe, pomoc publiczna dla sektora, skutki dla otoczenia,
regionu, rynku pracy. Sprawiedliwa Transformacja – regiony górnicze przed bezprecedensowym
wyzwaniem transformacji, skala przedsięwzięcia, największe wyzwania i ryzyka). (20 – 22
września 2021)
32. Udział w IV Forum Burmistrzów na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - Konferencja
w Koninie. Forum Burmistrzów to międzynarodowa platforma wymiany doświadczeń i wiedzy
dedykowanej burmistrzom gmin węglowych w Europie. Organizatorem wydarzenia jest ARR
Transformacja we współpracy z WWF Polska, Miastem Konin oraz Agencją Rozwoju
Regionalnego S.A. w Koninie. (29 września 2021)
33. Spotkanie w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2021
-2030 - analiza SWOT z udziałem przedstawicieli Zarządu Powiatu oraz przedstawiciela PGE
GiEK S.A. - Prezesa Zarządu. Na spotkaniu dyskutowano m.in. o wspólnych działaniach na
rzecz projektów pod kątem Sprawiedliwej Transformacji oraz możliwości dalszej współpracy.
(30 września 2021)
34. Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji.
Podczas spotkania rozmawiano m.in. o przyszłości regionu bełchatowskiego w kontekście
nieuchronnych zmian społeczno-gospodarczych. W spotkaniu uczestniczyli: samorządowcy,
przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej, Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku
Przemysłowo Technologicznego, Powiatowego Urzędu Pracy oraz strona społeczna. Spotkanie
zorganizowano przy współpracy Miasta Bełchatowa i Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku
Przemysłowo Technologicznego oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie, z udziałem:
dr hab. Adama Drobniaka - głównego koordynatora i twórcy Krajowego Planu Sprawiedliwej
Transformacji oraz Pana dr Macieja Kozakiewicza - Pełnomocnika Marszałka WŁ
ds. Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatowskiego. (30 września 2021)
35. Spotkanie (on-line) w ramach Sejmowej Podkomisji ds. Sprawiedliwej Transformacji. Na
spotkaniu została zaprezentowana przez dyrektora IETU dr hab. Adama Drobniaka całość prac
nad trzecią, wrześniową wersją Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji. W ramach
prezentacji poruszone zostały wątki związane z przygotowaniem Planu, które udało się
zgromadzić w postaci fiszek projektowych do 30.09.2021 roku. Omawiano również potrzebę
koordynacji całego procesu sprawiedliwej transformacji w Polsce. (12 października 2021)
36. Spotkanie studyjne, dotyczące wdrażania założeń Terytorialnego Planu Sprawiedliwej
Transformacji w regionie bełchatowskim. Spotkanie zostało zorganizowane połączonymi siłami
Starosty Bełchatowskiego, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, w tym Pełnomocnika Marszałka
ds. Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatowskiego oraz Porozumienia „Bełchatów Kleszczów Razem Możemy Więcej” z przedstawicielami Wielkopolski Wschodniej. Jego
zasadniczym tematem była transformacja, która zachodzi w regionie konińskim. Goście
opowiedzieli zebranym, m.in. władzom naszych gmin i przedsiębiorcom, o swoich
doświadczeniach przygotowujących ich do procesu transformacji w związku z zamykaniem
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kopalni węgla brunatnego ("Adamów", "Konin"). Działania okazały się skuteczne, a obszar
Wielkopolski może liczyć na duże pieniądze z Unii Europejskiej. (16 listopada 2021)
37. Spotkanie w Centrum Badań i Innowacji Pro Akademia w Konstantynowie Łódzkim.
Spotkanie dot. rozważenia możliwości wzięcia udziału w projekcie "Centrum wspierania
transformacji regionu w kierunkach zielonych produktów i gospodarki cyrkularnej
"GreenPEHub" – udział w projekcie międzynarodowym jako partner. (5 stycznia 2022)
38. Spotkanie online dot. Konsultacji społecznych projektu TPSTWŁ wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego Departament Polityki Regionalnej, Wydział Rozwoju Regionu. (12 stycznia 2022 r)
39. Spotkanie w Urzędzie Gminy w Bełchatowie z udziałem przedstawicieli dot. nowych
funduszy: Fundusz Wsparcia Lokalnego oraz Fundusz Drogowy Powiatu Bełchatowskiego
przewidzianych dla Miasta Bełchatowa, Gminy i Miasta Zelów, Gminy Drużbice, Gmina Kluki,
Gmina Szczerców, Gminy Rusiec oraz Powiat Bełchatowski.(17 stycznia 2022)
40. Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach, to
debata nad głównymi trendami, które w roku 2022 staną się przedmiotem dyskusji w trakcie
XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, to największa impreza biznesowa w Europie
Centralnej, trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem
najważniejszych osobistości świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii. Biznes na ścieżce
zielonych przeobrażeń. Jak wykorzystać transformację, by zbudować firmę na nowo? Jak
podnieść odporność biznesu na ograniczenia wynikające z perturbacji w transporcie? Rozwój
infrastruktury kolejowej w Polsce – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? (20 stycznia 2022)
Powyższa informacja z realizacji działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu w Bełchatowie
w związku z procesem transformacji Zagłębia Bełchatowskiego została przedstawiona podczas
obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Bełchatowie w dniu 27 października 2021 roku.

28. Promocja Powiatu
Promocja powiatu bełchatowskiego odbywa się na wielu płaszczyznach. Są to m.in.:
Działania w zakresie kultury, które polegają 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 i przy wsparciu partnerów z województwa łódzkiego.
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Promocja za pośrednictwem działań w obszarze przedsiębiorczości.
Celem nadrzędnym promocji przedsiębiorczości jest tworzenie wizerunku powiatu
bełchatowskiego jako obszaru o bogatym potencjale gospodarczym, korzystnym położeniu. Do
niezbędnych działań należy także rozbudowanie platformy wymiany informacji na linii powiat –
Regionalna Izba Gospodarcza oraz kontynuacja współpracy samorządu powiatowego
z instytucjami okołobiznesowymi w regionie.
Promocja za pośrednictwem działań w obszarze sportu.
Promocja powiatu bełchatowskiego w dziedzinie szeroko pojętej aktywności fizycznej
odbywa się na wielu płaszczyznach, a prowadzona jest przede wszystkim we współpracy
z podmiotami funkcjonującymi w obszarze kultury fizycznej i sportu.

Promocja za pośrednictwem
bełchatowskiego.

materiałów

informacyjno

–

promocyjnych

powiatu

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.powiatbelchatowski.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” 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 15 maja do 31 sierpnia.
Do konkursu zgłosili się właściciele 21 tarasów i 16 balkonów, nadesłano ponad 250 zdjęć.
Uczestnikami byli mieszkańcy m.in. Bełchatowa, Zelowa, Łękińska, Łuszczanowic, Wdowina,
Myszaków, Kaszewic. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali wartościowe nagrody,
ufundowane przez starostwo i partnera konkursu – Leroy Merlin. Najlepsze aranżacje balkonów
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i tarasów zostały nagrodzone wartościowymi bonami na zakupy: 1500 zł za I miejsce, 750 zł
za II miejsce, 500 zł za III miejsce.
Zdjęcie Nr 2: Konkurs „Najpiękniejszy balkon i taras Powiatu Bełchatowskiego”.

Źródło: Opracowanie własne.

Dzień Samorządu Terytorialnego zorganizowany w Miejskim Centrum Kultury Giganty Mocy
wspólnie z Miastem Bełchatów. Była to okazja do wręczenia odznaczeń państwowych
zasłużonym pracownikom pracującym w Starostwie Powiatowym i jednostkach podległych.
Brązowe, srebrne i złote medale przyznawane są za długoletnią służbę.
Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego to cykliczne spotkanie starostów z woj.
łódzkiego, na których wymieniają poglądy, przedstawiają propozycje działań, formułują
wspólne stanowiska skierowane do różnych organów państwa. 5 października konwent odbył
się w Bełchatowie. Na spotkaniu poruszone zostały takie tematy, jak m.in finansowanie
personelu pielęgniarskiego oraz zmian w systemie kształcenia pielęgniarek. Przedstawiony
został również projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji ustalonego dla
obszaru województwa łódzkiego.
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Zdjęcie Nr 3: Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego.

Źródło: Opracowanie własne.

Działania promujące rozwój przedsiębiorczości.
Ze względu na ogłoszony w kraju stan epidemii w listopadzie 2020 r. zostało
wstrzymane ogłoszenie XIV edycji konkursu „Firma na medal”, a w 2021 r. - wstrzymane
działania i przygotowania do V Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego. Natomiast
statuetki i dyplomy okolicznościowe XIII edycji konkursu „Firma na medal” zostały wręczone
podczas Spotkania Regionów Partnerskich w dniu 27 września 2021 r. w Bełchatowie.
Zdjęcie Nr 4: Konkurs „Firma na medal”.

Źródło: Opracowanie własne.

str. 130

RAPORT O STANIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO ZA 2021 ROK

Wsparcie dla firm






W dniu 9.02.2021 r., na specjalnej platformie internetowej, Starosta Bełchatowski
zainaugurowała kolejną edycję projektu łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla
przedsiębiorców - Strefa RozwoYou, z której skorzystało blisko dwustu przedsiębiorców
z powiatu bełchatowskiego. W jego ramach firmy otrzymują dofinansowanie do szkoleń,
kursów, studiów podyplomowych i innych usług rozwojowych. W ramach tego projektu
mikro, małe lub średnie firmy otrzymują tzw. bony rozwojowe. Baza usług rozwojowych
zawiera zdalne i stacjonarne propozycje z ponad 30 000 ofert instytucji szkoleniowych
w takich obszarach jak: języki obce, informatyka i telekomunikacja, ekologia
i rolnictwo, zdrowie i medycyna, szkolenia techniczne, transport i motoryzacja, prawo
jazdy, prawo i administracja, finanse i bankowość, biznes, styl życia i inne.
18.02.2021 r. - Strefa RozwoYou 2 - eksperci ŁSSE byli do dyspozycji kolejnych firm
z powiatu bełchatowskiego. Ich głównym zadaniem była pomoc w wypełnieniu formularzy
zgłoszeniowych do naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych dla firm.
Doradcy dyżurowali pod specjalnymi numerami telefonów lub na czacie.
18.08.2021 r. w Bełchatowie odbyło się spotkanie z cyklu pn.:„Wsparcie dla firm
z województwa łódzkiego” organizowane przez ŁARR. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Centrum Obsługi
Przedsiębiorcy, Izby Administracji Skarbowej, ZUS-u, ŁSSE, WFOŚiGW, ŁARR. Spotkanie
dotyczyło omówienia możliwości wsparcia przedsiębiorców z województwa łódzkiego.

Zdjęcie Nr 5: Spotkanie z przedsiębiorcami 18 sierpnia 2021 r.

Źródło: Opracowanie własne.

str. 131

RAPORT O STANIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO ZA 2021 ROK

Współpraca z powiatami partnerskimi w kraju i za granicą
Regiony partnerskie:
• Rejon Solecznicki na Litwie (współpraca od 2013 r.)
• Rejon Żółkiewski na Ukrainie (współpraca od 2008 r.) - wygasła
Po reformie administracyjnej na Ukrainie w lipcu 2020 r. przestał istnieć Rejon Żółkiewski,
z którym nasz samorząd podpisał umowę o współpracy. Teraz jest to Powiat Lwowski.
Przedstawiciele tej jednostki na czele z Christiną Zamulą, przewodniczącą Lwowskiej
Rejonowej Administracji, wyrazili zainteresowanie podpisaniem umowy z Powiatem
Bełchatowskim podczas spotkania w Bełchatowie we wrześniu 2021 roku. Działania związane z
kwestiami formalno-prawnymi zostały zaplanowane na rok 2022.
• 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 2021 r., ze względu na ogłoszony stan epidemii w kraju i w Europie, współpraca była
ograniczona. Jednak w dniach 27 – 29.09.2021 r. przedstawiciele siedmiu regionów
partnerskich Powiatu Bełchatowskiego z kraju i zagranicy spotkali się w Bełchatowie. Goście
uczestniczyli w uroczystości podsumowania konkursu „Firma na medal”, poznali górniczoenergetyczny charakter naszego regionu zwiedzając m.in. bełchatowską kopalnię, ale przede
wszystkim rozmawiali o możliwościach i obszarach współpracy samorządów, jak: działania
edukacyjne, kulturalne i sportowe, wymiana know-how w dziedzinie pomocy społecznej,
transportu publicznego i rozwoju przedsiębiorczości.
Zdjęcie Nr 6: Spotkanie z przedstawicielami regionów partnerskich 27-29 wrzesień 2021 r.

Źródło: Opracowanie własne.
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Promocja w mediach własnych:
Wydawanie biuletynu powiatu bełchatowskiego „Echo”.
W 2021 roku zostały wydane cztery numery biuletynu, w nakładzie od 4 do 6 tys.
egzemplarzy. W jednym z nich została przygotowana informacja nt. działalności 13 jednostek
OSP działających w powiecie bełchatowskim.
„Echo” dystrybuowane jest na terenie powiatu bełchatowskiego, tj. w gminach oraz
niektórych instytucjach i marketach na terenie miasta Bełchatowa. Porozumienia o współpracy
w 2021 r. zawarły gminy: Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów.
Zdjęcie Nr 7 . Biuletyn powiatu „Echo”.

Źródło: Opracowanie własne.

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 2021 r. roku dotyczyły m.in.:
• inwestycji drogowych,
• programów bezpłatnych badań dla mieszkańców,
• działań ekologicznych,
• działań dla przedsiębiorców,
• wydarzeń kulturalnych,
• wydarzeń promocyjnych,
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•

sytuacji covidowej w powiecie.

Materiały były zamieszczane w takich środkach masowego przekazu, takich jak:
• Gazety, zarówno tytuły bezpłatne i płatne, tj.: „Dziennik Łódzki”,
Bełchatowski”,
• Telewizje: Dolsat,
• Portal Dzień Dobry Bełchatów.

„Przegląd

Gadżety i materiały promocyjne:
W celu promocji i popularyzacji marki powiatu bełchatowskiego w 2021 r. zostały wykonane
gadżety promocyjne z nadrukami, które przekazane zostały jako upominki w konkursach
i akcjach promocyjnych. Zakupiono art. biurowe tj.: długopisy, notesy, piórniki, notatniki,
kredki oraz m.in. plecaki, torby, torby bawełniane, bierki, parasole, ładowarki, apteczki
turystyczne itp.
Patronaty Starosty Bełchatowskiego:
W ramach promocji powiatu w 2021 r. patronatem Starosty Bełchatowskiego objęte zostały
następujące wydarzenia:
Tabela Nr 49 : Patronaty Starosty Bełchatowskiego zrealizowane w 2021 roku.
L.p

Wydarzenie:

Organizator:
Związek Drużyn Bełchatowskich 12
DM”TEM”

Data:

1.

Bieg noworoczny”IROTEM”

16.01.2021

2.

II Międzyszkolny Konkurs Muzyczny im. Alfonsa Brandta w Zespół Szkolno-Przedszkolny
ramach obchodów dnia patrona Szkoły podst. w Kurnosie w Kurnosie Drugim.
Drugim

05.03.2021

3.

Konkurs Fotograficzny dla dzieci ze szkół podstawowych
pt. „Sekrety zdalnych”

Rada Rodziców S.P. NR. 3
w Bełchatowie

11-21.03.2021

4.

Kalendarz turniejów

Zespoły szkół podstawowych i LO

01-29.03.2021

5.

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Filia w Bełchatowie SA

14.05.2021

6.

XVIII Powiatowy Konkurs „Pontyfikat Świętego Jana
Pawła II”

Szkoła Podstawowa nr 13 im. UNICEF 20.06.2021
w Bełchatowie

7.

Obchody Dnia Strażaka

Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Bełchatowie

21.05.2021

8.

Konkurs Plastyczno-fotograficzno-filmowy „Moje
bezpieczne wakacje”

Komenda Powiatowa Policji
w Bełchatowie

24.09.2021
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9.

Akcja Krwiodawstwa, Konkurs plastyczny”zostań
bohaterem-oddaj krew”

Klub HDK PCK przy Elektrowni
Bełchatów

20.06.2021

10.

Jubileusz 50-lecia OSP WYPYCHÓW

OSP w Wypychowie

27.06.2021

11.

Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP Z siedzibą
w Tuszynie

03.07.2021

12.

XXIII Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA
BEŁCHATÓW 2021

BMP Sp. z o. o. Sp. k.

06-09.09.2021

13.

90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygiełzowie

Ochotnicza Straż Pożarna
w Wygiełzowie

21.08.2021

14.

65 rocznica istnienia Rejonowego Koła Pszczelarzy
w Bełchatowie

Rejonowe Koło Pszczelarzy

19.07.2021

15.

Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

KPP w Bełchatowie

09.2021

16.

XX Bełchatowska pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę

Stowarzyszenie Załoga Rowerowa
Zgrzyt

24-27.03.2021

17.

Piknik Rodzinny pod nazwą Fantówka”

OSP Dobrzelów

24.07.2021

18.

Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu
miasta i gmin

Zarząd oddziału Gminnego ZOSP RP
w Zelowie

04.09.2021

19.

Obchody i festyn 120 rocznica powstania Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bełchatowie

Ochotnicza Straż Pożarna

28.08.2021

20.

Wystawa Fotograficzna pt. Śladami historii Bełchatowa
i okolic

Bełchatowskie Towarzystwo
Fotograficzne i Muzeum Regionalne
w Bełchatowie

22.10.2021

21.

Mistrzostwa Zelowa w warcabach-I memoriał Szczepana
Krajdy

Miejsko-Gminny Ludowy Klub
Sportowy w Zelowie

05.09.2021

22.

Impreza MOTOSERCE 2021

Klub Motocyklowy SONS OF NORTH
FG BEŁCHATÓW

18.09.2021

23.

Piknik Rodzinny – pożegnanie lata

Sołectwo Zwierzchów

11.09.2021

24.

XXI Regionalny Marsz na orientację „Borowska Góra
2021”

Regionalne Towarzystwo SpołecznoKulturalne „ERSKA”w Bełchatowie

11.09.2021

25.

XII Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze drużyn
Komenda Powiatowa Państwowej
Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Bełchatowskiego Straży Pożarnej w Bełchatowie

25.09.2021

26.

Zawody Sportowo -Pożarnicze w Podwodach

12.09.2021

Stowarzyszenie OSP Podwody
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27.

Piknik Rodzinny – zakończenie lata

Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce
Łękawskiej

18.09.2021

28.

Święto Chorągwi Łódzkiej ZHP, Bełchatów2021 WŁĄCZ
DZIAŁANIE

Związek Harcerstwa Polskiego,
Łódzkie Chorągiew Łódzka im.
Aleksandra Kamińskiego

18-19.09.2021

29.

Konkurs „I Ty możesz zostać Masterszefem!” w ZSP NR.2 Łódzka Wojewódzka Komenda OHP
w Bełchatowie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia
i jednostki OHP w Bełchatowie
Kariery 18-22,10,2021

18-22.10.2021

30.

Jesienne Spotkania Młodych Krwiodawców

Polski Czerwony Krzyż- oddział
Rejonowy w Bełchatowie

26.11.2021

31.

Otwarte Mistrzostwa Nordic Walking o Puchar Starosty
Bełchatowskiego

Klub Sportowy Nordic Walking
Bełchatów

23.10.2021

32.

Szkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej „STOP-SMOGU!!”
w ZSP im J. Kilińskiego w Zelowie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. J. Kilińskiego w Zelowie

08-10.11.2021

33.

Powiatowe obchody Dnia Seniora

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Oddział Rejonowy
w Bełchatowie

04.11.2021

34.

Charytatywny Turniej Piłki Nożnej „Gramy dla Wiktorka” Szkoła Podstawowa Nr 2 im.
Tadeusza Kościuszki z oddziałami
Integracyjnymi w Zelowie

06.11.2021

35.

Andrzejkowy Bal Charytatywny dla Adasia

27-28.11.2021

Łukasz Niedzielski

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, 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.

29. Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi oraz działania na rzecz
dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Celem nadrzędnym współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami
pozarządowymi w 2021 roku było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego
w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną,
a organizacjami pozarządowymi i wspieranie ich w realizacji zadań publicznych.
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Działania podejmowane w ramach tej współpracy opisywane są w uchwalanym przez
Radę Powiatu Programie Współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program na rok 2021
został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/177/2021 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 27 stycznia
2021 roku. Prowadzona na jego podstawie współpraca z organizacjami pozarządowymi
przybierała formy współpracy finansowej i pozafinansowej. Ta o charakterze finansowym
odbywała się w postaci wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.
Tabela Nr 50: Zestawienie danych liczbowych dotyczących otwartych konkursów ofert w roku 2021.
Obszar współpracy
Kwota
Liczba ofert
Liczba zadań, na
Kwota przyznanych
przeznaczona
złożonych
realizację których
dotacji
na realizację w ramach otwartych przekazano dotacje
zadań
konkursów
i zawarto umowy
w ramach
ogłoszonych
konkursów
Wspieranie i
upowszechnianie kultury
fizycznej

70 000,00 zł

10 ofert złożonych
przez 10 organizacji

10

58 097,00 zł

Kultura i sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

20 000,00 zł

5 ofert złożonych
przez 5 organizacji

2

17 200,00 zł

Podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji
narodowej

7 000,00 zł

1 oferta złożone przez
1 organizację

1

5 320,00 zł

Promocja i ochrona zdrowia

10 000,00 zł

2 oferty złożone przez
2 organizacje

1

3 350,00 zł

Pomoc społeczna

10 000,00 zł

2 oferty złożonych
przez 2 organizacje

1

3 600,00 zł

Rehabilitacja społeczna osób
niepełnosprawnych

50 000,00 zł

I ogłoszenie – 4
złożone oferty
II ogłoszenie – 1
złożone oferty

0

0,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2021 nie zostały zlecone do realizacji zadania w drodze tzw. „małej dotacji
pozakonkursowej” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, z którego wynika, że na wniosek organizacji pozarządowej organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego
o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Powiat Bełchatowski wspierał sektor pozarządowy również w następujących formach:
– w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego istnieje stanowisko Pełnomocnika
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
– na stronie Starostwa Powiatowego prowadzona jest zakładka przeznaczona dla
organizacji pozarządowych, gdzie zamieszczane są treści istotne dla funkcjonowania
tych podmiotów, informacje, ogłoszenia;
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–

–

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);
w miarę napływających informacji, na bieżąco aktualizowana była ewidencja
organizacji w zakresie uzupełniania o nowo powstające, jak również aktualizowane
były dane teleadresowe i merytoryczne.

By wesprzeć działające na terenie Powiatu Bełchatowskiego organizacje pożytku publicznego,
po raz dziewiąty przeprowadzona została „Kampania 1% podatku dochodowego na rzecz OPP
z terenu Powiatu Bełchatowskiego”. Miała ona charakter informacyjny i miała zachęcić
podatnika do przekazania 1% podatku oraz uświadomić znaczenie 1% dla lokalnych organizacji
działających na rzecz mieszkańców powiatu.
1 października 2021r. po raz dziewiąty Starostwo Powiatowe zorganizowało imprezę pn.
„Piknik Stowarzyszeń”, której celem była prezentacja organizacji prowadzących działalność
pożytku publicznego funkcjonujących na terenie Powiatu Bełchatowskiego.
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 (253,5 godziny efektywnego doradztwa) 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 w tematyce dostosowanej do potrzeb organizacji, grupy
nieformalne skorzystały z finansowych pakietów rozwojowych dla podmiotów ekonomii
społecznej, organizacje otrzymały pomoc w interpretacji przepisów z tzw. Tarczy. Wsparcie
merytoryczne w realizacji inicjatyw otrzymali też laureaci konkursu „Mikrogranty w Łódzkiem:
Edycja 2021”.
23 lutego 2021r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie zawarcia
z Centru OPUS porozumienia o współdziałaniu na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
w powiecie, które to porozumienie stanowiło uzupełnienie realizowanej umowy o finansowaniu
między Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w zakresie działania
Mobilnego Ośrodka Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych i Podmiotów Ekonomii Społecznej.
Porozumienie obowiązywało do 31 grudnia 2021r.
W październiku 2021 roku, we współpracy z ośrodkami szkolenia kierowców z terenu
Powiatu Bełchatowskiego zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Ośrodków Szkolenia Kierowców
i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego, przeprowadzona została kolejna edycja konkursu
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sprawdzającego wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego „ABC bezpieczeństwa na drodze
młodego kierowcy”, w którym mogli wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Bełchatowski. Dziewiąta już edycja konkursu
cieszyła się dużym zainteresowaniem – w etapie szkolnym wzięło udział 125 uczniów z 5 szkół
ponadpodstawowych, a do etapu finałowego przystąpiły 22 osoby.
W ramach realizacji postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na bieżąco był realizowany plan działania na
rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a w grudniu 2021
r. został przygotowany taki plan działania na lata 2022-2023.
Zgodnie z wynikającym z wymienionej wyżej ustawy obowiązkiem raportowania co
4 lata Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej stanu zapewnienia dostępności przez każdy
podmiot publiczny, zarówno Starostwo Powiatowe jak i wszystkie podlegające mu powiatowe
jednostki organizacyjne przygotowały raporty za okres od 20.09.2019 r. do 01.01.2021r.
i przekazały w portalu sprawozdawczym GUS w ustawowym terminie do 31.03.2021r.
W ramach umowy uczestnictwa w Projekcie Akademia Samorządowa: Dostępność plus –
mazowieckie i łódzkie zawartej 26.02.2021r. pomiędzy Powiatem Bełchatowskim a Certes
Sp. z o.o., Koordynator ds. Dostępności oraz inni pracownicy Starostwa Powiatowego
uczestniczyli w licznych szkoleniach dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami, został przeprowadzony przegląd procedur w zakresie dostępności
i opracowany w tym zakresie raport.
9 września 2021 r. Zarządzeniem nr 67/2021 Starosty Bełchatowskiego wprowadzona
została Procedura obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym
w Bełchatowie.
19 października 2021 r. na mocy Uchwały nr 325/21 Zarządu Powiatu w Bełchatowie
zawarto umowę dotyczącą zapewnienia przez organ administracji publicznej osobom
uprawnionym dostępu do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.
W ciągu całego roku, w miarę potrzeb, odbywały się spotkania Zespołu ds. dostępności,
zostały też zakupione materace ewakuacyjne dla osób ze szczególnymi potrzebami,
a w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności pętle indukcyjne wspomagające
obsługę osób niedosłyszących.

30. Ochrona Praw Konsumentów
Powiatowy Rzecznik Konsumentów jest instytucją samorządową realizującą zapisane
w ustawie o samorządzie powiatowym zadanie publiczne powiatu o charakterze
ponadgminnym
z zakresu ochrony praw konsumentów. Podstawowym zadaniem Rzecznika,
wynikającym z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest zapewnienie bezpłatnego
poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów
konsumentów.
Problemy, z jakimi zgłaszali się konsumenci w 2021 r. do Biura Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w Bełchatowie 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
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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.
W 2021 r. w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów udzielono 1404 porad
w zakresie ochrony praw konsumentów oraz obowiązków sprzedawców.
Najczęściej powtarzającymi się w 2021 roku były reklamacje urządzeń gospodarstwa
domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu komputerowego, w tym również telefonów
komórkowych (291 porad), mebli, artykułów wyposażenia wnętrz i utrzymania domu (137
porad) oraz odzieży i obuwia (134 porady). Liczną grupę stanowiły również porady dotyczące
zakupu samochodów i środków transportu osobistego (75 porad).
Wykres Nr 18: Procentowy udział najczęściej zgłaszanych reklamacji w zakresie umów dotyczących sprzedaży
rzeczy.

10%

18%

37%

18%

AGD, urządzenia elektroniczne i sprzęt komputerowy
odzież i obuwie
meble, artykuły wyposażenia wnętrz i utrzymania
domu
pozostałe porady
samochody i środki
transportu osobistego

17%

Źródło: Biuro Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.

W zakresie usług, najwięcej zgłoszeń dotyczyło usług ubezpieczeniowych (53 porady),
usług finansowych (39 porad) oraz z zakresu turystyki i rekreacji (35 porad). W porównaniu
z rokiem 2020 odnotowano znaczą tendencję spadkową w zakresie zgłoszeń konsumentów,
dotyczących usług z zakresu bieżącej konserwacji, utrzymania domu, drobnych napraw
i pielęgnacji. W 2020 roku takich zgłoszeń było 143, natomiast w roku 2021 zaledwie 11.
Porad udzielano w formie teleporad, bezpośrednich spotkań z konsumentami
w biurze rzecznika konsumentów, a także pisemnie.
Podstawowym instrumentem prawnym wykorzystywanym w wykonywaniu ustawowych
zadań przez Rzecznika są wystąpienia do przedsiębiorców podejmowane na podstawie zgłoszeń
konsumentów. Rzecznik występował z interwencją do przedsiębiorców w przypadkach
nieprzestrzegania przepisów prawa, w sytuacji bezskutecznego dochodzenia swoich praw przez
konsumentów, a także w celu wyjaśnienia stanu faktycznego danej sprawy. Tematyka
wystąpień i interwencji dotyczyła najczęściej braku reakcji przedsiębiorców na zgłoszenia
reklamacyjne konsumentów, przebiegu reklamacji w celu prawidłowej oceny stanu prawnego
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sprawy, przewlekłości postępowań reklamacyjnych, niedotrzymywania terminów usunięcia
wad, uzyskania wyjaśnień i dokumentów dotyczących okoliczności zawarcia umów, podstaw
wezwań do zapłaty należności wzbudzających wątpliwości.
Wykres Nr 19: Procentowy udział najczęściej zgłaszanych reklamacji w zakresie umów dotyczących sprzedaży
usług.

16%
usługi ubezpieczeniowe
usługi finansowe
usługi z zakresu turystyki i
rekreacji
usługi edukacyjne
usługi telekomunikacyjne
dot. sektora energetycznego i wodnego
pozostałe usługi

35%
12%

11%
8%
9%

9%

Źródło: Biuro Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.

Z 68 spraw, skierowanych do Rzecznika, celem podjęcia dalszych, prawem przewidzianych
działań, 52 zakończyły się pozytywnie, 7 zakończyło się negatywnie, tj. przedsiębiorcy
obstawali przy swoim stanowisku, w 7 przypadkach nie udzielono odpowiedzi na wystąpienie
Rzecznika lub nie podjęto skierowanej do przedsiębiorców korespondencji, natomiast w toku
pozostały 2 sprawy.
Wykres Nr 20: Skuteczność
przedsiębiorców w 2021 r.

wystąpień

Powiatowego

10%

Rzecznika

Konsumentów

w

Bełchatowie

do

3%
10%

pozytywne
negatywne
w toku
brak odpowiedzi
przedsiębiorcy

77%

Źródło: Biuro Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.
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W 2021 r. Rzecznik Konsumentów przygotował dla zainteresowanych konsumentów
4 pozwy o zapłatę do sądu powszechnego, w których łączna wartość przedmiotu sporu
wynosiła 11.188,90 zł., z czego 3 sprawy zakończyły się pozytywnie dla konsumentów.
Natomiast w toku pozostała 1 sprawa.
Rzecznik Konsumentów podejmował również działania w celu propagowania wiedzy
z zakresu praw konsumenta, kierowane głównie do młodzieży szkolnej. W roku 2021 Rzecznik
przeprowadził zajęcia z zakresu edukacji konsumenckiej w 10 szkołach ponadpodstawowych,
działających na terenie powiatu bełchatowskiego. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Kleszczowie zajęcia odbyły się w formie zdalnej, za pomocą platformy edukacyjnej.
W pozostałych szkołach, tj. w I, II, III i VI Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie,
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 i nr 2 w Bełchatowie, Zespole Szkół
Ponadpodstawowych w Szczercowie i w Zelowie oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Zelowie
zajęcia odbyły się w formie tradycyjnej. Łącznie w zajęciach wzięło udział 964 uczniów
wymienionych szkół. Dotyczyły one w szczególności podstawowych elementów wiedzy
konsumenckiej z zakresu rodzaju zawieranych umów sprzedaży, uprawnień reklamacyjnych
i zagrożeń związanych z zawieraniem umów poza lokalem i na odległość.
Na podstawie problemów konsumentów zgłoszonych w 2021 r., jak i w latach lat
ubiegłych należy stwierdzić, że świadomość konsumentów dotycząca instytucji jakie zajmują
się pomocą w sprawach konsumenckich, w tym rzeczników konsumentów, czy też w zakresie
podstawowych uprawnień, jakimi są np. uprawnienia reklamacyjne wynikające z rękojmi lub
gwarancji wzrasta z roku na rok. Natomiast, wciąż wiele problemów dotyczy osób starszych,
w wieku senioralnym, których łatwowierność i zaufanie jest wykorzystywane przez
przedstawicieli przedsiębiorców prowadzących sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa podczas tzw. pokazów, w wyniku których dochodzi do nieprzemyślanych zakupów, często
niepotrzebnych i kosztownych artykułów. Pozytywnym jest natomiast fakt, że coraz więcej
seniorów przychodzi do rzecznika konsumentów już w ciągu kilku dni od dokonania zakupu
poza lokalem przedsiębiorstwa, w celu otrzymania pomocy lub upewnienia się w zakresie
posiadanych praw, tj. kiedy jest jeszcze czas na skuteczne odstąpienie od tak zawartej
umowy. Dlatego szczególnie istotne jest prowadzenie edukacji konsumenckiej wśród
społeczności lokalnej, w wyniku której, m.in. upowszechniana jest znajomość podstawowych
praw przysługujących konsumentom, co realizowane jest przez rzecznika konsumentów
w powiecie bełchatowskim już od kilkunastu lat.

31. Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Bełchatowskim na
koniec 2021 roku i realizowanych w 2021 r. programach
aktywizacyjnych na podstawie danych PUP w Bełchatowie.
Poziom bezrobocia w powiecie bełchatowskim na koniec 2021 r. – 2 429 osób
bezrobotnych.
Stopa bezrobocia na koniec 2021 r.
•

powiat bełchatowski – 4,7 %,
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•

województwo łódzkie – 5,6 %,

•

Polska – 5,4 %.

Tabela Nr 51: Liczba bezrobotnych w poszczególnych jednostkach samorządowych powiatu bełchatowskiego.
Zestawienie porównawcze - stan na koniec 2020 i 2021 r.
Spadek/wzrost w porównaniu
do końca 2021 r.
JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE

Liczba bezrobotnych
Liczba
na koniec 2020 r. bezrobotnych
na koniec
2021 r.

w liczbach

proc.

GMINA MIEJSKA BEŁCHATÓW

1 306

1 043

-263

-20,1 %

GMINA BEŁCHATÓW

247

203

-44

-17,8 %

GMINA DRUŻBICE

127

97

-30

-23,6 %

GMINA KLESZCZÓW

105

102

-3

-2,9 %

GMINA KLUKI

104

94

-10

-9,6 %

GMINA RUSIEC

78

79

1

-1,3 %

GMINA SZCZERCÓW

173

147

-26

-15 %

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA ZELÓW

701

664

-37

-5,3 %

Zelów miasto

379

354

-25

-6,6 %

Zelów wieś

322

310

-12

-3,7 %

2 841

2 429

-412

-14,5 %

w tym

OGÓŁEM POWIAT BEŁCHATOWSKI

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Bełchatowie.

W 2021 roku liczba rejestracji bezrobotnych była niższa od liczby wyłączeń z ewidencji
o 412, co na przestrzeni roku przyniosło spadek liczby bezrobotnych.
W 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie zarejestrowanych zostało
3 322 osoby bezrobotne.
W 2021 roku wyłączono z ewidencji bezrobotnych 3 734 osób, w tym 2 273 z powodu
podjęcia zatrudnienia (60,9 % ogółu wyłączonych).
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Tabela Nr 52: Rejestracje i wyrejestrowania bezrobotnych w 2021 roku.
Liczba wyłączonych z ewidencji „Odpływ”
Miesiące

Liczba rejestrowanych „Napływ”
Ogółem

Podjęcia pracy

Styczeń

267

166

115

Luty

307

269

160

Marzec

280

274

176

Kwiecień

263

294

200

Maj

234

344

226

Czerwiec

240

295

173

Lipiec

267

375

208

Sierpień

238

307

144

Wrzesień

342

392

225

Październik

309

327

193

Listopad

297

359

241

Grudzień

278

332

212

Razem

3 322

3 734

2 273

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 Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ograniczał
czasowo bezpośrednią obsługę swoich klientów, ale nie zaprzestawał w tym czasie
działalności, przechodząc na elektroniczną lub telefoniczną formę kontaktu.
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.
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W wyniku współpracy z pracodawcami do PUP w Bełchatowie w 2021 r. zgłoszonych zostało
4 535 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, z których 4 005 były to miejsca
niesubsydiowane (88,3% ogółu zgłoszonych ofert pracy).
W ramach realizacji zgłoszonych do urzędu ofert pracy zostało zorganizowanych 35 giełd pracy
na 40 miejsc. Wzięły w nich udział 204 osoby, z których 30 podjęło pracę.
W 2021 r. doradcy klienta przedłożyli 2 469 propozycji pracy i aktywizacji zawodowej, podczas
gdy w 2020 r.- 1 575.
Realizując standardy usług rynku pracy pośrednicy upowszechniają również oferty pracy
nadesłane z innych urzędów. W 2021 r. do PUP wpłynęły zgłoszenia na 1 084 miejsca pracy.
W zakresie pośrednictwa pracy realizowane są zadania w ramach pośrednictwa pracy
poprzez sieć EURES. W wyniku ścisłej współpracy z WUP zgłoszenia o wolnych miejscach pracy
są przyjmowane i na bieżąco aktualizowane. W 2021 r. do PUP w Bełchatowie wpłynęło 376
ofert pracy na 2 297 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 2021 r. 170 osobom bezrobotnym udzielono informacji i porad na
temat warunków życia i pracy w poszczególnych krajach. W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy
w Bełchatowie uczestniczył w kampanii informacyjnej organizowanej przez Europejski Urząd
ds. Pracy, w ramach której propagowano praktyczne informacje skierowane do pracowników
sezonowych oraz wydarzenia informacyjne dotyczące tej tematyki.
Powierzanie pracy cudzoziemcom.
Kolejnym zadaniem realizowanym w obszarze pośrednictwa jest obsługa pracodawców
chcących zatrudnić cudzoziemców.
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
Nowe zasady dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w ramach tzw. procedury
uproszczonej, pozwalają cudzoziemcom wykonywać pracę w Polsce bez konieczności
uzyskania zezwolenia na pracę, jeżeli:
• cudzoziemiec jest Obywatelem „6” państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii,
Federacji Rosyjskiej, Ukrainy,
• praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową/podklasy działalności wg
klasyfikacji PKD/,
• okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń
wynoszą
łącznie
nie
dłużej
niż
6
miesięcy
w
ciągu
kolejnych
12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi
wykonywanie pracy.
W 2021 r. zarejestrowano 2 155 oświadczeń (dla obywateli Ukrainy - 1 773, Gruzji – 265,
Białorusi - 61, Mołdawii – 49, Rosji - 7).
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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 318 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę
sezonową, na podstawie których wydano 224 zaświadczenia o wpisie wniosku o wydanie
zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.
W 2021 roku wydano 220 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 2021 r. wydano 128 informacji starosty, łącznie na 1 108 miejsc 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 udzielanie 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 2021 roku.
poradnictwo indywidualne:

porada zawodowa

informacja zawodowa

liczba osób ogółem

785

2821

kobiety

441

1761

osoby do 30 roku życia

207

520

osoby powyżej 50 roku życia

149

516

osoby niepełnosprawne

107

271

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Bełchatowie.
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Grupowe poradnictwo zawodowe.
W 2021 r. zorganizowano zajęcia dla 53 grup (porady grupowe i informacje zawodowe).
Grupowymi poradami zawodowymi objęto 83 osoby bezrobotne i poszukujące pracy
(w tym 53 kobiety), grupowymi spotkaniami z zakresu informacji zawodowej objęto 158 osób
bezrobotnych (w tym 113 kobiet) oraz 263 osoby nieposiadające statusu bezrobotnego albo
statusu poszukującego pracy (w tym 255 uczniów szkół ponadpodstawowych).
Celem zajęć grupowych było kształtowanie aktywnej postawy na rynku pracy. Zajęcia odbyły
się w następujących grupach:
• dla osób do 30 roku życia zorganizowano trzy spotkania informacyjne (w tym jedno
w filii PUP w Zelowie), w których wzięło udział czternaście osób; uczestnicy mogli
dowiedzieć się o formach pomocy oferowanej przez urząd pracy w świetle
obowiązujących przepisów, o lokalnym rynku pracy oraz zdobyć umiejętności planowania
i określania swoich celów; ponadto przeprowadzono jedną poradę grupową
przygotowującą do rozmowy kwalifikacyjnej, w której wzięło udział 6 osób;
• dla osób długotrwale bezrobotnych zorganizowano dwie porady, w których wzięło udział
16 osób; celem porad było zainspirowanie osób długotrwale pozostających bez pracy do
aktywności na rynku pracy poprzez budowanie własnego wizerunku w oczach pracodawcy
oraz wzbudzenie motywacji i pozytywnego nastawienia; ponadto przeprowadzono dwa
spotkania informacyjne (14 osób), których celem było wskazanie możliwości
rozwiązywania problemów zawodowych oraz motywowanie do aktywności na rynku pracy;
• dla osób nowo zarejestrowanych (do 6 miesięcy) zorganizowano cztery grupowe
spotkania, w których udział brały łącznie 23 osoby; celem spotkań było przedstawienie
usług urzędu pracy i możliwości aktywizacji za pośrednictwem PUP;
• dla osób pełniących funkcje opiekuńcze i wyłączonych z rynku pracy
w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi (w tym dziećmi niepełnosprawnymi)
przeprowadzono trzy spotkania informacyjne pod nazwą „Aktywna mama”, w którym
wzięło udział 17 kobiet; celem spotkań było zaktywizowanie tych osób oraz przekazanie
informacji o programach i instytucjach realizujących usługi opiekuńcze oraz
wspomagających ich aktywność zawodową i powrót na rynek pracy;
• dla osób niepełnosprawnych zorganizowano trzy spotkania informacyjne, w których
wzięło udział 13 osób; celem spotkań było wskazanie możliwości rozwiązywania
problemów zawodowych, a także omówienie zakresu i form działania instytucji, które
mogą
być
przydatne
w
rozwiązywaniu
problemów
zawodowych
osób
niepełnosprawnych; ponadto przeprowadzono dwie porady grupowe (16 osób), które
miały na celu poznanie metod
poszukiwania pracy oraz przygotowanie się do
zaprezentowania przed pracodawcą;
• dla osób powyżej 50 roku życia zorganizowano dwa spotkania informacyjne, których
celem było zapoznanie uczestników z możliwością wykorzystania komputera w procesie
poszukiwania pracy oraz z metodami i etapami rekrutacji stosowanymi przez
pracodawców, w spotkaniach wzięło udział 10 osób;
• dla osób korzystających z pomocy opieki społecznej przeprowadzono jedną poradę
grupową dla 5 osób oraz jedno spotkanie informacyjne dla 8 osób; celem zajęć było
zmotywowanie tych osób do podjęcia aktywnych działań na rynku;
• dla ogólnej grupy osób bezrobotnych zorganizowano osiem porad zawodowych dla
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40 osób, dotyczących metod poszukiwania pracy, pokonywania barier, kontaktu
z pracodawcą i pisania dokumentów aplikacyjnych. Dwie spośród tych porad
przeprowadzono dla osób zarejestrowanych w filii w Zelowie (10 osób).
Ponadto zorganizowano dziesięć spotkań informacyjnych (59 osób) o bardzo różnorodnej
tematyce przydatnej w poszukiwaniu zatrudnienia, między innymi dotyczącej
klasyfikacji zawodów i specjalności, elektronicznego kontaktu z pracodawcą
i wykorzystania komputera, możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych
i konieczności „uczenia się przez całe życie”, metod i etapów rekrutacji oraz możliwości
finansowania działalności gospodarczej;
dla osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy zorganizowano jedno spotkanie
informacyjne na temat możliwości finansowania działalności gospodarczej;
dla młodzieży szkół ponadpodstawowych zorganizowano dziesięć spotkań z zakresu informacji i preorientacji zawodowej.

W zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy
w Bełchatowie współpracował z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bełchatowie,
z Komendą Powiatową Policji, z Lokalnym Punktem Funduszy Europejskich oraz
z Bełchatowsko Kleszczowskim Parkiem Przemysłowo Technologicznym. Przedstawiciele tych
instytucji uczestniczyli w spotkaniach z klientami urzędu pracy przedstawiając im aktualną
ofertę pomocy, usług, realizowanych projektów, czy warunki i możliwości podjęcia działalności
gospodarczej.
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 2021 r. udzielono ich 140.
Projekt „Młodzież na rynku pracy”.
W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie we współpracy ze szkołami
ponadpodstawowymi powiatu bełchatowskiego realizował zapoczątkowany w 2018 r. 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 255 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
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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.

Projekt „Generation Z”
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie uczestniczył w debacie o rynku pracy pod tytułem „Nowe rozwiązania rynku pracy w kontekście zachodzących zmian rynkowych” w ramach
projektu „Generation Z” realizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii przy
wsparciu programu ERASMUS+. Wydarzenie zorganizowało Młodzieżowe Centrum Kariery OHP
w Bełchatowie przy wsparciu ZSP nr 2 w Bełchatowie.
Głównym celem Projektu Generation Z jest umożliwienie dyskusji nad problemem dotyczącym
różnicy oczekiwań osób młodych wchodzących na rynek pracy – pokolenie Z, a wymaganiami
stawianymi ze strony pracodawców wobec potencjalnych kandydatów do pracy.
Podczas debaty przedstawiono realia obecnego rynku pracy oraz wyzwania z jakimi
zmagają się osoby odpowiedzialne za prowadzenie rekrutacji. Omówiono wyniki badań na
podstawie ankiet, wypełnianych przez młodzież i pracodawców, dotyczących potrzeb
i oczekiwań obu grup w kontekście lokalnego rynku pracy. Ważnym punktem debaty była
również dyskusja oraz wyrażenie własnego zdania i opinii dotyczących zagadnień rynku pracy
przez ekspertów i przedstawicieli młodzieży. Na koniec debaty zaproszeni prelegenci
i uczniowie reprezentujący
młodzież ze szkoły ZSP nr 2 próbowali znaleźć możliwe
rozwiązania – rekomendacje dla obu stron rynku pracy (pracodawcy – kandydaci do pracy
z pokolenia Z), które pozwoliłyby dostosować się do wzajemnych potrzeb i oczekiwań.
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 2021 roku, na finansowanie
programów, PUP w Bełchatowie dysponował środkami w wysokości 8 215 570,98 zł, na które
składały się:
• środki Funduszu Pracy według algorytmu w wysokości 3 357 159,93 zł;
•

środki na realizację projektu współfinansowanego z EFS w ramach priorytetu
inwestycyjnego 8ii 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 2 568 104,78 zł;

•

środki na realizację projektu współfinansowanego z EFS w ramach priorytetu
inwestycyjnego 8.i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych
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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 2 290 306,27 zł.
PUP w Bełchatowie dysponował również środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wysokości
750 tys. zł. W 2021 r. podpisano 86 umów o finansowanie ze środków KFS działań
obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. W ramach zawartych umów
wsparciem objęto 227 osób pracujących, w tym 40 pracodawców i 187 pracowników.
W 2021 r. PUP kontynuował realizację zadań na rzecz ochrony miejsc pracy i pomocy dla
przedsiębiorców w ramach kolejnych pakietów Tarczy Antykryzysowej przygotowanych 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 (Dz. U. 2021, poz. 2095 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego
poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.) to:
•
•
•
•
•
•
•
•

dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich
składek na ubezpieczenia społeczne dla MSP,
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich
składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych,
dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla
przedsiębiorców samozatrudnionych,
niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców,
niskooprocentowana pożyczka dla organizacji pozarządowych,
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji
pozarządowych,
dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro
i małych przedsiębiorstw,
dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla
sklepików szkolnych.

Łącznie w 2021 r. na finansowanie ww. działań wydatkowano środki z Funduszu
przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 12 147 442,19 zł. Środki pozwoliły na pozytywne
rozpatrzenie:
•
47 wniosków o jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 zzd;
•
54 wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz
należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, o którym mowa
w art. 15 zzb;
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•
197 wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
o którym mowa w art. 15 zzc;
•
2 wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych
od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, o którym mowa w art. 15 zze;
•
1 756 wniosków o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców określonych branż, o której mowa
w art. 15zze4 (przyznawanych na podstawie ustawy lub rozporządzenia);
•
24 wniosków o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej dla sklepików szkolnych, przyznawaną na podstawie art. 15zze4a ustawy.
Tabela Nr 54: Struktura wyłączeń z ewidencji w 2021 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

22

8

8

4

6

3

3

0

6

1

Staże

287

201

132

92

170

113

12

11

75

60

Prace społecznie
użyteczne
(w tym w ramach PAI)

14

12

4

3

3

3

3

2

13

11

Prace interwencyjne

116

81

55

32

55

35

11

7

18

14

Roboty publiczne

3

1

2

0

0

0

2

0

2

1

Podjęcie pracy
w ramach refundacji
kosztów wyposażenia
lub doposażenia
stanowisk pracy
dla skierowanych
bezrobotnych

70

24

36

7

29

9

6

0

11

2

Jednorazowe środki
na uruchomienie własnej
działalności
gospodarczej

120

40

60

17

42

16

4

0

19

10

Podjecie działalności
gospodarczej poza
miejscem zamieszkania
w ramach bonu na
zasiedlenie

1

1

0

0

1

1

x

x

0

0

Podjęcia pracy poza
miejscem zamieszkania
w ramach bonu
na zasiedlenie

22

14

10

6

22

14

X

X

0

0
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33. Powiatowe Jednostki Organizacyjne
Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 67
tel. 44 632 79 14
www.pzd.powiat-belchatowski.pl
pzd@powiat-belchatowski.pl
Dyrektor: Adam Rogoziński

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66
tel. 44 739 48 07
www.pcpr.powiat-belchatowski.pl
pcpr@powiat-belchatowski.pl
Dyrektor: Wiesława Pędzik
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie
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
www.cabelchatow.pl
sekretariat@cabelchatow.pl
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 w Łękawie
97-400 Bełchatów, Łękawa 9
tel. 44 635 13 48
www.moslekawa.pl
moslekawa@op.pl
Dyrektor: Katarzyna Golik - Zielińska
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej
97-438 Rusiec, Dąbrowa Rusiecka 51
tel. 43 676 60 04
www.dddr.pl
sekretariat@dddr.pl
Dyrektor: Jacenty Pajkert
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bełchatowie
97 – 400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 96
tel. 44 632 28 74
ppp.belchatow.pl
ppp_belchatow111@wp.pl
Dyrektor: Anetta Gargul
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bełchatowie
im. gen. Janusza Głuchowskiego
97-400 Bełchatów, ul. Targowa 20
tel. 44 633 60 08
www.soswbelchatow.szkolnastrona.pl
sekretariat@soswbelchatow.pl
Dyrektor: Małgorzata Stemplewska
Bursa Szkolna w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66
tel. 44 632 12 52
www.bursa.powiat-belchatowski.pl
bursa.belchatow@wp.pl
Dyrektor: Agnieszka Sarowska-Rorat
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66
tel. 44 633 16 81
www.ois.belchatow.pl
sekretariat@cabelchatow.pl
Dyrektor: Jacenty Pajkert
Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 96
tel. 44 633 23 44
www.ckzbelchatow.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 20 10
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
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 31 56
www.zsp1belchatow.pl
sekretariat@zsp1belchatow.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.zsp2bel.pl
sekretariat@zsp2bel.pl
Dyrektor: Irmina Wojciechowska
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Zelowie
97-425 Zelów, ul. Kilińskiego 5
tel. 44 634 10 70
www.kilinski-zelow.edu.pl
zsp.kilinski.zelow@gmail.com
Dyrektor: Grażyna Frontczak
Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul.Czapliniecka 96
biuro tel.+48 513 470 620
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. Kościuszki 13
tel. 44 633 29 06
www.pinb-belchatow.lo.pl
nadzor@pinb-belchatow.lo.pl
Inspektor: Julita Wieczorek
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
97-400 Bełchatów, ul. Wspólna 7
tel. 44 633 82 00
www.kppsp-belchatow.pl
kppsp01@straz.lodz.pl
Komendant: Adam Pstrokoński
Komenda Powiatowa Policji
97-400 Bełchatów, ul.1-go Maja 7
tel. 47 846 52 15
www.belchatow.policja.gov.pl
komendant@belchatow.ld.policja.gov.pl
Komendant: Grzegorz Czubakowski

str. 156

RAPORT O STANIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO ZA 2021 ROK

V.
36. Spis Tabel
Tabela Nr 1

str. 12

Tabela Nr 2

str. 12

Tabela Nr 3

str. 13

Tabela Nr 4

str. 13

Tabela Nr 5

str. 13

Tabela Nr 6

str. 22

Tabela Nr 7

str. 22

Tabela Nr 8

str. 27

Tabela Nr 9

str. 32

Tabela Nr 10

str. 32

Tabela Nr 11

str. 34

Tabela Nr 12

str. 34

Tabela Nr 13

str. 34

Tabela Nr 14

str. 35

Tabela Nr 15

str. 35

Tabela Nr 16

str. 37

Tabela Nr 17

str. 38

Tabela Nr 18

str. 38

Tabela Nr 19

str. 45

Tabela Nr 20

str. 46

Tabela Nr 21

str. 47

Tabela Nr 22

str. 53

Tabela Nr 23

str. 58

Tabela Nr 24

str. 70

Tabela Nr 25

str. 72

Tabela Nr 26

str. 74

Tabela Nr 27

str. 76

Tabela Nr 28

str. 77

Tabela Nr 29

str. 79

Tabela Nr 30

str. 79

Tabela Nr 31

str. 80

Tabela Nr 32

str. 80

Tabela Nr 33

str. 81

Tabela Nr 34

str. 82

Tabela Nr 35

str. 90

Tabela Nr 36

str. 92

Tabela Nr 37

str. 92

str. 157

RAPORT O STANIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO ZA 2021 ROK

Tabela Nr 38

str. 92

Tabela Nr 39

str. 97

Tabela Nr 40

str. 106

Tabela Nr 41

str. 106

Tabela Nr 42

str. 106

Tabela Nr 43

str. 106

Tabela Nr 44

str. 107

Tabela Nr 45

str. 107

Tabela Nr 46

str. 108

Tabela Nr 47

str. 108

Tabela Nr 48

str. 111

Tabela Nr 49

str. 134

Tabela Nr 50

str. 137

Tabela Nr 51

str. 143

Tabela Nr 52

str. 144

Tabela Nr 53

str. 146

Tabela Nr 54

str. 151

36. Spis Zdjęć
Zdjęcie Nr 1

str. 10

Zdjęcie Nr 2

str. 129

Zdjęcie Nr 3

str. 130

Zdjęcie Nr 4

str. 130

Zdjęcie Nr 5

str. 131

Zdjęcie Nr 6

str. 132

Zdjęcie Nr 7

str. 133

38. Spis Wykresów
Wykres Nr 1

str. 12

Wykres Nr 2

str. 30

Wykres Nr 3

str. 31

Wykres Nr 4

str. 33

Wykres Nr 5

str. 36

Wykres Nr 6

str. 87

Wykres Nr 7

str. 87

Wykres Nr 8

str. 88

Wykres Nr 9

str. 88

str. 158

RAPORT O STANIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO ZA 2021 ROK

Wykres Nr 10

str. 89

Wykres Nr 11

str. 89

Wykres Nr 12

str. 98

Wykres Nr 13

str. 98

Wykres Nr 14

str. 99

Wykres Nr 15

str. 99

Wykres Nr 16

str. 100

Wykres Nr 17

str. 101

Wykres Nr 18

str. 140

Wykres Nr 19

str. 141

Wykres Nr 20

str. 141

39. Spis Map
Mapa Nr 1

str. 7

Mapa Nr 2

str. 8

Mapa Nr 3

str. 9

40. Spis Rysunków
Rysunek Nr 1

str. 114

Rysunek Nr 2

str. 115

str. 159

