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o stanie Powiatu Opoczyńskiego
za 2018 rok
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_____________________________________________________________________________
Raport o stanie Powiatu Opoczyńskiego za 2018 rok przygotowany został na podstawie danych
i dokumentów znajdujących się w zasobach Starostwa Powiatowego w Opocznie, powiatowych
jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży funkcjonujących na szczeblu Powiatu oraz
udostępnionych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i opublikowanych przez GUS.
Dane

powyższe przedstawili

dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego, jednostek

organizacyjnych Powiatu oraz kierownicy służb, inspekcji i straży.
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I.

Wprowadzenie:

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu co roku, do dnia 31 maja, przedstawia Radzie
Powiatu Raport o stanie powiatu.
Raport ten obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu
obywatelskiego.
Działając na podstawie art. 30a ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu
może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. W odniesieniu do
raportu za rok 2018 Rada Powiatu Opoczyńskiego nie skorzystała z powyższego uprawnienia,
w związku z powyższym Raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane
w ustawie.
II.

Podstawowe dane dotyczące Powiatu:

Nazwa

Powiat Opoczyński

Siedziba władz

miasto Opoczno

Okres, którego dotyczy
raport

1 stycznia – 31 grudnia 2018 r.

Liczba mieszkańców
wg stanu na dzień
30 czerwca 2018 r.
(tj. według ostatnich
dostępnych danych
GUS)

76.719

1)Ludność ogółem – 76.719
w tym: mężczyźni – 37.983, kobiety – 38.736

Krótki opis sytuacji
demograficznej na
podstawie danych GUS
wg stanu na dzień 30
czerwca 2018 r.

2)Ludność - miasta – 25.263
w tym: mężczyźni – 12.279, kobiety – 12.984
3)Ludność – wieś – 51.456
w tym: mężczyźni – 25.704, kobiety – 25.752
4)Przyrost naturalny:
- urodzenia żywe: 388,
- zgony: 482
Przyrost naturalny: – 94
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5)Migracje wewnętrzne:
- napływ: 250
- odpływ: 424
Saldo: - 174
6)Migracje zagraniczne:
- imigracje : 7
- emigracje : 4
Saldo: 3
Ogólne saldo migracji: - 171
7)Ludność – wiek produkcyjny:
- wiek przedprodukcyjny: 14.736
- wiek produkcyjny: 46.596
- wiek poprodukcyjny:15.387

Powierzchnia

1.040 km²

Czy w porównaniu do
roku poprzedzającego
rok sprawozdawczy
doszło do zmiany granic
powiatu.

Od 1999 r. granice Powiatu Opoczyńskiego nie uległy zmianie.

W skład Powiatu wchodzą:
- gminy miejsko – wiejskie: Opoczno, Drzewica
Podział administracyjny

- gminy wiejskie: Białaczów, Mniszków, Paradyż, Poświętne,
Sławno, Żarnów
- miasta: Opoczno, Drzewica

Dane
finansowe

rok 2017

68.968.367,90 zł
w tym:
Podstawowe dane
finansowe w układzie
porównawczym na
koniec 2018 r. i 2017 r.

Dochody
ogółem
(wykonane)

- dochody bieżące:
64.202.513,50 zł,
- dochody majątkowe:
4.765.854,40 zł

Subwencje

30.016.839,00 zł
tj. 43,52 % wykonanych
dochodów ogółem

rok 2018

74.870.649,79 zł
w tym:
- dochody bieżące:
67.004.457,88 zł,
- dochody majątkowe:
7.866.191,91 zł

30.874.623,00 zł
tj. 41,24 % wykonanych
dochodów ogółem
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Dochody
własne

20.480.274,94 zł
tj. 29,70 %
wykonanych dochodów
ogółem

22.763.029,73 zł
tj. 30,40%
wykonanych dochodów
ogółem

Dotacje

18.471.253,96 zł
tj. 26,78 % wykonanych
dochodów ogółem

21.232.997,06 zł
tj.28,36% wykonanych
dochodów ogółem

80.578.764,78 zł, co
stanowi 96,45 % planu
rocznego, w tym:

70.385.926,55 zł, co
stanowi 92,73% planu
rocznego, w tym:

-wydatki bieżące:
59.631.510,68 zł tj.
74,00% wykonanych
wydatków ogółem

-wydatki bieżące:
61.743.194,83 zł tj.
87,72% wykonanych
wydatków ogółem

-wydatki majątkowe:
20.947.254,10 zł tj.
26,00% wykonanych
wydatków ogółem

-wydatki majątkowe:
8.642.731,72 zł tj.
12,28% wykonanych
wydatków ogółem

7.609.502,37 zł w tym:

6.440.195,33 zł w tym:

- środki z budżetu
krajowego wynosiły:
2.624.446,47 zł,

- środki z budżetu
krajowego wynosiły:
1.303.841,25 zł,

-środki z budżetu UE
wynosiły:
4.985.055,90 zł

-środki z budżetu UE
wynosiły:
5.136.354,08 zł

21.419.702,31 zł

19.545.238,08 zł

na dzień 31.12.2017 r.

na dzień 31.12.2018 r.

263.356.159,00 zł

268.126.958,00 zł

Wydatki
ogółem

Na projekty
realizowane
przy udziale
środków UE
wydano

Zadłużenie
Powiatu z tytułu
kredytów i
pożyczek

Wartość mienia
Powiatu –
środki trwałe
(stan na 31 grudnia
danego roku)
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III.

Wykonanie uchwał Rady Powiatu Opoczyńskiego podjętych w roku 2018:

Lp.

Numer i data
podjęcia
uchwały

w sprawie

Informacja o wykonaniu

1.

Nr XL/284/18

wykonana i realizowana na bieżąco

26.01.2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na
lata 2018-2026

Nr XL/285/18

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

zrealizowana w 2018 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla
publicznych i niepublicznych jednostek
oświatowych oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania

wykonana i realizowana na bieżąco

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela
Rady Powiatu Opoczyńskiego do składu
komisji przeprowadzającej konkurs na
stanowisko ordynatora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Powiatowego im. Edmunda
Biernackiego w Opocznie

zrealizowana w 2018 r.

w sprawie powierzenia Gminie Drzewica
zadania z zakresu zarządzania drogami
powiatowymi

wykonana – w dniu 31.01.18 r.
zawarto porozumienie w sprawie
powierzenia przez Powiat
Opoczyński Gminie i Miastu
Drzewica zadania związanego
z zarządzaniem drogą powiatową
nr 3111E w Radzicach Dużych

2.

26.01.2018 r.

3.

Nr XL/286/18
26.01.2018 r.

4.

Nr XL/287/18
26.01.2018 r.

5.

Nr XL/288/18
26.01.2018 r.

6.

Nr XLI/289/18
27.02.2018 r.

w sprawie powierzenia gminie Paradyż
zadania z zakresu zarządzania drogami
powiatowymi

wykonana – w dniu 05.03.18 r.
zawarto porozumienie w sprawie
powierzenia przez Powiat
Opoczyński Gminie Paradyż zadania
związanego
z zarządzaniem drogą powiatową
nr 3118E w miejscowości Paradyż
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7.

Nr XLI/290/18

w sprawie powierzenia gminie Sławno
zadania z zakresu zarządzania drogami
powiatowymi

wykonana – w dniu 07.03.18 r.
zawarto porozumienie w sprawie
powierzenia przez Powiat
Opoczyński Gminie Sławno zadania
związanego z zarządzaniem drogą
powiatową nr 4329E w miejscowości
Sławno

wykonana i realizowana na bieżąco

27.02.2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na
lata 2018-2026

Nr XLI/292/18

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

zrealizowana w 2018 r.

wykonana i realizowana na bieżąco

22.03.2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na
lata 2018-2026

Nr XLII/294/18

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

zrealizowana w 2018 r.

w sprawie przekazania z budżetu
Powiatu Opoczyńskiego środków
finansowych z przeznaczeniem na
zakup pojazdu oznakowanego do
dyspozycji służb prewencyjnych
Komendy Powiatowej Policji w Opocznie

wykonana – przekazano z dochodów
własnych Powiatu środki finansowe
w wysokości 20.000,00 zł na
Fundusz Wsparcia Policji

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Poświętne

wykonana - udzielono z budżetu
Powiatu pomocy finansowej Gminie
Poświętne w formie dotacji celowej
w kwocie 6.000,00 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania z zakresu promocji gminy
polegającego na wykonaniu i
umieszczeniu dwóch znaków
zawierających powitanie osób
przybyłych do gminy tzw. „witaczy”
przy drodze krajowej K-48 w
miejscowości Fryszerka i Brudzewice

27.02.2018 r.

8.

9.

Nr XLI/291/18

27.02.2018 r.

10.

11.

Nr XLII/293/18

22.03.2018 r.

12.

Nr XLII/295/18
22.03.2018 r.

13.

Nr XLII/296/18
22.03.2018 r.
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14.

Nr XLII/297/18

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały w sprawie Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Szpitala
Powiatowego im. Edmunda
Biernackiego w Opocznie

wykonana i realizowana na bieżąco

w sprawie wykazu zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
wysokości środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na
ich realizację

zrealizowana w 2018 r.

w sprawie uchwalenia Powiatowego
Programu Rozwoju Sytemu Pieczy
Zastępczej w Powiecie Opoczyńskim na
lata 2018-2020

wykonana i realizowana na bieżąco

w sprawie wysokości opłat za
korzystanie z wychowania
przedszkolnego w Przedszkolu
Specjalnym w Opocznie prowadzonym
przez Powiat Opoczyński

wykonana i realizowana na bieżąco

wykonana i realizowana na bieżąco

27.04.2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na
lata 2018-2026

Nr XLIII/302/18

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

zrealizowana w 2018 r.

w sprawie rozkładu godzin aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu
opoczyńskiego w II półroczu 2018 r.

zrealizowana w 2018 r.

22.03.2018 r.

15.

Nr XLII/298/18
22.03.2018 r.

16.

Nr XLII/299/18
22.03.2018 r.

17.

Nr XLII/300/18
22.03.2018 r.

18.

19.

Nr XLIII/301/18

27.04.2018 r.

20.

Nr XLIII/303/18
27.04.2018 r.
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21.

Nr XLIV/304/18

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Powiatu
Opoczyńskiego za 2017 r.

wykonana

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
Opoczyńskiego absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2017 rok

wykonana

wykonana i realizowana na bieżąco

29.06.2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na
lata 2018-2026

Nr XLIV/307/18

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

zrealizowana w 2018 r.

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu

wykonana i realizowana na bieżąco

w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego za 2017 rok
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Szpitala
Powiatowego im. Edmunda
Biernackiego w Opocznie

wykonana

w sprawie pokrycia ujemnego wyniku
finansowego za rok 2017
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Szpitala
Powiatowego im. Edmunda
Biernackiego w Opocznie

w trakcie realizacji – postanowiono
pokryć ujemny wynik finansowy
Szpitala za rok 2017
w kwocie 1.433.224,32 zł ze środków
budżetu Powiatu Opoczyńskiego w
roku 2019

w sprawie współdziałania powiatów w
zakresie wydania atlasu „Ziemia
Odrowążów- pomiędzy Pilicą a Górami
Świętokrzyskimi. Atlas turystyczny
czterech powiatów”

zrealizowana w 2018 r.

29.06.2018 r.

22.
Nr XLIV/305/18
29.06.2018 r.

23.

24.

Nr XLIV/306/18

29.06.2018 r.

25.

Nr XLIV/308/18
29.06.2018 r.

26.

Nr XLIV/309/18
29.06.2018 r.

27.

Nr XLIV/310/18
29.06.2018 r.

28.

Nr XLIV/311/18
29.06.2018 r.
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29.

Nr XLIV/312/18
29.06.2018 r.

30.

Nr XLIV/313/18
29.06.2018 r.

31.

Nr XLIV/314/18
29.06.2018 r.

32.

Nr XLIV/315/18
29.06.2018 r.

33.

Nr XLIV/316/18
29.06.2018 r.

34.

Nr XLV/317/18
07.08.2018 r.

35.

Nr XLV/318/18
07.08.2018 r.

36.

Nr XLVI/319/18
24.08.2018 r.

w sprawie nadania imienia Specjalnemu
Ośrodkowi Szkolno- Wychowawczemu
”Centrum Edukacji i Rozwoju”
w Opocznie”

wykonana

zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na
ich realizację

zrealizowana w 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości położonej w Drzewicy,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako,
dz.nr.147, arkusz 5 stanowiącej
własność Powiatu Opoczyńskiego

w trakcie realizacji – termin na
ustanowienie służebności do końca
2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

wykonana

w sprawie zmiany wynagrodzenia dla
Starosty

wykonana

w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Szpitala
Powiatowego im. E. Biernackiego
w Opocznie

wykonana

w sprawie utworzenia Klastra Energii
Powiatu Opoczyńskiego

wykonana i realizowana na bieżąco

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na
lata 2018-2027

wykonana i realizowana na bieżąco
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37.

Nr XLVI/320/18

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

zrealizowana w 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu
Opoczyńskiego

wykonana i realizowana na bieżąco

w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie

wykonana i realizowana na bieżąco

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Szpitala
Powiatowego im. Edmunda
Biernackiego w Opocznie

wykonana i realizowana na bieżąco

w sprawie Rocznego Programu
Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z
Organizacjami Pozarządowymi oraz
Innymi Podmiotami Prowadzącymi
Działalność Pożytku Publicznego na
2019 rok

wykonywana na bieżąco

zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na ich realizację

zrealizowana w 2018 r.

w sprawie udzielenia w 2018 r. dotacji
na prace konserwatorskie przy
zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków województwa łódzkiego

zrealizowana w 2018 r.

w sprawie skargi na działalność Starosty
Opoczyńskiego

wykonana

24.08.2018 r.

38.

Nr XLVI/321/18
24.08.2018 r.

39.

Nr XLVI/322/18
24.08.2018 r.

40.

Nr XLVI/323/18
24.08.2018 r.

41.

Nr XLVI/324/18
24.08.2018 r.

42.

Nr XLVI/325/18
24.08.2018 r.

43.

Nr XLVI/326/18
24.08.2018 r.

44.

Nr XLVI/327/18
24.08.2018 r.
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45.

46.

Nr XLVII/328/18

wykonana i realizowana na bieżąco

27.09.2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na
lata 2018-2027

Nr XLVII/329/18

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

zrealizowana w 2018 r.

w sprawie zwolnienia od obowiązku
realizacji tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych
Dyrektora Powiatowego Centrum
Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Mroczkowie
Gościnnym

wykonana i realizowana na bieżąco
w roku szkolnym 2018/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie powiatu opoczyńskiego w II
półroczu 2018 r.

wykonana

w sprawie obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej w powiecie
opoczyńskim

w wykonaniu

wykonana i realizowana na bieżąco

17.10.2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na
lata 2018-2027

Nr XLVIII/334/18

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

zrealizowana w 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia programu
naprawczego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Powiatowego im. Edmunda
Biernackiego w Opocznie na lata
2018-2020

wykonana i realizowana na bieżąco

27.09.2018 r.

47.

Nr XLVII/330/18
27.09.2018 r.

48.

Nr XLVII/331/18
27.09.2018 r.

49.

Nr XLVII/332/18
27.09.2018 r.

50.

51.

Nr XLVIII/333/18

17.10.2018 r.

52.

Nr XLVIII/335/18
17.10.2018 r.
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53.

Nr XLVIII/336/18

zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu
Opoczyńskiego

wykonana i realizowana na bieżąco

w sprawie wyboru przewodniczącego
Rady Powiatu Opoczyńskiego

wykonana

w sprawie wyboru
wiceprzewodniczących Rady Powiatu
Opoczyńskiego

wykonana

w sprawie wyboru Starosty
Opoczyńskiego

wykonana

w sprawie wyboru wicestarosty oraz
pozostałych członków Zarządu Powiatu
Opoczyńskiego

wykonana

w sprawie składu osobowego Komisji
Budżetowej Rady Powiatu
Opoczyńskiego

wykonana

w sprawie składu osobowego Komisji
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Nieruchomościami Rady Powiatu
Opoczyńskiego

wykonana

w sprawie składu osobowego Komisji
Rodziny, Edukacji i Kultury Rady
Powiatu Opoczyńskiego.

wykonana

wykonana

30.11.2018 r.

w sprawie składu osobowego Komisji
Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Rady Powiatu
Opoczyńskiego

Nr II/9/18

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na
lata 2018-2027

17.10.2018 r.

54.

Nr I/1/18
21.11.2018 r.

55.

Nr I/2/18
21.11.2018 r.

56.

Nr I/3/18
21.11.2018 r.

57.

Nr I/4/18
21.11.2018 r.

58.

Nr II/5/18
30.11.2018 r.

59.

Nr II/6/18
30.11.2018 r.

60.

Nr II/7/18
30.11.2018 r.

61.

62.

Nr II/8/18

30.11.2018 r.

wykonana i realizowana na bieżąco

16

63.

Nr II/10/18

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

zrealizowana w 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie emisji
obligacji oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu

wykonana i na bieżąco realizowana

wykonana i na bieżąco realizowana

30.11.2018 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatu Opoczyńskiego

Nr II/13/18

w sprawie wynagrodzenia dla Starosty

wykonana

w sprawie zmiany delegata do Związku
Powiatów Polskich

wykonana

w sprawie ustalenia opłat
obowiązujących w 2019 roku za
usuwanie i przechowywanie pojazdów
usuniętych z dróg na parkingu
strzeżonym oraz kosztów powstałych
w wyniku wydania dyspozycji usunięcia
a następnie odstąpienia od usunięcia
pojazdu

wykonana i na bieżąco realizowana

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Szpitala
Powiatowego im. Edmunda
Biernackiego w Opocznie

wykonana i na bieżąco realizowana

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu
opoczyńskiego w I półroczu 2019 r.

wykonana i na bieżąco realizowana

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na
lata 2018-2027

wykonana i realizowana na bieżąco

30.11.2018 r.

64.

Nr II/11/18
30.11.2018 r.

65.

66.

Nr II/12/18

30.11.2018 r.

67.

Nr II/14/18
30.11.2018 r.

68.

Nr II/15/18
30.11.2018 r.

69.

Nr II/16/18
30.11.2018 r.

70.

Nr II/17/18
30.11.2018 r.

71.

Nr III/18/18
28.12.2018 r.
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72.

Nr III/19/18

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

zrealizowana w 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na
lata 2019-2027

wykonana i na bieżąco realizowana

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Opoczyńskiego na 2019 rok

wykonana i na bieżąco realizowana

w sprawie maksymalnych opłat za
usunięcie i przechowywanie statków lub
innych obiektów pływających
w 2019 roku

wykonana i na bieżąco realizowana

w sprawie delegowania radnych do
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

wykonana

w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości położonej w Drzewicy,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.
nr. 175 arkusz 5 , stanowiącej własność
Powiatu Opoczyńskiego

w trakcie realizacji –
przygotowywanie dokumentów do
podpisania umowy w formie aktu
notarialnego

zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na ich realizację

zrealizowana w 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia zasad, na jakich przysługują
diety i zwrot kosztów podróży
służbowych radnym Rady Powiatu
Opoczyńskiego

wykonana i na bieżąco realizowana

28.12.2018 r.

73.

Nr III/20/18
28.12.2018 r.

74.

Nr III/21/18
28.12.2018 r.

75.

Nr III/22/18
28.12.2018 r.

76.

Nr III/23/18
28.12.2018 r.

77.

Nr III/24/18
28.12.2018 r.

78.

Nr III/25/18
28.12.2018 r.

79.

Nr III/26/18
28.12.2018 r.
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80.

Nr III/27/18
28.12.2018 r.

81.

Nr III/28/18
28.12.2018 r.

82.

Nr III/29/18
28.12.2018 r.

83.

Nr III/30/18
28.12.2018 r.

84.

Nr III/31/18
28.12.2018 r.

85.

Nr III/32/18
28.12.2018 r.

IV.

w sprawie składu osobowego Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu
Opoczyńskiego

wykonana

w sprawie wyboru przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Opoczyńskiego

wykonana

w sprawie składu osobowego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu
Opoczyńskiego

wykonana

w sprawie wyboru przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Powiatu Opoczyńskiego

wykonana

w sprawie przyjęcia planów pracy
stałych Komisji Rady Powiatu
Opoczyńskiego na 2019 rok

wykonana i na bieżąco realizowana

w sprawie planu pracy Rady Powiatu
Opoczyńskiego na 2019 rok

wykonana i na bieżąco realizowana

Wykonanie Strategii Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014-2020
(założenia i realizacja):

Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwaliła „Strategię Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego na lata
2014-2020”, która wyznacza ogólne kierunki działania organów Powiatu Opoczyńskiego oraz
jednostek organizacyjnych Powiatu.
Jest to dokument strategiczny określający kierunki działania Powiatu.
Rada Powiatu Opoczyńskiego nie uchwaliła programu rozwoju Powiatu w trybie
i na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju dlatego strategiczne dla Powiatu Opoczyńskiego cele realizowane są na
podstawie Strategii Rozwoju Powiatu.
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Nazwa dokumentu

Strategia Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014 - 2020

Tryb i data przyjęcia
(ze wskazaniem
ewentualnych zmian
dokumentów)

Uchwała Rady Powiatu w Opocznie z dnia 30 stycznia 2002 r.
zmieniona uchwałą Nr XXXV/306/14 Rady Powiatu w Opocznie z dnia
29 maja 2014 r. oraz uchwałą Nr XIX/146/16 z dnia 27 czerwca 2016 r.

Podstawowe założenia
na rok 2018 - na
podstawie Wykazu
Strategicznych
Przedsięwzięć
stanowiących załącznik
nr 3 do Strategii Rozwoju
Powiatu Opoczyńskiego
na lata 2014-2020

Cel strategiczny A – Wzmacnianie potencjału gospodarczego
wokół zasobów posiadanych przez Powiat
Oczekiwane rezultaty – poprawa infrastruktury drogowej Powiatu
–
polepszenie
dostępności
komunikacyjnej
Opoczyńskiego
i transportowej, poprawa stanu dróg, poprawa stanu infrastruktury
w pasie drogowym:
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku SławnoSzadkowice (2016 r. - 2019 r.),
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów
(2016 r. – 2018 r.),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3123E na odcinku Wielka WolaDorobna Wola (2016 r. - 2019 r.),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy
Opoczno/Drzewica-Drzewica (2013 r. – 2020 r.),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3111E na odcinku dr. kraj. Nr 12 –
Karwice (2017 r. – 2020 r.),
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec
Opoczyński – Sobawiny (2018 r. – 2020 r.),
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3111E na odcinku dr. kraj. Nr 12 –
Bielowice (2018 r. – 2020 r.),
- Budowa mostu przez rzekę Czarną wraz z dojazdami w ciągu drogi
powiatowej nr 3124E w m. Siedlów (2018 r. - 2020 r.),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko –
Owczary (2018 r. – 2020 r.),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Bukowiec n/Pilicą Radonia. Etap II odcinek Radonia – Małe Końskie (2018 r. – 2020 r.),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Dęba –Studzianna
(2018 r.- 2020 r.);
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Cel strategiczny B – Rozwój turystyki i rekreacji
Oczekiwane rezultaty – wzmocnienie oferty turystycznej Powiatu
Opoczyńskiego poprzez opracowanie ścieżek rowerowych i pieszych
po atrakcjach przyrodniczych (tj. rezerwaty przyrody czy obszary Natura
2000, pomniki przyrody i in.) oraz miejscach poświadczających ważne
wydarzenia historyczne, obiektach istotnych dla lokalnej społeczności,
obiektach infrastruktury turystycznej i zabytkach. Rozwój i promowanie
turystyki rowerowej jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego:
- Opracowanie tras rowerowych z miejscami
z podziałem na gminy (2016 r. – 2020 r.);

przyrodniczymi,

Cel strategiczny C – Poprawa jakości życia mieszkańców
1)Oczekiwane rezultaty – zapewnienie organom administracji
publicznej, obywatelom, przedsiębiorcom i innym zainteresowanym
podmiotom dostępu, przy pomocy środków komunikacji elektronicznej
do aktualnych informacji o przestrzeni geograficznej:
- Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej
zarządzanie i świadczenie e-usług publicznych. Powstanie baz danych
(2016 r. – 2019 r.);
2)Oczekiwane rezultaty – poprawa warunków odbywania praktyk
zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie
Gościnnym, jak również możliwość udostępniania odbywania praktyk
uczniom szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących naukę w zakresie
technicznym i zawodowym z terenu powiatu:
- Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych
Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny - obecnie
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Mroczkowie Gościnnym (2015 r. – 2018 r.);
3)Oczekiwane rezultaty – poprawienie warunków socjalno-bytowych,
jak również dostosowanie do obowiązujących warunków technicznych
pomieszczeń funkcjonującego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
w Drzewicy:
-Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla
Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25 (2015 r. –
2020 r.);
4)Oczekiwane rezultaty – adaptacja budynków przyczyni się do
utworzenia wielofunkcyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych
wraz z mieszkaniami usamodzielnienia na terenie powiatu
opoczyńskiego. Spowoduje to możliwość umieszczenia dzieci jak
najbliżej rodzin biologicznych, co zwiększy szanse na powrót dzieci do
domów rodzinnych i zmniejszy koszty związane z pokrywaniem pobytu
dzieci w placówkach poza powiatem. Powstanie mieszkań
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usamodzielnienia zwiększy szanse wychowanków opuszczających
piecze na dalszy start w dorosłość:
- Tworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wielofunkcyjnych
wraz z mieszkaniami usamodzielnienia (2016 r. – 2020 r.);
5)Oczekiwane rezultaty – rozbudowa i przebudowa obiektu umożliwi
realizację w nim usług społecznych:
- Rozbudowa i przebudowa budynku w Kraśnicy na potrzeby usług
społecznych (2016 r. – 2020 r.)
Realizacja założeń
przyjętych w Strategii
rozwoju wg stanu na
dzień 31 grudnia 2018 r.

Cel strategiczny A – Wzmacnianie potencjału gospodarczego
wokół zasobów posiadanych przez Powiat
Oczekiwane rezultaty – poprawa infrastruktury drogowej Powiatu
–
polepszenie
dostępności
komunikacyjnej
Opoczyńskiego
i transportowej, poprawa stanu dróg, poprawa stanu infrastruktury
w pasie drogowym:
1)Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże
- dł. 0,93 km;
2)Remont drogi powiatowej nr 3106E w m. Błogie Szlacheckie
- dł. 0,3 km;
3)Remont drogi powiatowej nr 3106E w m. Małe Końskie - dł.0,58 km;
4)Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebina – dł.0,79 km;
5)Remont drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice, nr 3111E
w m. Janów Karwicki, nr 3114E Karwice - dł. 2,28 km;
6)Remont drogi powiatowej nr 3100E na odcinku Gapinin – granica
powiatu i województwa - dł. 0,58 km;
7)Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice
- wykonanie chodnika - dł. 0,6 km;
8)Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118 E wraz ze skrzyżowaniem
z ruchem okrężnym z ulicą Polną w Paradyżu – dł. 0,26 km;
9)Przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w Radzicach Dużych
-dł. 0,43 km
W sumie: inwestycje na długości 6,15 km dróg oraz 0,6 km chodnik
Cel strategiczny B – Rozwój turystyki i rekreacji
Oczekiwane rezultaty – wzmocnienie oferty turystycznej Powiatu
Opoczyńskiego poprzez opracowanie ścieżek rowerowych i pieszych
po atrakcjach przyrodniczych (tj. rezerwaty przyrody czy obszary Natura
2000, pomniki przyrody i in.) oraz miejscach poświadczających ważne
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wydarzenia historyczne, obiektach istotnych dla lokalnej społeczności,
obiektach infrastruktury turystycznej i zabytkach. Rozwój i promowanie
turystyki rowerowej jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego –
działania w celu opracowania tras rowerowych z miejscami
przyrodniczymi, z podziałem na gminy, planowane są do realizacji
w latach 2019-2020. Dotychczas opracowane zostały trasy
rowerowe i piesze po atrakcjach przyrodniczych Powiatu, które
internetowej
Powiatu
udostępnione
zostały
na
stronie
www.opocznopowiat.pl w zakładce: Turysta-Ciekawe miejsca.
Cel strategiczny C – Poprawa jakości życia mieszkańców
1)Oczekiwane rezultaty – zapewnienie organom administracji
publicznej, obywatelom, przedsiębiorcom i innym zainteresowanym
podmiotom dostępu, przy pomocy środków komunikacji elektronicznej
do aktualnych informacji o przestrzeni geograficznej:
- Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej
zarządzanie i świadczenie e-usług publicznych. Powstanie baz danych kluczowe zadania realizowane w roku 2018, w Starostwie Powiatowym
w Opocznie, wynikające z przepisów ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne, w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu
geodezyjnego wykonywane są w ramach projektu unijnego pn.:
„Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną
przez Powiat Opoczyński” tj.:
-- cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
--modernizacja osnów ewidencyjnych dla pięciu obrębów ewidencyjnych
z gminy Drzewica,
-- dostawa i wdrożenie kolejnych 7 e-usług (usługa przeglądania danych
z bazy RCiWN, zamówienie zbioru danych RCiWN, usługa generowania
Licencji i wydawania zbioru danych RCiWN, usługa potwierdzająca
istnienie określonej osoby lub instytucji w bazie EGiB, zamówienie mapy
ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej wraz
z generowaniem licencji i wydaniem produktu, generowanie dokumentu
opłaty wraz z płatnością elektroniczną, pobieranie materiałów zasobu
z obszaru zgłoszonej pracy wraz z Licencją) – rozbudowanie
Geoportalu;
Okres realizacji: 1.10.2017 r. – 30.06.2020 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 1.783.363,02 zł,
a dofinansowanie 1.152.050,46 zł;
2)Oczekiwane rezultaty – poprawa warunków odbywania praktyk
zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie
Gościnnym, jak również możliwość udostępniania odbywania praktyk
uczniom szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących naukę w zakresie
technicznym i zawodowym z terenu powiatu:
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- Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych
Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny - obecnie
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Mroczkowie Gościnnym (2015 r. – 2018 r.) – realizowane zadanie:
„Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych
Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny”
gm. Opoczno.
Wartość projektu: 5.440. 594,00 zł, w tym dofinansowanie z EFRR:
3.701.148,31 zł
Wartość robót budowlano – instalacyjnych wraz z wyposażeniem:
6.267.849,88 zł
Okres realizacji projektu: od 20.04.2017 r. do 30.06.2020 r.
Stan
rzeczowy
wykonanych
robót
budowlano-instalacyjnych
przedstawia się następująco: dokonano rozbiórek obiektów zbędnych
zlokalizowanych na terenie inwestycji (budynku kuźni, budynku
gospodarczego oraz wiat stalowych), zakończono stan surowy
zamknięty w części rozbudowy budynku oraz otwarty w części
przebudowy budynku warsztatów szkolnych. Przystąpiono do
wykonywania robót wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych
na budynku części rozbudowy.
Zakończono w 100% rozbudowę i przebudowę budynku gospodarczego
wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek garażowy (trzystanowiskowy).
Na koniec roku 2018 r. wartość wykonanych robót zamknęła się kwotą
łączną w wysokości 1.798.164,95 zł brutto co stanowi 40% całkowitej
wartości robót budowlano instalacyjnych do wykonania w ramach
zadania;
3)Oczekiwane rezultaty – poprawienie warunków socjalno-bytowych,
jak również dostosowanie do obowiązujących warunków technicznych
pomieszczeń funkcjonującego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
w Drzewicy:
-Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla
Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25 (2015 r. –
2020 r.) – realizowane zadanie:
„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla
Dorosłych w miejsc. Drzewica, ul. Stawowa 21/25”
Wartość projektu: 11.450.776,64 zł, w tym dofinansowanie
z EFRR : 8.670.051,47 zł
Wartość robót budowlano – instalacyjnych wraz z wyposażeniem:
10.734.465,92 zł
Okres realizacji: od 27.07.2016 r. do 31.05. 2020 r.
Stan rzeczowy zaawansowania robót budowlano - instalacyjnych
przedstawia się następująco:
a)roboty budowlane: zakończono roboty stanu surowego budynku
parterowego w części jego rozbudowy, przystąpiono do montażu
konstrukcji drewnianej dachu. Wykonano część robót murowych ścian
parteru klatki schodowej i części rehabilitacyjnej budynku parterowego
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oraz rozpoczęto prace ziemne i fundamentowe łącznika budynku
parterowego z budynkiem istniejącym od strony wschodniej wraz
z częściowym wykonaniem podlewki betonowej pod ławy
fundamentowe. Kontynuowano roboty murowe ścianek działowych w
części rozbudowy budynku, rozpoczęto montaż stolarki okiennej z profili
PCV w części rozbudowy budynku parterowego,
b)instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne: rozpoczęto prace
związane z montażem przewodów instalacji elektrycznej zasilania
i oświetlenia w budynku parterowym części rozbudowy,
c)instalacje sanitarne wewnętrzne: wykonano poziomy instalacji
kanalizacji w budynku parterowym części rozbudowy, wykonywane są
roboty montażowe wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Wykonawca robót dokonał pierwszego fakturowania częściowego
wykonania robót w okresie od 15.01.2018 r. do 31.07.2018 r. na kwotę
1.506.998,78 zł brutto.
Zakres rzeczowy robót wykonanych przez Wykonawcę w tym okresie
obejmował:
a)roboty budowlane:
-wykonanie robót rozbiórkowych budynku hydroforni i budynku
gospodarczego,
-wykonanie robót ziemnych i fundamentowych części rozbudowy
budynku parterowego,
-wykonanie robót murowych ścian zewnętrznych i wewnętrznych
budynku parterowego części rozbudowy w 90%,
-wykonanie około 240m² powierzchni stropu z płyt stropowych
sprężonych strunobetonowych nad budynkiem parterowym,
-wykonanie poziomów kanalizacji sanitarnej wewnętrznej w budynku
parterowym,
b)roboty sanitarne zewnętrzne:
-wykonanie zewnętrznego przyłącza wodociągowego,
-wykonanie robót związanych z zewnętrznym przyłączem kanalizacji
sanitarnej w obrębie działki Inwestora.
Zakres rzeczowy robót wykonanych przez Wykonawcę w okresie od
ostatniego fakturowania tj. od 01.08.2018 r. do dnia odstąpienia
obejmował następujące roboty:
-dokonano rozbiórki pomieszczenia składu opału zlokalizowanego
w poziomie piwnicy,
-wykonano ławy fundamentowe oraz ściany piwnic klatki schodowej,
-dokonano obsypania ścian piwnic klatki schodowej, a następnie
wykonano ławy fundamentowe w części rehabilitacyjnej budynku wraz
ze ścianami fundamentowymi z bloczków betonowych,
-wykonano izolacje cieplne i przeciwwilgociowe ścian fundamentowych
oraz przygotowano podłoża pod posadzki części rehabilitacyjnej
budynku parterowego,
-wykonano część robót murowych ścian parteru klatki schodowej
i części rehabilitacyjnej budynku parterowego,
-rozpoczęto prace ziemne i fundamentowe łącznika budynku
parterowego z budynkiem istniejącym od strony wschodniej wraz
z częściowym wykonaniem podlewki betonowej pod ławy
fundamentowe,
-wykonano częściowo roboty murowe ścianek działowych w części
rozbudowy budynku,
-kontynuowano roboty konstrukcji drewnianej więźby dachowej oraz
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wykonano częściowo deskowanie połaci dachu wraz z jednokrotnym
pokryciem papą izolacyjną,
-rozpoczęto montaż stolarki okiennej z profili PCV w części rozbudowy
budynku parterowego.
Na koniec 2018 r. wartość łączna wykonanych robót zamknęła się na
poziomie ok. 2.058.000,00 zł brutto co stanowi 22 % wartości całkowitej
robót budowlano-instalacyjnych przewidzianych do wykonania;
4)Oczekiwane rezultaty – adaptacja budynków przyczyni się do
utworzenia wielofunkcyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych
wraz z mieszkaniami usamodzielnienia na terenie powiatu
opoczyńskiego. Spowoduje to możliwość umieszczenia dzieci jak
najbliżej rodzin biologicznych, co zwiększy szanse na powrót dzieci do
domów rodzinnych i zmniejszy koszty związane z pokrywaniem pobytu
dzieci w placówkach poza powiatem. Powstanie mieszkań
usamodzielnienia zwiększy szanse wychowanków opuszczających
piecze na dalszy start w dorosłość:
- Tworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wielofunkcyjnych
wraz z mieszkaniami usamodzielnienia (2016 r. – 2020 r.) – realizowane
zadania:
a)„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku
mieszkalnego w miejsc. Żarnów wraz ze zmianą sposobu
użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla
14 dzieci” w miejsc. Żarnów, ul. Cicha 1a:
Wartość projektu: 1.580.821,92 zł, w tym dofinansowanie
z EFRR: 1.181.164,48 zł.
Wartość robót budowlano – instalacyjnych całego zadania:
1.420.877,91 zł.
Okres realizacji: od 15 .02.2017 r. do 30.11.2019 r.
Zakres projektu obejmuje przebudowę, rozbudowę istniejącego budynku
mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb
placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci.
Stan rzeczowo - finansowy zaawansowania robót budowlano –
instalacyjnych przedstawia się następująco: zakończono całkowicie
elementy stanu surowego zamkniętego budynku oraz wykonano zakres
robót wykończeniowych tj.: tynki wewnętrzne ścian i stropów wraz
z gładziami gipsowymi, docieplenie pomieszczeń poddasza wraz
z okładzinami z płyt gips.-karton., roboty posadzkowe z płytek terakota.
Zakończono również roboty instalacyjne wewnętrzne w zakresie
oprzewodowania
instalacji;
wod.-kan.,
c.o.,
elektrycznych
i teletechnicznych jak również zakończono instalację odgromową
budynku. Prowadzone są roboty zewnętrzne elementów komunikacji
wewnętrznej na działce: chodniki, drogi dojazdowe, miejsca postojowe,
przystąpiono do wykonania odcinka ogrodzenia od strony działki
sąsiedniej z siatki na słupkach stalowych.
Realizacja zadania inwestycyjnego przebiega zgodnie z założonym
harmonogramem realizacji inwestycji. Wartość robót wykonanych od
początku budowy do końca 2018 roku kształtuje się na poziomie
966.275,81 zł brutto, co stanowi 68 % wartości całego zadania;
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b)„Przebudowa istniejącego budynku oświatowego „Dwór” wraz
ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo
– wychowawczej dla 14 dzieci” w miejsc. Mroczków Gościnny,
gm. Opoczno:
Wartość projektu: 2.487.185,00 zł w tym dofinansowanie z EFRR:
1.868.035,81 zł
Wartość robót budowlano – instalacyjnych wraz z wyposażeniem:
2.361.285,96 zł
Okres realizacji projektu: od 27.07.2016 r. do 30.11.2019 r.
Wykonawca zrealizował roboty budowlano-instalacyjne: wykonano
wszystkie roboty rozbiórkowe na budynku przewidziane w projekcie,
podłoża pod posadzki, ścianki działowe, wymianę osłabionych
elementów konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachu blachą w 100%.
Ponadto w budynku ułożono kable i przewody instalacji elektrycznych
i teletechnicznych, wykonano instalacje kanalizacyjną i wodociągową
oraz przyłącze zewnętrzne wodociągowe.
Na koniec roku 2018 wartość wykonanych robót zamknęła się kwotą
łączną w wysokości 890.000,00 zł brutto, co stanowi 43 % całkowitej
wartości robót budowlano-instalacyjnych do wykonania w ramach
zadania.
5)Oczekiwane rezultaty – rozbudowa i przebudowa obiektu umożliwi
realizację w nim usług społecznych:
-Rozbudowa i przebudowa budynku w Kraśnicy na potrzeby usług
społecznych (2016 r. – 2020 r.) – ze względu na bardzo zły stan
techniczny budynku postanowiono o podjęciu działań w celu sprzedaży
tej nieruchomości. W roku 2018 ogłoszony został przetarg, ale nie
zgłosił się żaden oferent. Planowane są kolejne przetargi w celu
sprzedaży tej nieruchomości.

Ponadto, w ramach celu strategicznego C, realizowane były w 2018
roku dwa zadania:
a)„Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego
w Opocznie zlokalizowanego w miejsc. Opoczno przy ul. Rolnej 6
w celu dostosowania go do potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy”:
Wartość robót budowlano – instalacyjnych: 621.800,00 zł
Okres realizacji: od 23.11.2018 r. do 23.04.2019 r.
Głównym celem założonych robót remontowych jest przystosowanie
budynku do potrzeb funkcjonalnych Powiatowego Urzędu Pracy, który
będzie miał w nim swoją nową siedzibę. Jednocześnie zostaną
przeprowadzone roboty remontowe budowlano-instalacyjne polegające
na odtworzeniu stanu pierwotnego pomieszczeń w budynku przy
zastosowaniu wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie
pierwotnym.
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Stan rzeczowo-finansowy zaawansowania robót budowlano –
instalacyjnych
przedstawia się następująco: wykonawca realizuje
roboty
rozbiórkowe
posadzek
i
warstw
podposadzkowych
w pomieszczeniach biurowych i sanitariatach, demontaż istniejących
otworów drzwiowych wraz z poszerzeniem otworu w celu dostosowania
ich do obecnych warunków technicznych. Ponadto wykonywane są
prace związane z demontażem istniejącej sieci instalacji elektrycznej
oraz pionów kanalizacji sanitarnej wraz z przyborami sanitarnymi.
b)„Przebudowa utwardzenia powierzchniowego gruntu – ciągów
komunikacji wewnętrznej na placu przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju”
w Opocznie” w miejsc. Opoczno, ul. Armii Krajowej 2
Wartość robót budowlanych: 87.913,64 zł
Okres realizacji: od 27.08.2018 r. do 23.10.2018 r.
W ramach zrealizowanej inwestycji zostało wykonane utwardzenie drogi
komunikacji wewnętrznej wraz z placem manewrowym o pow. 654 m2
oraz utwardzenie ciągów pieszo – jezdnych o powierzchni 167 m2.
W trakcie realizacji inwestycji dokonano również przełożenia
istniejących ciągów wewnętrznych przed wejściem głównym do budynku
oraz przy wjeździe głównym na plac, ze względu na ich duże
nierówności. Ponadto wykonawca robót dokonał plantowania terenów
zielonych wraz z obsianiem ich trawą wokół wykonanych utwardzeń.
Zrealizowana inwestycja przyczyniła się w znacznym stopniu do
poprawy komunikacji pieszej wokół istniejącego budynku.

Najważniejsze działania
podejmowane
w roku 2018 podsumowanie

1)Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu,
2)Zwiększenie poziomu usług społecznych na terenie powiatu
opoczyńskiego poprzez utrzymanie miejsc w istniejącym Domu Pomocy
Społecznej w Drzewicy dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz
w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach,
3)Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie
powiatu opoczyńskiego w zakresie pieczy zastępczej poprzez
utworzenie dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych dla 14 dzieci
wraz z pokojem treningowym odpowiadające potrzebom odbiorców
usług społecznych w powiecie opoczyńskim,
4)Wzrost poziomu kształcenia zawodowego i ustawicznego na terenie
powiatu opoczyńskiego,
5)Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych w tym informacji
i zasobów sektora publicznego przez mieszkańców powiatu
opoczyńskiego oraz województwa łódzkiego,
6)Budowa lądowiska dla LPR i doposażenie SP ZOZ Szpitala
Powiatowego w Opocznie.
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V.

Realizacja zadań Powiatu wraz z informacją o realizacji polityk, programów
i strategii dotyczących tych zadań:

A. EDUKACJA PUBLICZNA:
1.SIEĆ SZKÓŁ :
Szkoły i placówki dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński:
- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie w skład
którego wchodzą:
§

II Liceum Ogólnokształcące w Opocznie

§

Technikum

§

Branżowa szkoła I stopnia nr 1

§

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

§

Szkoła Policealna dla Dorosłych

§

Bursa nr 1

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy w skład którego wchodzą:
§

Liceum Ogólnokształcące

§

Technikum

§

Branżowa szkoła I stopnia

§

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

§

Szkoła Policealna dla Dorosłych

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym
w skład którego wchodzą:
§

Liceum Ogólnokształcące

§

Technikum

§

Branżowa szkoła I stopnia

§

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

§

Szkoła Policealna dla Dorosłych

- Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie w skład którego wchodzą:
§

Liceum Ogólnokształcące

§

Technikum

§

Branżowa szkoła I stopnia

§

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

§

Szkoła Policealna dla Dorosłych

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana
Pawła II w Opocznie w skład którego wchodzą:
§

Przedszkole
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§

Szkoła Podstawowa Specjalna

§

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 specjalna

§

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy

oraz placówka oświatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie wraz z filią
w Drzewicy.
Sieć szkół dla młodzieży i dorosłych prowadzonych przez Powiat Opoczyński tworzą
dodatkowo szkoły prowadzone przez inne jednostki samorządu terytorialnego:
- Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Opocznie
- Branżowa szkoła I stopnia wchodząca w skład Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Opocznie
- Branżowa Szkoła I stopnia wchodząca w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Prymusowej
Woli
oraz szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne:
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opocznie
- Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Opocznie
Ponadto, na terenie powiatu opoczyńskiego funkcjonują szkoły/placówki niepubliczne
i publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne tj.:
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie
- Prywatna Branżowa Szkoła I stopnia w Opocznie
- Bursa Szkolna w Opocznie
- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Łodzi z siedzibą w Opocznie
- Branżowa Szkoła I stopnia ZDZ w Łodzi z siedzibą w Opocznie
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” w Ogonowicach
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Pleciuga” w Opocznie
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Opocznie
- Prywatna Szkoła Języków Obcych „Big Ben”
- Prywatna Szkoła Języków Obcych „LINGUIST”
- Szkoła Języków Obcych w Opocznie
- Ośrodek Szkoleniowy „A.T.” s.c. w Opocznie
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Opocznie
- Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Opocznie
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2. LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT

Typ szkoły

liczba
uczniów

liczba
oddziałów

liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

553
87

18
3

537
89

18
3

768

26

813

26

182

6

160

6

62

2

66

2

0

0

0

0
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-

24

-

1099

37

1128

37

Liceum Ogólnokształcące

45

3

42

3

Technikum

62

4

74

4

19

1

0

0

38

2

61

2

0

0

0

0

164

10

177

9

0

0

0

0

108

4

98

4

0

0

0

0

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie
II Liceum Ogólnokształcące w Opocznie
Technikum

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 1 im. Stanisława
Staszica w Opocznie

Branżowa szkoła I stopnia nr 1 z
oddziałami zasadniczej szkoły
zawodowej
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych
Szkoła Policealna dla Dorosłych
Wychowankowie Bursa*
Razem

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Drzewicy

Branżowa szkoła I stopnia z oddziałami
zasadniczej szkoły zawodowej
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych
Szkoła Policealna dla Dorosłych
Razem
Liceum Ogólnokształcące
Technikum

Powiatowe Centrum
Kształcenia
Zawodowego i
Ustawicznego w
Mroczkowie
Gościnnym

Zespół Szkół
Zawodowych
w Żarnowie

Liczba uczniów w 2018 r.
stan na 31.03.2018 r.
stan na 30.09.2018 r.

Branżowa szkoła I stopnia z oddziałami
zasadniczej szkoły zawodowej
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych
Szkoła Policealna dla Dorosłych

0

0

0

0

53

2

65

2

Kwalifikacyjne kursy zawodowe*

122

-

138

-

Razem

161

6

163

6

Liceum Ogólnokształcące

0

0

0

0

Technikum

0

0

0

0

47

3

44

3

122

3

123

3

75

3

136

4

Branżowa szkoła I stopnia z oddziałami
zasadniczej szkoły zawodowej
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych
Szkoła Policealna dla Dorosłych
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Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
„Centrum Edukacji i
Rozwoju” im. św. Jana
Pawła II w Opocznie

Kwalifikacyjne kursy zawodowe*

22

-

20

-

Razem

244

9

303

10

Przedszkole

5

1

7

1

Szkoła Podstawowa Specjalna

29

3

42

5

Oddziały gimnazjum

16

2

9

2

9

1

11

1

14

2

17

2

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze*

15

-

14

-

Wczesne wspomaganie Rozwoju*

9

-

12

-

Wychowankowie*

15

-

22

-

Razem

73

9

86

11

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
specjalna z oddziałami zasadniczej
szkoły zawodowej
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do
pracy

* nie sumowano w pozycji Razem
3. STYPENDIA DLA UCZNIÓW:
Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla uczniów określone zostały w art. 90 c ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Pomoc materialna może mieć charakter socjalny
albo motywacyjny.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendium szkolne oraz zasiłek
szkolny.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
2) stypendium Prezesa Rady Ministrów;
3) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
4) stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Zgodnie z zapisami art. 90 g ww. ustawy szkoła może udzielać stypendium za wyniki
w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane
uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania
w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium,
a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie
wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co
najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze poprzedzającym okres (semestr)),
w którym przyznaje się to stypendium.
Stypendia te przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
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W 2018 r. w budżecie Powiatu Opoczyńskiego na stypendia szkolne o charakterze
motywacyjnym tj. stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zabezpieczona została
kwota 50.000,00 zł,

a ich podział pomiędzy poszczególne szkoły został dokonany

proporcjonalnie do liczby uczniów w danej szkole.
Środki wypłacone
Szkoła/placówka

Środki
przeznaczone
na stypendia
w 2018 r.

I semestr
liczba
stypendiów

II semestr

Kwota
(ogółem)

liczba
stypendiów

Kwota
(ogółem)

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiego
w Opocznie

11.590,00

50

5.795,00

50

5.795,00

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy „Centrum
Edukacji i Rozwoju” im.
św. Jana Pawła II
w Opocznie

1.556,00

4

778

4

778

Powiatowe Centrum
Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w
Mroczkowie Gościnnym

3.387,00

13

1.694,00

12

1.693,00

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica
w Opocznie

23.959,00

113

8.940,00

157

15.019,00

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Drzewicy

3.660,00

14

1.840,00

13

1.840,00

Zespół Szkół Zawodowych
w Żarnowie

5.848,00

11

2 728,00

15

3 120,00

Dane dotyczące stypendiów Prezesa Rady Ministrów i stypendiów Św. Mikołaja przyznanych
w 2018 roku:
Ilość stypendiów
rodzaj stypendium
ILO

ZSPg nr 1

PCKZIU

ZSZ

ZSPgD

SOSW

stypendium Prezesa Rady Ministrów

1

2

1

-

2

-

stypendium Św. Mikołaja

8

-

-

-

-

-
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4.OSIĄGNIĘCIA POWIATU W OŚWIACIE:
Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji
Powiat Opoczyński w roku 2018 uzyskał certyfikat i tytułu „SAMORZĄDOWY LIDER
EDUKACJI”.
Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji", od pierwszej jego edycji jest
identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne
osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań
samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. W Programie „Samorządowy Lider Edukacji"
Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie
(m. in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią
określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują
certyfikat i tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”. Wraz z Certyfikatem Samorząd otrzymuje
także raport z dokonanej przez Komisję oceny, który zawiera wnioski, rekomendacje
i spostrzeżenia Ekspertów dokonujących ewaluacji gminy lub powiatu.
Program

„Samorządowy

Lider

Edukacji”

to

jeden

z

najbardziej

prestiżowych

i wartościowych projektów certyfikacyjnych w Polsce, porównywany do takich inicjatyw, jak
konkurs „Teraz Polska” czy Polska Nagroda Jakości. Przyznanie certyfikatu to dla nagrodzonego
samorządu powód do dumy i satysfakcji, ale to również promocja. Gala Finałowa Konkursu służy
zaprezentowaniu najlepszych polskich samorządów, ale także wymianie wiedzy, doświadczeń
i dobrych praktyk pomiędzy nagrodzonymi. To także okazja do tego, by podkreślać jak ważna
w zarządzaniu publicznym jest jakość. Budowanie na jakości to budowanie trwałe. To budowanie
odpowiedzialne. To budowanie dla przyszłości. Osiągnięcia nagrodzonych samorządów
w dziedzinie lokalnej polityki oświatowej są świadectwem takiego właśnie budowania, takiej
postawy w pracy nad tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem nowoczesnej przestrzeni
edukacyjnej.
Rankingi szkół magazynu PERSPEKTYWY
Szkoły prowadzone przez Powiat Opoczyński znajdują się w gronie najlepszych szkół w Polsce
i osiągają wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół ponadgimnazjalnych.
Jednym z najbardziej prestiżowych jest ranking magazynu PERSPEKTYWY.
W roku 2017 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie zdobyło brązową
tarczę w rankingu magazynu PERSPEKTYWY.
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Technikum

w

Zespole

Szkół

Ponadgimnazjalnych

nr

1

im.

Stanisława

Staszica

w Opocznie od 2016 roku znajduje się w czołówce najlepszych techników w Polsce zdobywając:
w 2016 roku - brązową tarczę, w 2017 roku – srebrną tarczę, w 2018 roku – brązową tarczę
w rankingu magazynu PERSPEKTYWY.
5. WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH I SUKCESY OSIĄGANE PRZEZ UCZNIÓW:
- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OPOCZNIE
Wyniki matur

Nazwa Szkoły/
Typ szkoły

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie
Ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego

183

Ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny, w tym:

182

- ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny w terminie dodatkowym

-

- ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny poprawkowy

8

Szczegółowe wyniki egzaminów
Część ustna
Jęz. Polski

Liczba
przystępujących do
egzaminu
183

Średni wynik w %

Liczba uczniów, którzy otrzymali
wynik poniżej 30%

84,01

-

Język obcy nowożytny
Jęz. obcy
nowożytny
J. angielski

Liczba przystępujących do
egzaminu
167

J. niemiecki

8

76,25

-

J. rosyjski

8

70,88

-

Przedmiot

Średni wynik w %

Liczba uczniów, którzy otrzymali
wynik poniżej 30%

80,79

-

Szczegółowe wyniki egzaminów
Część pisemna
Poziom podstawowy
Liczba
Średni wynik w
Liczba uczniów,
przystępujących
którzy otrzymali wynik
%
do egzaminu
poniżej 30 %

Poziom rozszerzony
Liczba
Średni wynik
przystępujących
w%
do egzaminu

J. polski

183

59,62

-

70

41,78

Matematyka

183

69,72

1

64

36,53

J. angielski

167

83,62

-

111

69,48
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J. niemiecki

8

81

-

4

49,50

J. rosyjski

8

80,50

-

2

82

Biologia

-

-

-

41

41

Chemia

-

-

-

26

32,34

Fizyka

-

-

-

20

34,15

Geografia

-

-

-

79

33,48

Historia

-

-

-

7

26,86

Informatyka

-

-

-

4

42,50

WOS

-

-

-

19

45,26

Ważniejsze osiągnięcia:

NAZWA KONKURSU
Ogólnopolski Konkurs – Akcja „Razem ratujemy konie
III edycja”
XI Ogólnopolska Olimpiada
O Diamentowy Indeks AGH
XLIII Ogólnopolska Olimpiada Geograficzna
Ogólnopolski Konkurs „Poezja
w piosence – Agnieszka i inni”
II Spalski Konkurs Fotograficzny

XLVIII Ogólnopolska Olimpiada Literatury i Języka
Polskiego
Olimpiada języka niemieckiego
XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
42 Olimpiada Języka Angielskiego
Olimpiada Historyczna
Konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
LXIX Olimpiada Matematyczna
Konkurs matematyczny „Matematyka – moja pasja”
LXVII Olimpiada Fizyczna
Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH z fizyki
XXIII Ogólnopolski Konkurs "O Literacki Laur Arbuza".
Ogólnopolski konkurs „Limeryki o narodach”
Pokażcie nam swoja małą
„ALMA MATER” IV EDYCJA
Zawody XLIII Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej
Olimpiada Teologii Katolickiej

Osiągnięte miejsca przez uczniów
II miejsce w kraju
II etap/półfinał
II miejsce w Okręgu Łódzkim w swojej
kategorii tematycznej
Awans do finału
Kategoria „Portret i Fotografia” I i II miejsce;
Kategoria „Przyroda i natura Gminy
Inowłódz” III miejsce
II etap
Etap okręgowy
Zakwalifikowanie się do II etapu
Etap okręgowy
Etap II
Etap okręgowy
Zakwalifikowanie się do zawodów II stopnia
Zakwalifikowanie się do zawodów II stopnia
Zakwalifikowanie się do
II etapu
Finalista
Wyróżnienie w finale i publikacja książkowa
prac
Wyróżnienie w finale
I miejsce w kraju
I miejsce w województwie łódzkim,
wyróżnienie w etapie diecezjalnym
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Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny ,,Fraszka”
Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej ,,Kocham moją
ojczyznę”
Olimpiada przedmiotowa ,,Losy żołnierza polskiego i
dzieje oręża polskiego w latach 1887- 1922”
Ogólnopolska Olimpiada o Państwie
i Prawie
Konkurs ,,Śpij mężny”
Konkurs ,,Śpij mężny”
Ogólnopolski Konkurs Informatyczny dla szkół
ponadgimnazjalnych „InfoSukces”
Konkurs: Matematyka –Moja Pasja
XL Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
·

Laureat wyróżnienia
wyróżnienie w etapie regionalnym
4 m. w etapie międzyszkolnym i udział
w etapie wojewódzkim
udział w II etapie
III miejsce
IV miejsce
Finalista/indeks Politechniki Łódzkiej
Wyróżnienie
Laureatka

Pozostałe osiągnięcia szkoły w oświacie

- klasa akademicka SGH
·

Współpraca z zagranicznymi partnerami

-program ERASMUS + - Niemcy (wymiana międzynarodowa)
-ZESPÓŁ

SZKÓŁ

PONADGIMNAZJALNYCH

NR

1

IM.

STANISŁAWA

STASZICA

W OPOCZNIE
Wyniki matur

Nazwa Szkoły/
Typ szkoły

Liceum Ogólnokształcące
Ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego

31

Ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny, w tym:

25

- ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny w terminie dodatkowym

0

- ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny poprawkowy

7

Język Polski

Szczegółowe wyniki egzaminów
Część ustna
Liczba przystępujących do
Średni wynik w %
egzaminu
31

Język obcy
nowożytny
Język angielski

Liczba przystępujących do
egzaminu
31

65
Język obcy nowożytny
Średni wynik w %
60

Liczba uczniów, którzy otrzymali
wynik poniżej 30 %
0

Liczba uczniów, którzy otrzymali
wynik poniżej 30 %
0
37

Przedmiot
J. polski
Matematyka
J. angielski
Geografia
Biologia
WOS
Nazwa Szkoły/
Typ szkoły

Szczegółowe wyniki egzaminów
Część pisemna
Poziom podstawowy
Liczba
Średni wynik w
Liczba uczniów,
%
przystępujących
którzy otrzymali wynik
do egzaminu
poniżej 30 %
31
41
2
31
38
6
31
55
2
Technikum
Ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego

156

Ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny, w tym:

135

- ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny w terminie dodatkowym

0

- ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny poprawkowy

16

Język Polski

Szczegółowe wyniki egzaminów
Część ustna
Liczba przystępujących do
Średni wynik w %
egzaminu
156

Język obcy
nowożytny
J. angielski
J. rosyjski
J. niemiecki

Przedmiot
Język polski
Matematyka
J. angielski
J. niemiecki
J. rosyjski
Biologia

Poziom rozszerzony
Liczba
Średni wynik
w%
przystępujących
do egzaminu
5
43
7
32
8
20
5
14
16
12

70
Język obcy nowożytny

Liczba uczniów, którzy otrzymali
wynik poniżej 30 %
-

Liczba przystępujących do
Średni wynik w %
Liczba uczniów, którzy otrzymali
egzaminu
wynik poniżej 30 %
149
66
1
100
6
71
Szczegółowe wyniki egzaminów
Część pisemna
Poziom podstawowy
Poziom rozszerzony
Liczba
Średni wynik w
Liczba uczniów,
Liczba
Średni wynik
%
w%
przystępujących
którzy otrzymali wynik przystępujących
do egzaminu
poniżej 30 %
do egzaminu
156
49
2
7
42
156
49
18
59
9
149
65
7
40
47
6
58
0
1
30
1
72
0
28
9
38

Geografia
Informatyka
Chemia
Fizyka
J. włoski
Nazwa Szkoły/
Typ szkoły

-

56
10
10
-7
1
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego

12

Ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny, w tym:

3

- ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny w terminie dodatkowym

0

- ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny poprawkowy

2

Język Polski

Szczegółowe wyniki egzaminów
Część ustna
Liczba przystępujących do
Średni wynik w %
egzaminu
12

Język obcy
nowożytny
J. niemiecki
J. angielski

Przedmiot
J. polski
Matematyka
J. niemiecki
J. angielski
Biologia
WOS
Geografia

24
38
4
19
42

60
Język obcy nowożytny

Liczba uczniów, którzy otrzymali
wynik poniżej 30 %
-

Liczba przystępujących do
Średni wynik w %
Liczba uczniów, którzy otrzymali
egzaminu
wynik poniżej 30 %
1
37
11
51
Szczegółowe wyniki egzaminów
Część pisemna
Poziom podstawowy
Poziom rozszerzony
Liczba
Średni wynik
Liczba uczniów,
Liczba
Średni wynik
w%
w%
przystępujących
którzy otrzymali wynik przystępujących
do egzaminu
poniżej 30 %
do egzaminu
12
30
2
1
12
22
9
1
36
0
11
41
6
3
33
1
2
1
10
7
18
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Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sporządzono na podstawie raportów
zamieszczonych na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.
Sesja zimowa
ZSPg nr 1 w Opocznie
TECHNIKUM
Nazwa kwalifikacji
Część pisemna
Organizacja i monitorowanie
przepływu zasobów i informacji
w procesach produkcji,
dystrybucji i magazynowania
Organizacja i monitorowanie
przepływu zasobów i informacji
w jednostkach organizacyjnych
Organizacja i monitorowanie
przepływu zasobów i informacji
w jednostkach organizacyjnych
Planowanie i prowadzenie
działalności w organizacji
Prowadzenie rachunkowości
Wykonywanie badań
analitycznych
Montaż urządzeń i systemów
mechatronicznych
Montaż i konserwacja maszyn i
urządzeń elektrycznych
Montaż i konserwacja maszyn i
urządzeń elektrycznych
Tworzenie aplikacji
internetowych i baz danych
oraz administrowanie bazami
Tworzenie aplikacji
internetowych i baz danych
oraz administrowanie bazami
Eksploatacja urządzeń i
systemów mechatronicznych
Projektowanie i programowanie
urządzeń i systemów
mechatronicznych
Projektowanie i programowanie
urządzeń i systemów
mechatronicznych
Eksploatacja maszyn, urządzeń
i instalacji elektrycznych
Eksploatacja maszyn, urządzeń
i instalacji elektrycznych
Montaż i obsługa maszyn i
urządzeń

Część praktyczna

Egzamin

przystąpiło

zdało

przystąpiło

zdało

przystąpiło

zdało

U

24

24

24

22

24

22

A

-

-

2

0

-

-

U

17

17

17

17

17

17

U

1

1

1

1

-

-

U

20

20

20

20

20

20

U

11

10

11

11

11

10

U

19

19

19

19

19

19

A

1

0

-

-

-

-

U

14

11

13

13

13

10

A

-

-

3

0

-

-

U

33

32

33

24

33

24

U

-

-

1

0

-

-

A

1

1

1

0

-

-

U

22

17

22

14

22

13

A

-

-

1

0

-

-

U

11

9

11

10

11

8

U

1

1

-

-

-

-

40

Organizacja i nadzorowanie
procesów produkcji maszyn i
urządzeń
Planowanie i realizacja imprez i
usług turystycznych
Prowadzenie informacji
turystycznej oraz sprzedaż
usług turystycznych
Prowadzenie informacji
turystycznej oraz sprzedaż
usług turystycznych
Organizacja i nadzorowanie
produkcji wyrobów
spożywczych
Organizacja i nadzorowanie
produkcji wyrobów
spożywczych
Łącznie w szkole

U

13

13

13

13

13

13

U

-

-

2

1

-

-

A

-

-

1

1

-

-

U

20

20

20

18

20

18

A

1

1

3

3

-

-

U

29

28

29

26

29

25

238

224

247

213

232

199

Branżowa Szkoła I stopnia
Nazwa kwalifikacji
Montaż i konserwacja maszyn i
urządzeń elektrycznych
Montaż i konserwacja maszyn i
urządzeń elektrycznych
Łącznie w szkole

Część pisemna

Część praktyczna

Egzamin

przystąpiło

zdało

przystąpiło

zdało

przystąpiło

zdało

A

0

0

-

-

-

-

U

3

2

3

3

3

2

3

2

3

3

3

2

A - absolwent U - uczeń
Sesja letnia

ZSPg nr 1 w Opocznie
TECHNIKUM

Nazwa kwalifikacji
Część pisemna
Prowadzenie sprzedaży
Organizacja i monitorowanie
przepływu zasobów i informacji
w procesach produkcji,
dystrybucji i magazynowania
Zarządzanie środkami
technicznymi podczas realizacji
procesów transportowych
Planowanie i prowadzenie
działalności w organizacji
Przygotowywanie sprzętu,
odczynników chemicznych i
próbek do badań analitycznych

Część praktyczna

Egzamin

U

przystąpiło
15

zdało
14

przystąpiło
15

zdało
15

przystąpiło
15

zdało
14

U

0

0

1

0

0

0

U

22

22

22

22

22

22

U

26

26

25

25

25

25

U

16

12

16

16

16

12
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Wykonywanie badań
analitycznych
Montaż i konserwacja maszyn i
urządzeń elektrycznych
Montaż i konserwacja instalacji
elektrycznych
Montaż i eksploatacja
komputerów osobistych oraz
urządzeń peryferyjnych
Projektowanie lokalnych sieci
komputerowych i
administrowanie sieciami
Tworzenie aplikacji
internetowych i baz danych oraz
administrowanie bazami
Tworzenie aplikacji
internetowych i baz danych oraz
administrowanie bazami
Eksploatacja urządzeń i
systemów mechatronicznych
Projektowanie i programowanie
urządzeń i systemów
mechatronicznych
Eksploatacja maszyn, urządzeń i
instalacji elektrycznych
Eksploatacja maszyn, urządzeń i
instalacji elektrycznych
Montaż i obsługa maszyn i
urządzeń
Produkcja wyrobów
spożywczych z wykorzystaniem
maszyn i urządzeń
Planowanie i realizacja usług w
recepcji
Planowanie i realizacja imprez i
usług turystycznych
Prowadzenie informacji
turystycznej oraz sprzedaż usług
turystycznych
Organizacja i nadzorowanie
produkcji wyrobów spożywczych
łącznie w szkole

U

1

0

0

0

0

0

U

3

1

0

0

0

0

U

13

13

13

13

13

13

U

33

33

33

33

33

33

U

37

36

38

38

37

36

A

0

0

1

0

0

0

U

1

1

9

1

1

0

U

19

19

19

16

19

16

U

3

1

6

1

2

0

A

0

0

1

0

0

0

U

2

0

1

1

0

0

U

18

18

18

18

18

18

U

20

20

20

20

20

20

U

10

10

10

9

10

9

U

11

11

12

10

11

10

U

0

0

2

2

0

0

U

1

1

2

1

0

0

251

238

264

241

242

228

Branżowa Szkoła I stopnia
Nazwa kwalifikacji
Prowadzenie sprzedaży
Montaż i konserwacja maszyn i
urządzeń elektrycznych
Montaż i konserwacja instalacji
elektrycznych

Część pisemna

Część praktyczna

Egzamin

przystąpiło
3

zdało

przystąpiło

zdało

przystąpiło

zdało

2

3

3

3

2

U

1

1

0

0

0

0

U

3

2

3

3

3

2

U

42

Wykonywanie i naprawa
elementów maszyn, urządzeń i
narzędzi
Wykonywanie i naprawa
elementów maszyn, urządzeń i
narzędzi
Sporządzanie potraw i napojów

A

1

1

0

0

0

0

U

1

1

1

1

1

1

U

5

5

5

5

5

5

14

12

12

12

12

10

łącznie w szkole

A – absolwent U - uczeń

·

Ważniejsze osiągnięcia:

Konkursy międzynarodowe
NAZWA KONKURSU
XIX Międzynarodowy konkurs
Matematyczny EUKLIDES
Konkursy ogólnopolskie
NAZWA
KONKURSU/OLIMPIADY
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy
o Stanisławie Staszicu i Jego
Epoce
Olimpiada Wiedzy Archimedes
Plus – MATEMATYKA PLUS
Ogólnopolski Konkurs z Fizyki
„EUREKA”
Ogólnopolski Konkurs
Chemiczny
„ALCHEMIK”
X Ogólnopolska Olimpiada
Logistyczna
VIII Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy Logistycznej
XXXIII Ogólnopolski Konkurs
Recytacji Poezji i Prozy
Aleksandra Puszkina i Adama
Mickiewicza PUSZKINIANA
2018
Konkursy rejonowe
NAZWA KONKURSU
„Żołnierze Wyklęci Obudźcie
Polskę”

Przedmiot
matematyka

Przedmiot

WYNIK KONKURSU
Finalista

WYNIK
KONKURSU/OLIMPIADY
1. miejsce

Język polski/historia
matematyka
fizyka

dwóch laureatów V stopnia
laureat
wyróżnienie

fizyka
Przedmioty zawodowe logistyczne
Przedmioty zawodowe logistyczne

4 osoby w etapie okręgowym
finalista
1. miejsce
2. miejsce
13 miejsce w kraju

Język rosyjski

Przedmiot
Historia

WYNIK KONKURSU
etap rejonowy:
1., 2., 3. miejsce
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Konkursy regionalne
NAZWA KONKURSU
Regionalny konkurs
„Kultura Bezpieczeństwa”
Konkursy międzyszkolne

Przedmiot
Biblioteka

WYNIK KONKURSU
wyróżnienie

NAZWA KONKURSU
VII Międzyszkolny konkurs BHP
Międzyszkolny Konkurs
z Rachunkowości
Konkursy okręgowe

Przedmiot
Biblioteka
Przedmioty zawodowe rachunkowość

WYNIK KONKURSU
wyróżnienie
2. miejsce indywidualnie
3. miejsce zespołowo

NAZWA OLIMPIADY
Olimpiada Wiedzy
o Ubezpieczeniach Społecznych
Konkursy powiatowe

Przedmiot

WYNIKI OLIMPIADY
3. miejsce w etapie
okręgowym

NAZWA KONKURSU
Powiatowy konkurs „Barwy
jesieni” XI edycja
Konkurs Jednego Wiersza w
ramach obchodów Dnia
Dziedzictwa Narodowego
Powiatowy konkurs
„100 lat odzyskania przez Polskę
Niepodległości” w ramach
„Rok dla Niepodległej”
XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy
o Samorządzie Terytorialnym

Przedmioty zawodowe

Przedmiot
Biblioteka / język polski

wyróżnienie
Język polski
1. miejsce
1. miejsce
1. miejsce

Język polski

Przedmioty zawodowe

Konkurs pieśni i poezji
patriotycznej
Konkurs Wiedzy Pożarniczej
Biało-Czerwona Niepodległa
Polska
·

WYNIK KONKURSU
1. miejsce

wos
wos
historia

1. miejsce drużynowo
1. miejsce indywidualnie
3. miejsce indywidualnie
wyróżnienie - duet
2. miejsce w eliminacjach
powiatowych
etap powiatowy

Pozostałe osiągnięcia szkoły w oświacie
ü Umowa patronacka – Branżowa Szkoła I Stopnia w Opocznie z Cechem Rzemiosł
Różnych w Opocznie;
ü List Intencyjny dotyczący współpracy ZSPg nr 1 im. Stanisława Staszica
w Opocznie z firmą Opoczno I Sp. z o.o. w ramach uruchomienia kształcenia
w zawodzie technik automatyk i technik ceramik oraz współpracy w zakresie
kształcenia zawodowego.
ü Nagroda Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników dla Najlepszego
Absolwenta w zawodzie technik ekonomista dla 2 osób
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·współpraca m.in. z zagranicznymi partnerami
ü Projekt „Przepustka do sukcesu” - „Mobilność w sektorze kształcenia i szkoleń
zawodowych Programu Erasmus + 2016-2018”:
ü EuroWeek - obóz językowy w ramach projektu edukacyjnego – zakończony
otrzymaniem Certyfikatu „EuroWeek – Szkoła Liderów”
- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRZEWICY
Wyniki matur

Nazwa Szkoły /
Typ szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Dobrzańskiego HUBALA w Drzewicy
Ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego

16

Ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny, w tym:

13

- ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny w terminie dodatkowym

0

- ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny poprawkowy

1

Szczegółowe wyniki egzaminów
Część ustna
Jęz. Polski

Liczba
przystępujących do
egzaminu
16

Średni wynik w %

Liczba uczniów, którzy otrzymali
wynik poniżej 30%

85

0

Język obcy nowożytny
Jęz. obcy
nowożytny
J. niemiecki

Liczba przystępujących
do egzaminu
2

J. angielski

14

Przedmiot

Średni wynik w %

Liczba uczniów, którzy otrzymali
wynik poniżej 30%

58

0

68

1

Szczegółowe wyniki egzaminów
Część pisemna
Poziom podstawowy
Liczba
Średni wynik w
Liczba uczniów,
przystępujących
%
którzy otrzymali wynik
do egzaminu
poniżej 30 %

Poziom rozszerzony
Liczba
Średni wynik
przystępujących
w%
do egzaminu

J. angielski

14

53,43

1

10

35,20

J. niemiecki

2

50,00

-

1

40,00

J. polski

16

58,13

1

3

40,00

matematyka

16

47,00

3

2

27,00

biologia

-

-

-

1

11,67

geografia

-

-

-

7

24,52
45

historia

-

-

-

1

32,00

WOS

-

-

-

5

29,67

Nazwa Szkoły /
Typ szkoły

Technikum im. mjra Henryka Dobrzańskiego HUBALA w Drzewicy
Ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego

10

Ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny, w tym:

6

- ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny w terminie dodatkowym

0

- ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny poprawkowy

2

Szczegółowe wyniki egzaminów
Część ustna
Język polski

Jęz. obcy
nowożytny
J. angielski

Przedmiot

Liczba
przystępujących do
egzaminu
10

Średni wynik w %

Liczba uczniów, którzy otrzymali
wynik poniżej 30%

6
Język obcy nowożytny

0

Liczba przystępujących
Średni wynik w %
Liczba uczniów, którzy otrzymali
do egzaminu
wynik poniżej 30%
10
61,70
0
Szczegółowe wyniki egzaminów
Część pisemna
Poziom podstawowy
Poziom rozszerzony
Liczba
Średni wynik w
Liczba uczniów,
Liczba
Średni wynik
przystępujących
którzy otrzymali wynik przystępujących
%
w%
do egzaminu
poniżej 30 %
do egzaminu

J. polski

10

29,00

5

-

-

J. angielski

10

54,00

1

3

52,67

Matematyka

10

31,60

1

-

-

Biologia

-

-

-

1

11,67

Geografia

-

-

-

9

18,52

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sporządzono na podstawie raportów
zamieszczonych na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.
Sesja zimowa
ZSPg w Drzewicy
TECHNIKUM

Nazwa kwalifikacji
Część pisemna
Organizacja i monitorowanie

A

przystąpiło
-

zdało
-

Część praktyczna
przystąpiło
0

zdało
0

Egzamin
przystąpiło
-

zdało
46

przepływu zasobów i informacji
w procesach produkcji,
dystrybucji i magazynowania
Organizacja i monitorowanie
przepływu zasobów i informacji
w procesach produkcji,
dystrybucji i magazynowania
Zarządzanie środkami
technicznymi podczas realizacji
procesów transportowych
Zarządzanie środkami
technicznymi podczas realizacji
procesów transportowych
Organizacja i monitorowanie
przepływu zasobów i informacji
w jednostkach organizacyjnych
Tworzenie aplikacji
internetowych i baz danych oraz
administrowanie bazami
Łącznie w szkole

U

3

1

7

3

2

0

A

-

-

3

2

-

-

U

-

-

7

3

-

-

A

-

-

1

0

-

-

A

1

1

-

-

-

-

4

2

2

0

Nazwa kwalifikacji
Sporządzanie potraw i napojów

Część pisemna

A

Łącznie w szkole

18
8
Branżowa szkoła I stopnia
Część praktyczna

Egzamin

przystąpiło

zdało

przystąpiło

zdało

przystąpiło

zdało

1

0

-

-

-

-

1

0

-

-

-

-

A – absolwent U - uczeń
Sesja letnia

ZSPg w Drzewicy
TECHNIKUM

Nazwa kwalifikacji
Część pisemna
Organizacja i monitorowanie
przepływu zasobów i informacji
w procesach produkcji,
dystrybucji i magazynowania
Organizacja i monitorowanie
przepływu zasobów i informacji
w procesach produkcji,
dystrybucji i magazynowania
Zarządzanie środkami
technicznymi podczas realizacji
procesów transportowych
Zarządzanie środkami
technicznymi podczas realizacji
procesów transportowych
Organizacja i monitorowanie
przepływu zasobów i informacji

Część praktyczna

Egzamin

przystąpiło

zdało

przystąpiło

zdało

przystąpiło

zdało

U

16

15

16

12

15

12

U

16

15

16

12

15

12

A

0

0

0

0

0

0

U

19

19

22

13

19

12

A

0

0

0

0

0

0
47

w jednostkach organizacyjnych
Organizacja i monitorowanie
przepływu zasobów i informacji
w jednostkach organizacyjnych
Tworzenie aplikacji
internetowych i baz danych oraz
administrowanie bazami
łącznie w szkole

U

10

7

10

7

10

7

A

1

1

0

0

0

0

46

42

48

32

44

31

Branżowa szkoła I stopnia
Nazwa kwalifikacji
Prowadzenie sprzedaży
Wykonywanie robót murarskich i
tynkarskich
Użytkowanie obrabiarek
skrawających
Sporządzanie potraw i napojów
Sporządzanie potraw i napojów

Część pisemna

Część praktyczna

Egzamin

przystąpiło

zdało

przystąpiło

zdało

przystąpiło

zdało

U

2

1

2

1

2

1

U

1

0

1

1

1

0

A

1

0

0

0

0

0

A

1

0

0

0

0

0

U

3

1

3

3

3

1

8

2

6

5

6

2

łącznie w szkole

A – absolwent U – uczeń

·

Ważniejsze osiągnięcia:

-udział na etapie okręgowym w XVI edycji Olimpiady Znajomości Afryki
-udział na etapie okręgowym w XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości,
-udział na etapie wojewódzkim w V edycji Olimpiady Solidarności – „Dwie dekady historii”
- I msc. w etapie regionalnym Konkursu pieśni i poezji patriotycznej,
-II msc. w VII Międzyszkolnym Konkursie BHP – dla uczniów klas zawodowych,

·

Pozostałe osiągnięcia szkoły w oświacie – współpraca z KPP w Opocznie - uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym dzięki porozumieniu między szkołą
a KPP w Opocznie realizują innowacyjne formy wdrażania w organizację pracy
policjantów oraz funkcjonowanie komendy poprzez comiesięczne wykłady prowadzone
przez delegowanych w tym celu policjantów, wizyty w komendzie celem zobrazowania
pracy policji, zapoznania się ze sprzętem policyjnym oraz szczegółowe poznanie
funkcjonowania wydziałów policyjnych.
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- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ŻARNOWIE
Wyniki matur

Nazwa Szkoły /
Typ szkoły

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Żarnowie
Ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego

4

Ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny, w tym:

2

- ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny w terminie dodatkowym

-

- ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny poprawkowy

2

Szczegółowe wyniki egzaminów
Część ustna
J. Polski

J. obcy
nowożytny
J. niemiecki

Przedmiot
J. polski

Liczba
przystępujących do
egzaminu
3

Średni wynik w %

Liczba uczniów, którzy otrzymali
wynik poniżej 30%

93,33
Język obcy nowożytny

-

Liczba przystępujących do
Średni wynik w %
Liczba uczniów, którzy otrzymali
egzaminu
wynik poniżej 30%
2
46,5
Szczegółowe wyniki egzaminów
Część pisemna
Poziom podstawowy
Poziom rozszerzony
Liczba
Średni wynik w
Liczba uczniów,
Liczba
Średni wynik
%
w%
przystępujących
którzy otrzymali wynik przystępujących
do egzaminu
poniżej 30 %
do egzaminu
4
39,25
1
-

Matematyka

3

29,33

1

-

-

J. angielski

2

18

2

-

-

J. niemiecki
Geografia

2
-

48
-

-

4

27

49

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sporządzono na podstawie raportów
zamieszczonych na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.
Sesja zimowa
ZSZ w Żarnowie
Szkoła Policealna dla Dorosłych

Nazwa kwalifikacji
Część pisemna
Zarządzanie bezpieczeństwem
w środowisku pracy
Łącznie w szkole

Część praktyczna

Egzamin

przystąpiło

zdało

przystąpiło

zdało

przystąpiło

zdało

4

3

4

1

4

1

4

3

4

1

4

1

U

A – absolwent U - uczeń
Sesja letnia
ZSZ w Żarnowie
Branżowa Szkoła I stopnia

Nazwa kwalifikacji
Część pisemna
Prowadzenie sprzedaży
Produkcja wyrobów
cukierniczych,
Sporządzanie potraw i napojów

Egzamin

U

przystąpiło
1

zdało
1

przystąpiło
1

zdało
1

przystąpiło
1

zdało
1

A

1

1

0

0

0

0

U

8
10

6
8

7
8

6
7

łącznie w szkole

Nazwa kwalifikacji

Część pisemna

Obsługa klienta w jednostkach
administracji
Świadczenie usług opiekuńczo wspierających osobie
podopiecznej
Zarządzanie bezpieczeństwem
w środowisku pracy
łącznie w szkole

Część praktyczna

7
7
8
8
Szkoła Policealna dla Dorosłych
Część praktyczna

Egzamin

przystąpiło

zdało

przystąpiło

zdało

przystąpiło

zdało

U

6

5

6

3

6

3

U

4

3

4

4

4

3

A

0

0

2

1

0

0

10

8

12

8

10

6

A – absolwent U - uczeń
·

Ważniejsze osiągnięcia:
NAZWA KONKURSU

Osiągnięte miejsce

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom” w Kraśnicy na szczeblu powiatowym
Międzyszkolny konkurs Fryzjerski
Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w
Piotrkowie Tryb.

III miejsce
Wyróżnienie
Udział w konkursie
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Regionalny konkurs wiedzy o żołnierzach wyklętych
Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
·

Udział w konkursie
Udział w konkursie

Pozostałe osiągnięcia szkoły w oświacie
Szkoła obecnie realizuje

projekt: „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla

najzdolniejszych”.
-POWIATOWE

CENTRUM

KSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO

I

USTAWICZNEGO

W MROCZKOWIE GOŚCINNYM
Wyniki matur

Nazwa Szkoły /
Typ szkoły

Technikum
Ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego

22

Ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny, w tym:

21

- ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny w terminie dodatkowym

0

- ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny poprawkowy

1

Szczegółowe wyniki egzaminów
Część ustna
Jęz. Polski

J. obcy
nowożytny
J. angielski
J. niemiecki

Przedmiot
J. polski
Matematyka
J. angielski
Geografia
J. niemiecki

Liczba
przystępujących do
egzaminu
22

Średni wynik w %

Liczba uczniów, którzy otrzymali
wynik poniżej 30%

82
Język obcy nowożytny

0

Liczba przystępujących do
Średni wynik w %
Liczba uczniów, którzy otrzymali
egzaminu
wynik poniżej 30%
22
43
1
1
73
0
Szczegółowe wyniki egzaminów
Część pisemna
Poziom podstawowy
Poziom rozszerzony
Liczba
Średni wynik w
Liczba uczniów,
Liczba
Średni wynik
%
w%
przystępujących
którzy otrzymali wynik przystępujących
do egzaminu
poniżej 30 %
do egzaminu
22
51
1
22
47
22
47
1
20
22
25
1

50

-

-

51

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sporządzono na podstawie raportów
zamieszczonych na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.
Sesja zimowa
PCKZiU w Mroczkowie Gościnnym
TECHNIKUM

Nazwa kwalifikacji
Część pisemna
Wykonywanie robót zbrojarskich
i betoniarskich
Sporządzanie kosztorysów oraz
przygotowywanie dokumentacji
przetargowej
Sporządzanie kosztorysów oraz
przygotowywanie dokumentacji
przetargowej
Organizacja i kontrolowanie
robót budowlanych
Diagnozowanie i naprawa
podzespołów i zespołów
pojazdów samochodowych
Diagnozowanie i naprawa
podzespołów i zespołów
pojazdów samochodowych
Organizacja i prowadzenie
procesu obsługi pojazdów
samochodowych
Organizacja i prowadzenie
procesu obsługi pojazdów
samochodowych
Łącznie w szkole

zdało

przystąpiło

zdało

przystąpiło

zdało

U

2

2

-

-

-

-

A

1

1

2

0

1

0

U

6

6

6

5

6

5

U

1

0

2

2

-

-

A

1

0

-

-

-

-

U

5

5

1

1

1

1

A

-

-

1

1

-

-

U

17

17

18

16

17

15

33

31

25

21

Część pisemna
K

Łącznie w szkole

Nazwa kwalifikacji
Zarządzanie bezpieczeństwem
w środowisku pracy
Zarządzanie bezpieczeństwem
w środowisku pracy
Łącznie w szkole

Egzamin

przystąpiło

Nazwa kwalifikacji
Prowadzenie produkcji rolniczej

Część praktyczna

przystąpiło
1
1

zdało
0
0

Część pisemna

30
25
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Część praktyczna

Egzamin

przystąpiło
zdało
przystąpiło
Szkoła Policealna dla Dorosłych
Część praktyczna

zdało
-

Egzamin

przystąpiło

zdało

przystąpiło

zdało

przystąpiło

zdało

A

1

1

2

0

1

0

U

11

11

11

2

11

2

12

12

13

2

12

2

A – absolwent U - uczeń
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Sesja letnia
PCKZiU w Mroczkowie Gościnnym
TECHNIKUM

Nazwa kwalifikacji
Część pisemna
Wykonywanie robót zbrojarskich
i betoniarskich
Sporządzanie kosztorysów oraz
przygotowywanie dokumentacji
przetargowej
Organizacja i kontrolowanie
robót budowlanych
Diagnozowanie oraz naprawa
elektrycznych i elektronicznych
układów pojazdów
samochodowych
Diagnozowanie i naprawa
podzespołów i zespołów
pojazdów samochodowych
Organizacja i prowadzenie
procesu obsługi pojazdów
samochodowych
łącznie w szkole

Prowadzenie produkcji rolniczej
Organizacja i nadzorowanie
produkcji rolniczej
Organizacja i nadzorowanie
produkcji rolniczej
łącznie w szkole

zdało

przystąpiło

zdało

przystąpiło

zdało

U

5

4

5

5

5

4

U

0

0

0

0

0

0

U

8

7

7

6

7

5

U

25

25

25

24

25

24

U

16

13

15

14

15

12

U

0

0

1

0

0

0

54

49

52

45

Część pisemna

53
49
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Część praktyczna

Egzamin

A
K

przystąpiło
1
34

zdało
1
33

przystąpiło
1
33

zdało
1
33

przystąpiło
1
31

zdało
1
30

A

1

1

1

0

1

0

K

8

8

7

1

7

1

44

43

40

32

Nazwa kwalifikacji
Zarządzanie bezpieczeństwem
w środowisku pracy
Zarządzanie bezpieczeństwem
w środowisku pracy
łącznie w szkole

Egzamin

przystąpiło

Nazwa kwalifikacji
Prowadzenie produkcji rolniczej

Część praktyczna

Część pisemna

42
35
Szkoła Policealna dla Dorosłych
Część praktyczna

Egzamin

przystąpiło

zdało

przystąpiło

zdało

przystąpiło

zdało

A

0

0

1

0

0

0

U

0

0

6

0

0

0

0

0

7

0

0

0

A – absolwent U - uczeń

·

Pozostałe osiągnięcia szkoły w oświacie
· Szkoła współpracuje z JWK Lubliniec, JW 25 Bdow Tomaszów Mazowiecki
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-SPECJALNY

OŚRODEK

SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

„CENTRUM

EDUKACJI

I ROZWOJU” IM. ŚW. JANA PAWŁA II W OPOCZNIE
SOSW „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie jest placówką
oświatową, w której skład wchodzi przedszkole specjalne i cztery szkoły specjalne: szkoła
podstawowa, gimnazjum, branżowa szkoła zawodowa I stopnia, szkoła przysposabiająca do
pracy. W Centrum prowadzone są też zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia
rewalidacyjno – wychowawcze. W struktury Centrum wchodzi również część mieszkalna
Ośrodka, w której przez 5 dni w tygodniu mieszkają wychowankowie Placówki.
Centrum dysponuje dwoma budynkami, w jednym z nich znajduje się część mieszkalna
Placówki, natomiast w drugim znajdują się szkoły i przedszkole.
Wszyscy uczniowie mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie
zajęć

rewalidacyjno

wychowawczym,
opiekuńczym.

-

wychowawczych.

edukacyjnym,

Prowadzone

są

Placówka

profilaktycznym,
zajęcia

realizuje

zadania

terapeutycznym,

specjalistyczne:

o

charakterze

rehabilitacyjnym

logopedyczne,

i

pedagogiczne,

psychologiczne, rewalidacyjne, kształtujące kreatywność oraz rehabilitacyjne i sportowe.
Uczniowie mają możliwość korzystania ze szkolnej biblioteki, świetlicy i stołówki. Do dyspozycji
podopiecznych jest sala gimnastyczna, sala-miejsce zabaw. Szkoła posiada bazę sportoworekreacyjną (boisko).
SOSW „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie jest jedyną w powiecie specjalistyczną
Placówką

kształcącą

uczniów

ze

specjalnymi

potrzebami

edukacyjnymi.

Zatrudnia

zaangażowaną, wykwalifikowaną, stale kształcącą się kadrę pedagogiczną. Placówka ściśle
współpracuje z działającymi na rzecz dziecka i rodziny jednostkami z terenu miasta i gmin oraz
instytucjami pozarządowymi (fundacje, stowarzyszenia, organizacje). Podejmuje szeroko
zakrojone działania integrujące i promujące ją w środowisku lokalnym, np. cyklicznie odbywające
się uroczystości, konkursy tematyczne, olimpiady przedmiotowe na szczeblu wojewódzkim,
imprezy sportowe, spotkania integracyjne z udziałem uczniów innych szkół i placówek oraz
rodziców. Skutkuje to wysoką frekwencją uczniów, dużym zaangażowaniem podopiecznych
w życie szkoły, szybką adaptacją dzieci do warunków szkolnych.

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM „CENTRUM EDUKACJI I
ROZWOJU” IM. ŚW. JANA PAWŁA II W OPOCZNIE
Nazwa
Szkoły
Ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu

Gimnazjum
5
54

Ilość uczniów, którzy zdali egzamin
5
Ilość uczniów, którzy zdali egzamin gimnazjalny w terminie dodatkowym
0
Ilość uczniów, którzy zdali egzamin gimnazjalny poprawkowy
0
Szczegółowe wyniki egzaminu gimnazjalnego
Część humanistyczna
Liczba przystępujących do egzaminu
5
Język Polski – 62,80
Średni wynik
Historia i Wiedza o społeczeństwie – 67,60
Część matematyczno-przyrodnicza
Liczba przystępujących do egzaminu
5
Matematyka – 33
Średni wynik
Przedmioty przyrodnicze – 55
Język obcy angielski
Liczba przystępujących do egzaminu
5
Średni wynik
Poziom podstawowy – 67,40
- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OPOCZNIE
Aktualnie pod opieką Poradni znajduje się 60 placówek oświatowych oraz 14.485
potencjalnych klientów. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne
i nieodpłatne.
Osiągnięcia opoczyńskiej Poradni są następujące:
-bogata oferta usług psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i profilaktycznych
-utrzymująca się wysoka liczba przyjęć (2.000 – 2.500 osób) rocznie w bezpośrednich formach
pomocy
-bardzo dobra współpraca z placówkami oświatowymi oraz instytucjami i organizacjami
działającymi na rzecz dziecka i rodziny
-szeroki zakres działań profilaktycznych prowadzonych na terenie przedszkoli, szkół i placówek
Powiatu w formie: warsztatów, pogadanek, spotkań interwencyjnych, konsultacji w sprawie
uczniów, szkoleń rad pedagogicznych itp. – nawet do 5.000 osób rocznie korzysta z takich
pośrednich form pomocy:
·

uznanie zyskały programy: „Wybieram życie”, „Grupa bez przemocy”, „Klasa bez
przemocy”,

letnie

i

zimowe

spotkania

terapeutyczne,

Szkoła

dla

rodziców

i wychowawców, szkoła dla dobrych rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową
·

niezmiennym

zainteresowaniem

cieszą

się:

Grupa

Wsparcia

Dla

Pedagogów

i Nauczycieli, indywidualne terapie – psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne oraz
terapia Biofeedback i integracji sensorycznej.
-szczególną opieką otaczane są osoby niepełnosprawne poprzez:
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·

wykonywanie badań specjalistycznych oraz kwalifikowanie do różnych form
kształcenia

–

wydawanie

orzeczeń

i

opinii

dla

wszystkich

rodzajów

niepełnosprawności,
·

badania przesiewowe wykrywające wady słuchu, wzroku i mowy

·

prowadzenie zajęć dla dzieci z opiniami o potrzebie WWRD

·

prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

·

uzyskiwanie wszystkich specjalizacji zawodowych głównie do wspierania osób
niepełnosprawnych

takich

jak:

surdologopeda,

neurologopeda,

terapeuta

integracji sensorycznej, terapeuta Biofeedback, surdopedagog, tyflopedagog,
terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka itp.
·

prowadzenie specjalistycznych zajęć ukierunkowanych na niwelowanie bądź
łagodzenie

skutków

niepełnosprawności

takich

jak:

praca

z

dzieckiem

słabosłyszącym i słabowidzącym, Trening Umiejętności Społecznych, terapia
Biofeedback i terapia integracji sensorycznej (SI), terapia ręki
·

wykonywanie

działań

psychoedukacyjnych

i

profilaktycznych

-

coroczne

kampanie z okazji Światowego Dnia Autyzmu, Tygodnia Świadomości Dysleksji
oraz organizowanie bądź współorganizowanie konferencji tematycznych
Coroczne analizy ilościowe i jakościowe pracy poradni pozwalają zauważyć:
-tendencję do stopniowego wzrostu osób niepełnosprawnych ze szczególnym wskazaniem na
małe dzieci ze zdiagnozowaną (bądź w trakcie diagnozy) niepełnosprawnością wymagającą
wielospecjalistycznych oddziaływań tak medycznych jak i psychologiczno-pedagogicznologopedycznych
-pojawiają się dzieci trudne do diagnozy co odracza w czasie podjęcie działań terapeutycznych
i stymulujących ich rozwój,
-poszerzenie wykonywania zadań orzeczniczych o dzieci słabosłyszące, słabowidzące oraz
z autyzmem daje nam obecnie pełny wgląd i wiedzę na temat jakie rodzaje niepełnosprawności
dominują na naszym terenie i jakie są ich potrzeby – wiedza ta może pomóc przy kształtowaniu
właściwej polityki oświatowej,
-obserwujemy rosnącą liczbę dzieci z diagnozą autyzmu i Zespołem Aspergera
-coraz częściej na diagnozę do poradni zgłaszane są dzieci do lat 3-ech,
-zdecydowanie wzrasta liczba zgłoszeń do poradni na różnorodne formy terapeutyczne:
indywidualne i grupowe dzieci i uczniów przejawiających trudności w nauce i zachowaniu
(szczególnie nadpobudliwość psychoruchowa).
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6.OSIĄGNIĘCIA

SPORTOWE

MŁODZIEŻY,

STYPENDIA

SPORTOWE,

KLUBY

I STOWARZYSZENIA:
-I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OPOCZNIE
·

Baza sportowa: hala sportowa, sala gimnastyczna, siłownia, mała salka z lustrami, obiekt
lekkoatletyczny.

·

Organizowane zawody sportowe/sukcesy uczniów w sporcie

Nazwa zawodów
. Mistrzostwa Powiatu Opoczyńskiego w Sztafetowych Biegach
Przełajowych
Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych biegach Przełajowych
w Mniszkowie
Finał Wojewódzki ligi Lekkoatletycznej Dziewcząt
Mistrzostwa Powiatu Opoczyńskiego oraz Półfinały
Wojewódzkie w Lekkiej Atletyce
. Mistrzostwa Powiatu Opoczyńskiego w Piłce Ręcznej
Mężczyzn
Mistrzostwa Powiatu Opoczyńskiego w Sztafetowych Biegach
Przełajowych
Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym
Sztafetowe Biegi Przełajowe – Mroczków Gościnny
Indywidualne Biegi Przełajowe

Osiągnięcia uznane za
najlepsze w roku szkolnym
III miejsce drużynowo
XIII miejsce
VII miejsce w województwie
II miejsce drużynowo
II miejsce drużynowo
III miejsce drużynowo
II miejsce
III miejsce
Mistrzostwa Powiatu – IV miejsce
(zakwalifikowanie się na zawody
wojewódzkie)

X Halowe Indywidualne mistrzostwa LA w Spale
Mistrzostwa Powiatu Opoczyńskiego w piłkę koszykową
dziewcząt
Mistrzostwa Powiatu Opoczyńskiego w sztafetowych biegach
przełajowych
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej Chłopców
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej
X Halowe Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w LA w pchnięciu
kulą dziewcząt
Finał Wojewódzki w LA

-ZESPÓŁ SZKÓŁ
W OPOCZNIE

PONADGIMNAZJALNYCH

NR

1

II m. w pchnięciu kulą
I m. drużynowo
III m. drużynowo
II miejsce
II miejsce
I miejsce
II miejsce
I miejsce
VII miejsce

IM.

a) baza sportowa: hala sportowa, sala gimnastyczna,

STANISŁAWA

STASZICA

siłownia wewnętrzna, siłownia

zewnętrzna, boisko z tartanową nawierzchnią, bieżnie, sala fitness
b) organizowane zawody sportowe
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ü Turniej Piłki Siatkowej „Licealiada 2018” chłopców i dziewcząt
ü Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Przewodniczącego Solidarności
ü „Mam talent 2018”
c) sukcesy uczniów

NAZWA ZAWODÓW
Liga lekkoatletyczna w rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych
dziewcząt i chłopców
Indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców
Sztafetowe biegi przełajowe

Piłka siatkowa dziewcząt
Piłka siatkowa chłopcy
Piłka nożna dziewcząt
Piłka nożna chłopców
Piłka plażowa dziewcząt

WYNIKI
II miejsce chłopcy
III miejsce dziewczęta
I, II, V miejsce
II miejsce dziewczęta
II miejsce chłopcy
II miejsce dziewczęta
IV miejsce chłopcy
III miejsce dziewczęta
IV miejsce chłopcy
I miejsce dziewczęta
IV miejsce chłopcy
III miejsce chłopców
IV miejsce dziewczęta
IV miejsce
IV miejsce dziewcząt
IV miejsce chłopców
IV miejsce dziewcząt
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce

Piłka plażowa chłopców

IV miejsce

Badmington
Piłka ręczna dziewcząt i chłopców
Tenis stołowy dziewcząt i chłopców
Sztafetowe Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu
Sztafetowe Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu
Piłka koszykowa dziewcząt i chłopców

d) kluby i stowarzyszenia sportowe
ü Powiatowy Szkolny Związek Sportowy (siedziba w ZSPg nr 1 im. Stanisława
Staszica w Opocznie),
ü Klub Taneczny „Kalifornia”,
ü w ramach programu ministerialnego w szkole działają 4 sekcje sportowe piłki nożnej
i piłki siatkowej dziewcząt i chłopców.
- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRZEWICY
a) baza sportowa: sala gimnastyczna, siłownia, boisko „Orlik”
b) organizowane zawody sportowe:
·

Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym

·

Zawody integracyjne z Warsztatami Terapii Zajęciowej
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·

Mistrzostwa Powiatu w lekkoatletyce

c) sukcesy uczniów w sporcie:
·

Uczeń nagrodzony jako jeden z najlepszych sportowców Powiatu
Opoczyńskiego

·

I i II miejsce w pchnięciu kulą podczas X Halowych Mistrzostw
Powiatu Opoczyńskiego w Lekkoatletyce

·

III msc. w Mistrzostwach Powiatu w tenisie stołowym

·

III msc. w Mistrzostwach Powiatu w piłce plażowej

d) kluby i stowarzyszenia sportowe:
·

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Drzewica

- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ŻARNOWIE
Osiągnięcia w rywalizacji sportowej:
1. Tenis stołowy drużynowy chłopców – V miejsce
2. Udział w X Halowych Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Opoczyńskiego w Lekkiej
Atletyce Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Spała 2018.
-POWIATOWE

CENTRUM

KSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO

I

USTAWICZNEGO

W MROCZKOWIE GOŚCINNYM
a) baza sportowa: boisko o nawierzchni asfaltowej, sala do ćwiczeń fizycznych
b) organizowane zawody sportowe:
- V Bieg Militarny
c) sukcesy uczniów w sporcie w tym stypendia i nagrody sportowe:
- II miejsce w turnieju Badmintona – Licealiada
- II miejsce w Wojewódzkich Zawodach w Strzelectwie Sportowym.
d) kluby i stowarzyszenia sportowe: LUKS MROCZKÓW-DZIELNA
-SPECJALNY

OŚRODEK

SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

„CENTRUM

EDUKACJI

I

ROZWOJU” IM. ŚW. JANA PAWŁA II W OPOCZNIE
SOSW dysponuje 1 salą gimnastyczną oraz boiskiem sportowym.
W 2018 roku odbył się I Łódzki Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych w Spale, którego
jednym z organizatorów był SOSW „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.
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-ZAWODY SPORTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ POWIAT
a)X Halowe Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Opoczyńskiego w Lekkiej Atletyce Dzieci
i Młodzieży Szkolnej – Spała 2018
Mistrzostwa na stałe znalazły swoje miejsce w kalendarzu imprez sportowych, odbywają
się cyklicznie co roku, budzą duże zainteresowanie nie tylko wśród młodych sportowców, ale
również działaczy sportowych i władz samorządowych.
Podczas tej edycji ponad 600 uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego rywalizowało
w takich konkurencjach sportowych jak: bieg na 60 m, 200 m, 300 m, 600 m, 1000 m 1500 m,
sztafeta 4x200 m, skok wzwyż, skok w dal i pchnięcie kulą.
b)Igrzyska Dzieci/Igrzyska Młodzieży Szkolnej/Licealiada
Zawody rozgrywane są na podstawie terminarza imprez Powiatowego Szkolnego
Związku Sportowego w Opocznie. W zawodach sportowych w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk
Młodzieży Szkolnej i Licealiady biorą udział uczniowie szkół z terenu powiatu opoczyńskiego.
Najlepsze zespoły, zawodnicy na każdych zawodach otrzymują dyplomy i puchary ufundowane
przez Powiat Opoczyński. Szkoły powiatu opoczyńskiego biorą również udział w zawodach rangi
rejonowej jak też wojewódzkiej.
W 2018 roku w ramach Igrzysk Dzieci uczniowie rywalizowali w 14 dyscyplinach
indywidualnych oraz grach zespołowych.
Natomiast w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej młodzi sportowcy rywalizowali
w 13 dyscyplinach sportowych.
W ramach rywalizacji sportowej Szkolnego Związku Sportowego Licealiada na szczeblu
rywalizacji powiatowej odbyły się zawody w 13 dyscyplinach sportowych.
Za wkład i pracę uczniów, godne reprezentowanie Powiatu podczas zawodów sportowych
oraz działanie na rzecz sportu szkolnego w systemie współzawodnictwa sportowego, Zarząd
Powiatu Opoczyńskiego funduje nagrody na zakup sprzętu sportowego w wysokości 1000 zł za
zajęcie I miejsca, 600 zł za zajęcie II miejsca oraz 400 zł za zajęcie III miejsca w rocznej
klasyfikacji osiągnięć sportowych. Nagrody otrzymują 3 najlepsze szkoły w danej kategorii
wiekowej uczniów (w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady).
W listopadzie 2018 roku podczas uroczystej części sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego
odbyło się podsumowanie szkolnego roku sportowego 2017/2018.
Klasyfikacja końcowa współzawodnictwa sportowego szkół w ramach Igrzysk Dzieci/ Młodzieży
Szkolnej/ Licealiady przedstawia się następująco:
Igrzyska Dzieci
I miejsce - Szkoła Podstawowa im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Opocznie
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Igrzyska Młodzieży Szkolnej
I miejsce - Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej "Błysk" w Paradyżu
II miejsce - Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Mniszkowie
Licealiada
I miejsce - Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie
II miejsce - I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie
III miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie
Ponadto Powiat Opoczyński finansuje koordynatorów sportowych, puchary, dyplomy oraz
obsługę sędziowską na wszystkich rozgrywanych zawodach w ramach współzawodnictwa
sportowego w danym roku szkolnym. W przypadku Licealiady wliczane są również koszty
przejazdu młodzieży na zawody wyższego szczebla.
- STYPENDIA I NAGRODY SPORTOWE
Rada Powiatu w Opocznie w dniu 30 stycznia 2013 r. podjęła uchwałę nr XXIII/206/13
w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych, która nadal obowiązuje.
Zgodnie z § 10 ust. 1 ww. uchwały nagrody są przyznawane zawodnikom za najwyższe wyniki
we współzawodnictwie sportowym.
Nagrody są przyznawane za:
a) zajęcie co najmniej 5 miejsca w mistrzostwach Polski lub
b) udział w mistrzostwach świata lub Europy lub
c) udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich lub
d) zajęcie medalowego miejsca w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których
udział brali zawodnicy z co najmniej 5 krajów.
Natomiast zgodnie § 14 ww. uchwały wyróżnienie dla zawodnika przyznawane jest jako
wyraz uznania za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie sportowym.
W 2018 r. wpłynęło 106 wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień sportowych. Zarząd
Powiatu w dn. 15 marca 2018 r. po rozpoznaniu wniosków postanowił przyznać nagrody dla
5 zawodników i 12 trenerów za najwyższe wyniki w rywalizacji sportowej za 2017 r.
w dyscyplinach o istotnym znaczeniu dla Powiatu Opoczyńskiego.
Nagrodzeni zawodnicy za najwyższe wyniki we współzawodnictwie sportowym otrzymali nagrody
finansowe w wysokości 1.000 zł (brutto) za I miejsce, 700 zł (brutto) za II miejsce i 400 zł (brutto)
za III miejsce wraz z listem gratulacyjnym oraz statuetką lub pucharem. Nagrodzeni trenerzy
otrzymali nagrody rzeczowe (sprzęt lub odzież sportową oraz statuetkę i dyplom).
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Ponadto, Zarząd Powiatu na podstawie złożonych wniosków postanowił o przyznaniu
63 wyróżnień dla zawodników. Pozostałym zawodnikom i trenerom zostały wręczone dyplomy
z podziękowaniami.
- KLUBY I STOWARZYSZENIA SPORTOWE
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach nadzór nad
działalnością stowarzyszeń należy do:
1) wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - w zakresie nadzoru nad
działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
2) starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - w zakresie nadzoru nad innymi
niż wymienione w pkt 1 stowarzyszeniami.
Starosta Opoczyński prowadzi ewidencje:
- uczniowskich klubów sportowych,
- klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia których statuty nie przewidują
prowadzenia działalności gospodarczej,
- ewidencję stowarzyszeń zwykłych.
W ewidencji uczniowskich klubów sportowych wg stanu na dzień 31 grudnia
2018 r. wpisanych jest 36 klubów
1. Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Opocznie
2. Uczniowski Klub Sportowy „Rekiny” w Drzewicy
3. Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Januszewicach
4. Uczniowski Klub Sportowy „Legia” przy Szkole Podstawowej w Dzielnej
5. Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Bielowicach
6. Szkolny Klub Sportowy „Młodzik” w Mroczkowie Gościnnym
7. Uczniowski Klub Sportowy „Basket” w Radzicach Dużych
8. Szkolny Klub Sportowy „Jedynka” w Opocznie
9. Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Libiszowie
10. Uczniowski Klub Sportowy „Nike” przy Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem
11. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Opocznie
12. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Opocznie
13. Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Mroczkowie Gościnnym
14. Uczniowski Klub Sportowy „Żak” w Sielcu
15. Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie
16. Uczniowski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Pegaz” przy Zespole Szkół
Prywatnych w Opocznie
17. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójeczka” w Opocznie
18. Uczniowski Klub Sportowy „Junior” przy Gimnazjum w Żarnowie
19. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SŁAWNO” w Sławnie
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20. Uczniowski Klub Sportowy „Prymusowa Wola” przy Zespole Szkół Samorządowych
w Prymusowej Woli
21. Uczniowski Klub Sportowy „Bukowiec Opoczyński” w Bukowcu Opoczyńskim
22. Uczniowski Klub Sportowy „Maratończyk” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Opocznie
23. Uczniowski Klub Sportowy „Kraśnica” w Kraśnicy
24. Uczniowski Klub Sportowy „SUPLES” w Białaczowie
25. Międzyszkolny Uczniowski Klub Baseballowy i Softballowy „Dragons” w Opocznie
26. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Sławnie
27. Uczniowski Klub Sportowy „Budmar” Skronina w Skroninie
28. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Mroczków – Dzielna”
29. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Wygnanowie
30. Uczniowski Klub Sportowy „Kaziuk” w Szadkowicach
31. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Drzewica” Z/S w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Drzewicy
32. Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” Skronina
33. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportów Walki „FF SPORT OPOCZNO”
34. Uczniowski Klub Sportowy „Gigant” Petrykozy
35. Uczniowski Klub Sportowy „Błękitni” Miedzna Drewniana
36. Uczniowski Klub Sportowy Młodzi Liderzy w Białaczowie
Kluby Sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują
prowadzenia działalności gospodarczej wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę
Opoczyńskiego
W 2018 roku do ewidencji wpisany został 1 klub Klub Sportowy TEAM HUROM MASTERS.
W ewidencji klubów wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wpisanych jest 41 klubów:
1. Ludowy Klub Sportowy „Sparta – Ostrów” w Ostrowie
2. Klub Sportowy „Kasztelan Żarnów”
3. Klub Sportowy OTS „Perła” w Opocznie
4. Ludowy Klub Sportowy „Opoka” w Opocznie
5. Ludowy Klub Sportowy „Białaczów” w Białaczowie
6. Klub Sportowy „Paradyż” w Wielkiej Woli
7. Ludowy Klub Sportowy „Iskra” w Kruszewcu
8. Ludowy Klub Sportowy „Mniszków” w Mniszkowie
9. Ludowy Klub Sportowy „Radzice” w Radzicach Dużych
10. Klub Sportowy „Opoczno – Gorzałków” w Opocznie
11. Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” w Opocznie
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12. Ludowy Klub Sportowy „Atom Januszewice” w Januszewicach
13. Klub Sportowy „Poświętne” w Poświętnem
14. LKS „Strażak – Brzustowiec” w Brzustowcu
15. Ludowy Klub Sportowy „Sławno” w Sławnie
16. Ludowy Klub Sportowy „Syrenka Zakościele” w Zakościelu
17. Miejsko Gminny Klub Sportowy Drzewica
18. Ludowy Klub Sportowy „Olimpia Wola Załężna” w Woli Załężnej
19. Ludowy Zespół Sportowy „Modrzewianka” w Modrzewiu
20. Ludowy Klub Kolarski „LUKS SŁAWNO” w Sławnie
21. Opoczyńskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko w Opocznie
22. Ludowy Klub Sportowy „Leśnik” Sitowa w Sitowej
23. Ludowy Klub Sportowy „Korona” w Stużnie
24. Ludowy Zespół Sportowy „Ogonowice” w Ogonowicach
25. Klub Sportowy „Iskra Skronina” w Skroninie
26. Ludowe Towarzystwo Sportowe „Opoczno Sport Team” w Opocznie
27. „Wiejski Klub Sportowy Parczówek” w Parczówku
28. Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego „Return-Opoczno” z siedzibą w Parczówku
29. Stowarzyszenie Klub Sportowy Sobień z siedzibą w Sobieniu
30. Ludowy Klub Sportowy „Mroczków” w Mroczkowie Gościnnym
31. Kobiecy Klub Sportowy KAJA Opoczno
32. Klub Wysokogórski Opoczno
33. Ludowy Klub Sportowy Jelnia – Krzczonów
34. Młodzieżowy Klub Sportowy Volley Żelazny Opoczno
35. Ludowy Klub Sportowy Feniks Opoczno
36. Klub Sportów Walki „K.O. Opoczno”
37. Klub Sportowy Miedzna Drewniana
38. Opoczyński Klub Morsów
39. Klub Kolarski SKAN BIKE TEAM OPOCZNO
40. Klub Sportowy Brzustowiec
41. Klub Sportowy TEAM HUROM MASTERS
-

EWIDENCJA

STOWARZYSZEŃ

ZWYKŁYCH

PROWADZONA

PRZEZ

STAROSTĘ

OPOCZYŃSKIEGO
Do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w 2018 roku wpisano 3 stowarzyszenia.
Według

stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. do ewidencji Stowarzyszeń

zwykłych

wpisanych jest 9 stowarzyszeń:
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1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Rolnictwa, z siedzibą w Prucheńsku Dużym
2. Stowarzyszenie „Radonianki”, z siedzibą w Radoni
3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Strzelec” z siedzibą w Strzelcach
4. Stowarzyszenie „Razem dla Stoku”, z siedzibą w Stoku
5. Stowarzyszenie „Razem dla Sobawin”, z siedzibą w Sobawinach
6. „Stowarzyszenie

Przedsiębiorczości

i

Samorządności

Lokalnej”,

z

siedzibą

w Opocznie
7. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Powiecie Opoczyńskim,
z siedzibą w Opocznie – wpis w 2018 roku
8. Opoczyńskie Stowarzyszenie Aptekarzy Indywidualnych, z siedzibą w Opocznie –
wpis w 2018 roku
9. „Opoczno, chcemy żyć!”, z siedzibą w Opocznie – wpis w 2018 roku

7.POZIOM WYDATKÓW NA OŚWIATĘ:
Poziom wydatków na oświatę w roku 2018, w szkołach i placówce prowadzonych przez
Powiat to kwota 21.843.320,22 zł, w podziale na:
a) I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – 4.218.598,49 zł,
b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie – 7.638.338,78 zł,
c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – 1.292.950,35 zł,
d)Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym –
1.691.861,59 zł,
e) Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 1.317.363,60 zł,
f) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II
w Opocznie – 3.790.482,62 zł,
g) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie 1.893.724,79 zł.

Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz publicznych
placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych oraz publiczne placówki dla których
Powiat Opoczyński jest organem rejestrującym otrzymują dotację z budżetu Powiatu.
W 2018 r. nw. szkoły i placówki otrzymały dotację w łącznej wysokości 2.029.971,27 zł:
a) Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie – 740.033,39 zł,
b) Prywatna Branżowa Szkoła I stopnia w Opocznie – 295.343,32 zł,
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c) Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opocznie - 20.290,40 zł,
d) Bursa Szkolna w Opocznie – 696.814,11 zł,
e) Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Łodzi z siedzibą w Opocznie –
33.868,74 zł,
f) Branżowa Szkoła I stopnia ZDZ w Łodzi z siedzibą w Opocznie – 192.171,85 zł,
g) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” w Ogonowicach – 51.449,46 zł.
B. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATOWYCH:
1. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 -2020:
Łączna wartość ogółem 5 projektów inwestycyjnych wyniosła: 22.742.740,58 zł (w tym:
wartość dofinansowania: 16.572.450,53 zł).
-Projekt pt.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25”
Całkowita wartość projektu: 11.450.776,64 zł, dofinansowanie: 8.670.051,47 zł.
Okres realizacji: do 31.05.2020 r.
Cel główny projektu: Zwiększenie poziomu usług społecznych na terenie powiatu opoczyńskiego
poprzez utrzymanie miejsc w istniejącym DPS w Drzewicy dla osób przewlekle somatycznie
chorych.
-Projekt pt.: „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków
Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczowychowawczej dla 14 dzieci”
Całkowita wartość projektu: 2.487.185,00 zł , dofinansowanie: 1.868.035,81 zł.
Okres realizacji do: 30.11.2019 r.
Cel główny projektu: Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu
opoczyńskiego w zakresie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki opiekuńczo
wychowawczej dla 14 dzieci wraz z pokojem treningowym odpowiadające potrzebom odbiorców
usług społecznych w powiecie opoczyńskim.
-Projekt pt.: „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego
w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczowychowawczej dla 14 dzieci”
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Całkowita wartość projektu: 1.580.821,92 zł, dofinansowanie: 1.181.164,48 zł.
Okres realizacji do: 30.11.2019 r.
Cel główny projektu: Rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie
wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej w miejscowości Żarnów dla 14 dzieci.
-Projekt pt.: Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół
Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny"

(obecnie Powiatowe Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym)
Całkowita wartość projektu: 5.440.594,00 zł, dofinansowanie: 3.701.148,31 zł.
Okres realizacji do: 30.06.2020 r.
Cel główny projektu: Wzrost poziomu kształcenia zawodowego i ustawicznego na terenie powiatu
opoczyńskiego.
-Projekt pt.: „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat
Opoczyński”
Całkowita wartość projektu: 1.783.363,02 zł, dofinansowanie: 1.152.050,46 zł.
Okres realizacji do: 30.06.2020 r.
Cel główny projektu: Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych w tym informacji i zasobów
sektora publicznego przez mieszkańców powiatu opoczyńskiego oraz województwa łódzkiego.
2. Projekty wspófinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020:
Łączna wartość ogółem 6 projektów edukacyjnych realizowanych w 2018 r. przez Powiat
Opoczyński wyniosła: 3.148.971,79 zł (w tym: wartość dofinansowania: 2.839.498,12 zł).
W ramach realizowanych w 2018 r. projektów edukacyjnych zakupiono doposażenie 26 pracowni
na łączną kwotę: 589.946,79 zł.
Wsparciem w ramach 6 projektów edukacyjnych objęto łącznie 539 uczniów/uczennic/słuchaczy
oraz 36 nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.
-„Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy”
Wartość projektu:180.783,75 zł w tym dofinansowanie UE 153.666,19 zł,
dotacja celowa 14.462,70 zł, wkład własny 12.654,86 zł
Okres realizacji projektu: od 01.10.2016 r. do 31.05.2018 r.

67

Projekt skierowany był do 35 uczestników/uczestniczek, w tym 27 uczniów/uczennic klas
II i

III kształcących się w Liceum

Ogólnokształcącym

w

ZSPg w Drzewicy oraz

8 nauczycieli/nauczycielek uczących przedmiotów kształcenia ogólnego w Liceum.
Głównym

celem

projektu

było

podniesienie

u

27

uczniów/uczennic

Liceum

Ogólnokształcącego w ZSPg w Drzewicy kompetencji kluczowych istotnych dla zatrudnienia
w

przyszłości,

w

zakresie

kompetencji

matematycznych,

przyrodniczych,

cyfrowych

i informatycznych, porozumiewania się w języku obcym (język angielski).
Dzięki szkoleniu zorganizowanemu w ramach projektu 8 nauczycieli/nauczycielek podniosło
kompetencje z zakresu korzystania z narzędzi TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych)
i włączania ich w nauczanie przedmiotowe.
Ponadto w ramach przedmiotowego projektu szkoła została doposażona w sprzęt TIK
(12 laptopów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym, 1 sieciowe
urządzenie wielofunkcyjne, 4 projektory multimedialne) oraz pomoce dydaktyczne do pracowni
geografii. Łączna kwota doposażenia wyniosła 50.200,78 zł.
-„Doskonalenie

umiejętności

i

kompetencji

praktycznych

uczniów

Technikum

i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy –
kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły”
Wartość projektu: 245.170,63 zł w tym dofinansowanie UE 208.395,04 zł,
dotacja celowa 12.258,53 zł, wkład własny 24.517,06 zł
Okres realizacji projektu: od 01.10.2016 r. do 31.03.2018 r.
Projekt skierowany był do 27 uczniów/uczennic kształcących się w Technikum
w ZSPg w Drzewicy z klas II-III w zawodzie technik logistyk oraz 3 nauczycieli/nauczycielek
przedmiotów kształcenia zawodowego.
Głównym celem projektu była poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów
kształcenia zawodowego poprzez nabycie dodatkowych uprawnień zawodowych i umiejętności
praktycznych u 27 uczniów Technikum w ZSPg w Drzewicy oraz podniesienie kompetencji
zawodowych nauczycieli/nauczycielek poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych.
Ponadto w ramach przedmiotowego projektu zostały doposażone 2 pracownie dla zawodu
technik logistyk – pracownia środków transportu i gospodarki materiałowej w sprzęt i pomoce
dydaktyczne.
Łączna wartość doposażenia wyniosła 46.078,06 zł.
-„Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami”
Wartość projektu: 406.756,88 zł w tym dofinansowanie UE 345.743,35 zł,
dotacja celowa 20.337,84 zł, wkład własny 40.675,69 zł
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Okres realizacji projektu: od 01.10.2016 r. do 31.07.2018 r.
Projekt skierowany był do 51 uczestników/uczestniczek, w tym 49 uczniów/uczennic
kształcących się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w ZSPg nr 1 w Opocznie z klas III kierunków:
fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
kucharz oraz 2 nauczycieli/nauczycielek realizujących kształcenie zawodowe w zawodach:
fryzjer, kucharz.
Głównym celem projektu było zwiększenie jakości kształcenia w Zasadniczej Szkole
Zawodowej w ZSPg nr 1 w Opocznie w okresie 22 miesięcy, ukierunkowane na poprawę
zdolności do zatrudnienia 49 uczniów/uczennic, dostosowanie kierunków kształcenia do
regionalnego rynku pracy poprzez realizację we współpracy z pracodawcami praktyk
zawodowych dla 49 uczniów/uczennic oraz kursów dla 49 uczniów/uczennic kształcących się
w zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci instalacji i urządzeń
sanitarnych, kucharz kończących się uzyskaniem kompetencji pożądanych przez pracodawców
z powiatu opoczyńskiego oraz doposażenie pracowni szkolnych dla uczniów kształcących się
w zawodach: fryzjer i kucharz wraz z przeszkoleniem 2 nauczycieli z obsługi zakupionego
doposażenia.
Ponadto w ramach przedmiotowego projektu zostały doposażone pracownie tj.: pracownia
gastronomiczna i pracownia fryzjerska oraz warsztaty szkolne, a Szkolny Punkt Informacji
i Kariery został wyposażony w laptop z oprogramowaniem, rzutnik multimedialny, urządzenie
wielofunkcyjne, ekran projekcyjny i program komputerowy.
Łączna wartość doposażenia wyniosła 39.108,89 zł.
-„Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego szansą na sprawne połączenie
wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społecznogospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej”
Wartość projektu: 234.261,25 zł w tym dofinansowanie UE 199.122,06 zł,
dotacja celowa 11.713,06 zł, wkład własny 23.426,13 zł
Okres realizacji projektu: od 01.10.2016 r. do 31.08.2018 r.
Projekt był wstępnym etapem przygotowującym szkołę do pełnienia funkcji Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego poprzez doskonalenie kompetencji i kwalifikacji
nauczycieli realizujących kształcenie w branżach mechanicznej i budowlanej. Utworzenie CKZIU
jako etapu końcowego dało szansę przygotowania programowego kształcenia zawodowego
dostosowanego do potrzeb pracodawców.
Projekt skierowany był do 140 uczniów/uczennic/słuchaczy kształcących się w Zespole
Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym uczestniczących w doradztwie zawodowym oraz
8 nauczycieli realizujących kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie
Gościnnym z przedmiotów: mechanik pojazdów samochodowych i budownictwa.
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Głównym celem projektu było podniesienie jakości kształcenia w branżach mechanicznej
i budowlanej, ukierunkowanie na przygotowanie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół
Technicznych w Mroczkowie Gościnnym (ZST) do pełnienia funkcji Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego poprzez poszerzenie umiejętności i kompetencji zawodowych
5 nauczycieli przedmiotów zawodowych, współpracę szkoły z otoczeniem społecznogospodarczym w zakresie monitorowania potrzeb rynku pracy dotyczącym kształcenia
zawodowego oraz doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów: technik pojazdów
samochodowych

(TPS)

oraz

technik

budownictwa

(zbrojarz-betoniarz)

(TB)

wraz

z przeszkoleniem 8 nauczycieli z obsługi zakupionego doposażenia.
W ramach przedmiotowego projektu zostało doposażonych 6 pracowni wykorzystywanych do
kształcenia w zawodach z branży mechanicznej – technik pojazdów samochodowych (pracownia
pojazdów samochodowych, pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej oraz warsztaty
szkolne) oraz z branży budowlanej – technik budownictwa (pracownia rysunku technicznego,
pracownia budowlana oraz warsztaty szkolne) w sprzęt specjalistyczny oraz pomoce
dydaktyczne, a Szkolny Punkt Informacji i Kariery został wyposażony w zestaw programów
multimedialnych

opracowanych

na

potrzeby

poradnictwa

zawodowego

prowadzonego

w szkołach ponadgimnazjalnych i doradcy zawodowego.
Łączna wartość zakupionego doposażenia w ramach projektu wyniosła 86.667,00 zł.
- „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach:
technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik
handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we
współpracy z przedsiębiorcami”
Wartość projektu: 1.072.722,00 zł w tym dofinansowanie UE 911.813,70 zł,
dotacja celowa 53.636,10 zł, wkład własny 107.272,20 zł
Okres realizacji projektu: od 01.10.2016 r. do 30.09.2018 r.
Projekt skierowany był do 170 uczniów/uczennic Technikum w ZSPg nr 1 w Opocznie
kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik
ekonomista, technik handlowiec i technik informatyk oraz 12 nauczycieli Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie.
Głównym celem projektu było zwiększenie jakości kształcenia w Technikum w ZSPg nr 1
w Opocznie w okresie 24 miesięcy ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia
170 uczniów/uczennic, dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez
realizację we współpracy z pracodawcami staży zawodowych dla 170 uczniów oraz
kursów/warsztatów/zajęć dla 170 uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik
analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk kończących
się uzyskaniem kompetencji pożądanych przez pracodawców z powiatu opoczyńskiego oraz
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doposażenie

pracowni

szkolnych

dla

uczniów

kształcących

się

w zawodach: technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec i technik
informatyk wraz z przeszkoleniem 12 nauczycieli z obsługi zakupionego doposażenia.
W ramach realizacji projektu doposażono 10 pracowni zawodowych.
Łączna wartość doposażenia pracowni w ramach realizacji projektu wyniosła: 215.907,06 zł.
- „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach:
technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii
żywności, technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we
współpracy z przedsiębiorcami”
Wartość projektu: 1.009.277,28 zł w tym dofinansowanie UE 857.885,69 zł,
dotacja celowa 50.463,86 zł, wkład własny 100.927,73 zł
Okres realizacji projektu: od 01.10.2016 r. do 30.09.2018 r.
Projekt skierowany był do 126 uczniów/uczennic Technikum kształcących się
w ZSPg nr 1 w Opocznie w zawodach: technik obsługi turystycznej (TOT), technik hotelarstwa
(TH), technik mechanik (TM), technik mechatronik (TMT), technik technologii żywności (TŻ) oraz
3 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie.
Głównym celem projektu było zwiększenie jakości kształcenia w Technikum w ZSPg nr 1
w Opocznie w okresie 24 miesięcy ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 126
uczniów/uczennic technikum, dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy
poprzez realizację we współpracy z pracodawcami staży zawodowych dla 126 uczniów/uczennic
oraz kursów/warsztatów/zajęć dla 126 uczniów/uczennic kształcących się w zawodach: technik
obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, technik mechanik, technik mechatronik, technik
technologii żywności kończących się uzyskaniem kompetencji pożądanych przez pracodawców
z powiatu opoczyńskiego oraz doposażenie pracowni szkolnych dla uczniów kształcących się
w zawodzie technik mechatronik wraz z przeszkoleniem 3 nauczycieli z obsługi zakupionego
doposażenia. W ramach projektu została doposażona pracownia technologii mechanicznej
i rysunku technicznego.
Łączna wartość doposażenia pracowni technologii mechanicznej i rysunku technicznego wyniosła
151.985,00 zł.
3. Inne programy
Rządowy

program

rozwijania

szkolnej

infrastruktury

oraz

kompetencji

uczniów

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych Aktywna tablica
W 2018 roku Powiat Opoczyński, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno –
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komunikacyjnych, otrzymał dotację celową, na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły
Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Centrum Edukacji
i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie. Celem przyznania dotacji był zakup pomocy
dydaktycznych do SOSW, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem
technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Zakupiony sprzęt umożliwia szybsze i lepsze przyswajanie wiadomości przez uczniów
i jest doskonałym narzędziem motywującym do nauki. Kadra pedagogiczna została przeszkolona
z obsługi zakupionego sprzętu.
Całkowity koszt zadania wyniósł 14.339,57 zł, z czego kwota dofinansowania to
11.471,65 zł, a wkład własny 2.867,92 zł.
C.KULTURA, DZIEDZICTWO NARODOWE ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW, PROMOCJA
POWIATU
1.Kultura, dziedzictwo narodowe, opieka nad zabytkami
a) Nagroda Powiatu za osiągnięcia w dziedzinie kultury
Doroczna nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury przyznawana jest od 1999 r. za wybitne
osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, pielęgnowania tradycji kultury regionalnej, opieki
nad zabytkami, promowania powiatu w dziedzinie tradycji i kultury. Nagroda dotyczy
szczególnych osiągnięć w takich dziedzinach jak:
- twórczość artystyczna: plastyka, muzyka, literatura, taniec, architektura, teatr, film, fotografia;
- upowszechnianie kultury: bibliotekarstwo, dziennikarstwo, wystawiennictwo, rozpowszechnianie
sztuki teatralnej i filmowej;
- ochrona dziedzictwa narodowego: opieka nad zabytkami, muzealnictwo, konserwacja,
kultywowanie tradycji i sztuki ludowej regionu opoczyńskiego.
W latach 1999 – 2006 laureatów dorocznej nagrody wyłaniał Zarząd Powiatu.
Wówczas nagrody otrzymali: Krzysztof Nawrocki – 1999 r., Waldemar Jóźwik – 2000 r.,
Włodzimierz Koperkiewicz - 2001 r., Marian Zach – 2002 r., Jan Łuczkowski – 2003 r., Waldemar
Oszczęda – 2004 r., Zofia Pacan – 2005 r., †Krystyna Staszewska – 2006 r.
Od 2007 roku, na podstawie uchwały Rady Powiatu w Opocznie z dnia 15 października
2007 r. w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody Powiatu Opoczyńskiego za osiągnięcia
w dziedzinie kultury (Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego z 2007 r. Nr 347 poz. 3100, z 2012 r. poz. 1330),
laureatów wskazuje Kapituła dorocznej nagrody, w skład której wchodzą laureaci z lat ubiegłych,
którzy wyrazili zgodę na realizację tych zadań. Członkowie Kapituły sprawują tę funkcję
społecznie.
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Laureaci wyłonieni przez Kapitułę: †Antoni Baran – 2007 r., Edward Rogowski – 2008 r., Jan
Siempiński – 2009 r., Edward Zagdański – 2010 r., Stanisława Dłużewska - Pawlik – 2011 r.,
Wojciech Grzędowski – 2012 r., Józefa Nita – 2013 r., Włodzimierz Szafiński – 2014 r., Andrzej
Paradowski - 2015 r., Anna Reszelewska - 2016 r., Marianna Rzepka - 2017 r.
Zgodnie z zapisami uchwały z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić:
1) instytucje kultury;
2) organizacje pozarządowe;
3) radni powiatu opoczyńskiego;
4) wójtowie gmin, burmistrzowie;
5) podmioty gospodarcze działające w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego;
6) grupa dziesięciu osób (pełnoletnich).
Doroczna nagroda Powiatu Opoczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury wręczana jest
każdego roku, na ostatniej Sesji Rady Powiatu.
Również w 2018 r. ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie dorocznej nagrody za
osiągnięcia w dziedzinie kultury. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 4 wnioski.
W związku z faktem, że Kapituła nie wyłoniła laureata podczas swojego posiedzenia Kapituły,
zgodnie z § 13 ust. 4 uchwały, decyzję o przyznaniu nagrody przekazano Zarządowi Powiatu,
który na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018 r wyłonił laureata dorocznej nagrody Powiatu
Opoczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Laureatem został Pan Marek Kądziela za
wprowadzenie

dźwięków

inspirowanych

regionem

opoczyńskim

do

kanonów

muzyki

współczesnej oraz promowanie Powiatu Opoczyńskiego.
Podczas Sesji Rady Powiatu w dniu 28 grudnia 2018 r. Laureat otrzymał z rąk
Przewodniczącego Rady Powiatu Opoczyńskiego Józefa Roga i Starosty Opoczyńskiego
Marcina Baranowskiego nagrodę finansową w wysokości 5 000 zł oraz list gratulacyjny.
b) organizowane wydarzenia kulturalne
- XX Konkurs na plastykę zdobniczo-obrzędową Powiatu Opoczyńskiego
Głównym organizatorem konkursu jest Powiat Opoczyński, współorganizatorzy to: Muzeum
Regionalne w Opocznie, Miejski Dom Kultury im. T. Sygietyńskiego w Opocznie, Regionalne
Centrum Kultury w Drzewicy. Partner konkursu: Ceramika Paradyż Sp. z o o. w Opocznie.
Najważniejsze cele konkursu to:
- kultywowanie tradycji wykonywania przedmiotów z zakresu tradycyjnej plastyki zdobniczej
i obrzędowej,
- wyszukiwanie nowych twórców i zachęcanie ich do uprawiania ludowej wytwórczości,
- aktywizacja twórców ludowych w zakresie plastyki zdobniczo – obrzędowej,
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- monitorowanie i aktualizowanie wykazu twórców w poszczególnych dyscyplinach tradycyjnej
plastyki regionu opoczyńskiego,
- wymiana doświadczeń i umiejętności wśród twórców uczestniczących w warsztatach.
Konkurs przeprowadzony został w formie dwudniowych warsztatów wytwórczości ludowej
które odbyły się w dniach 12-13 lutego 2018 r.
Uczestnicy konkursu mogli zgłosić swoje prace w następujących kategoriach: tradycyjne pisanki
opoczyńskie, palmy wielkanocne, kwiaty (rózgi, girlandy i koronki). Zgodnie z regulaminem
konkursu twórcy mogli wykonywać prace w jednej lub w dwóch dziedzinach. Każda dziedzina
oceniana była oddzielnie.
Do udziału w konkursie zgłosiło się 59 osób, (w warsztatach uczestniczyło 56 twórców
ludowych). Pisanki tworzyło 13 osób, kwiaty 29, a palmy 53 osoby.
Nagrodzeni twórcy wykonujący prace w dwóch dziedzinach, otrzymali nagrodę finansową będącą
sumą nagród za poszczególne dziedziny. Uroczystość podsumowania konkursu i wręczenie
nagród odbyło się 15 marca 2018 r. w Muzeum Regionalnym w Opocznie.
- V Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków
Powiat Opoczyński, 18 kwietnia 2018 r., po raz piąty zorganizował Powiatowe Obchody
Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. W organizację włączył się Miejski Dom Kultury
im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie. Celem obchodów jest przede wszystkim przybliżenie
społeczeństwu ogromnego znaczenia kulturowego dziedzictwa oraz problemów związanych
z jego ochroną, popularyzowanie zabytków Ziemi Opoczyńskiej oraz przybliżenie sposobów
zapobiegania ich degradacji. Przybliżanie wiedzy o wspólnej przeszłości, historii, tradycji, a także
pamięci o ludziach, miejscach i wydarzeniach ma ogromne znaczenie w odkrywaniu własnej
tożsamości.
Obchody uświetniły dwie bardzo ciekawe prelekcje:
‒ Przedstawiciel Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział w Łodzi przedstawiła temat: „Co
składa się na krajobraz miasta i jak o niego zadbać”,
‒ Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie zaprezentował relację z pierwszych badań
archeologicznych przeprowadzonych przy Zamku Kazimierzowskim w Opocznie, w którym mieści
się Muzeum.
W ramach Obchodów Powiat Opoczyński przeprowadził cztery konkursy:
1. na najciekawszą trasę rowerową w powiecie opoczyńskim,
2. Jednego Wiersza pt. „Przeszłość ukryta w słowie”,
3. plastyczny pt. „Pamiątki dziedzictwa”,
4. fotograficzny pt. „Co pozostało z tamtych lat”.
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Celem konkursów była promocja lokalnych zabytków, historii oraz kształtowanie właściwych
postaw wobec regionalnego dziedzictwa kulturowego i propagowanie w społeczeństwie
odpowiedzialności za nie.
Zwieńczeniem uroczystości V Powiatowych Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony
Zabytków było zaproszenie wszystkich uczestników uroczystości na spektakl wielkiego Mistrza
francuskiej komedii Moliera. Teatr Mały w Manufakturze z Łodzi wystawił na deskach sceny
Miejskiego Domu Kultury wiekopomne dzieło wyżej wspomnianego autora pt. „Skąpiec”.
- IV edycja przeglądu kapel ludowych i folkowych „NA DESKACH W BIELOWICACH 2018”
Przegląd odbył się 17 lipca 2018 r. na placu obok świetlicy wiejskiej w Bielowicach.
Organizatorami przeglądu byli: Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej
w Bielowicach, Powiat Opoczyński i Gmina Opoczno. Inicjatorem i pomysłodawcą festiwalu jest
prezes Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej w Bielowicach. Głównym celem
przeglądu jest prezentacja i pielęgnacja tradycji ludowej, pieśni i muzyki z uwzględnieniem
autentycznego

repertuaru,

wykonawczego

uczestników

upowszechnianie
oraz

kultury

popularyzacja

ludowej,

dorobku

doskonalenie

zespołów

i

ich

warsztatu
repertuaru.

W Przeglądzie udział wzięły kapele ludowe i folkowe, które zaprezentowały polki i oberki
opoczyńskie z których słynie nasz region. Wykonawcy poza opoczyńskim oberkiem
zaprezentowali mazurki, polki i walczyki.
- Doroczny Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu
Opoczyńskiego
W dniu 27 listopada 2018 r. odbyła się XV edycja Przeglądu Dorobku Artystycznego
Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Opoczyńskiego.
Organizatorem

Przeglądu

corocznie

jest

Powiat

Opoczyński.

Natomiast

współorganizatorem Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie.
Hasłem przewodnim XV edycji była: „Niepodległa dla wszystkich”. Temat został
zaczerpnięty z 26. Edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, największego w 2018 r. wydarzenia
promującego dziedzictwo kulturowe w Europie.
Temat ten przypominał historię odzyskania niepodległości oraz pozwalał ukazać dorobek
długotrwałego procesu dziejowego, w który zaangażowało się wiele wybitnych postaci i wielu
zwykłych Polaków. Polaków, którzy w trudnych czasach zaborów nie zapomnieli o swojej
polskości, nie szczędzili trudu i ofiary, niejednokrotnie z własnego życia. Tegoroczny przegląd był
lekcją patriotyzmu, ukazując złożone wielokulturowe dzieje naszego kraju. Był również okazją do
przywołania pamięci i szacunku dla tych, którzy oddali swe życie za Ojczyznę.
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Niezwykle utalentowana młodzież otrzymała nagrody w następujących kategoriach: talent
aktorski, talent konferansjerski, talent wokalny, talent recytatorski, talent instrumentalny oraz
talent taneczny. Nagrodą dla wyróżnionych uczniów był wyjazd do Teatru Powszechnego w Łodzi
na spektakl „Wszystko w rodzinie” .
c) biblioteki
Zgodnie z art. 19. ust. 3 ustawy 26 czerwca 1997 r. o bibliotekach, powiat organizuje
i prowadzi co najmniej jedną bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może
wykonywać, na podstawie porozumienia, (...) gminna biblioteka publiczna działająca i mająca
swoją siedzibę na obszarze powiatu. Natomiast art. 20 a ust. 2 ww. ustawy stanowi, że zadania
powiatowej biblioteki publicznej wykonuje biblioteka publiczna, której organizatorem jest gmina,
działająca w mieście będącym siedzibą samorządu powiatowego.
Powiatowe biblioteki publiczne realizują zadania określone w art. 20 ust. 1 pkt. 1, 2, 4, i 5
ustawy z dn. 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz współdziałają z wojewódzką biblioteką
publiczną.
Zadania powiatowej biblioteki publicznej, na mocy porozumienia z dnia 26 kwietnia
2011 roku, wykonuje Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie. Porozumienie w sprawie
powierzenia przez Powiat Opoczyński Gminie Opoczno zadań powiatowej biblioteki publicznej
aneksowano 25 września 2012 r., 12 lutego 2015 r. oraz 9 czerwca 2016 r. Na mocy
obowiązującego Porozumienia na realizację zadań powiatowych Miejska Biblioteka
Publiczna w Opocznie otrzymała w 2018 r. dotację w wysokości 40.000 zł.
Księgozbiory w szkołach powiatowych to w sumie 49.854 egzemplarzy książek.
d) zabytki
Uchwała w sprawie programu opieki nad zabytkami:
Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami Zarząd Powiatu Opoczyńskiego sporządza na okres 4 lat Powiatowy program opieki
nad zabytkami, który przyjmuje Rada Powiatu Opoczyńskiego, po uzyskaniu opinii Łódzkiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Program ogłaszany jest w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
Poprzednie Programy opieki nad zabytkami dla powiatu opoczyńskiego obejmowały lata 2007 2010 i 2011- 2014. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
zostały przyjęte do realizacji uchwałami Rady Powiatu w Opocznie: Nr IX/77/07 z dnia
15 października 2007 r. oraz Nr IV/39/11 z dnia 27 stycznia 1011 r. Program opieki nad
zabytkami dla powiatu opoczyńskiego na lata 2015 – 2018 został przyjęty uchwałą nr IV/25/15
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Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 22 stycznia 2015 r. Z realizacji programu Zarząd Powiatu
sporządza co 2 lata sprawozdanie, które przedstawia Radzie Powiatu.
Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach:
Zgodnie z zapisami ustawy dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona
dotacja przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach
określonych w podjętej przez ten organ uchwale.
Rada

Powiatu

w

Opocznie

w

dniu

20

czerwca

2012

r.

podjęła

uchwałę

nr XVII/147/12 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji z budżetu Powiatu
Opoczyńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Regulamin określa:
1) warunki ubiegania się o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego,
znajdującym się w granicach administracyjnych powiatu opoczyńskiego;
2) dane i informacje, które należy zawrzeć we wniosku o dotację;
3) tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji;
4) postanowienia, jakie winna zawierać umowa o udzieleniu dotacji;
5) zasady rozliczania, kontroli i zwrotu dotacji;
6) sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych dotacjach.
W 2018 r. Powiat Opoczyński w swoim budżecie zabezpieczył środki na prace
konserwatorskie, restauratorskie w wysokości 20.000,00 zł. W dniu 24 sierpnia 2018 r. Rada
Powiatu Opoczyńskiego podjęła uchwałę o udzieleniu dotacji następującym podmiotom:
1)Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela na remont okien w zabytkowym kościele
parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Białaczowie, w wysokości – 4.000,00 zł.
Całkowity koszt zadania – 80.000,00 zł.
2)Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Łukasza w Skórkowicach na prace konserwatorskie dwóch
zabytkowych witraży w kościele parafialnym w Skórkowicach: „Anioł Stróż” i „Św. Michał”,
w wysokości 6.000,00 zł.
Całkowity koszt zadania – 99.750,00 zł.
3)Parafii

Rzymskokatolickiej

p.w.

św.

Mikołaja

w

Żarnowie

na

wykonanie

izolacji

przeciwwilgociowej poprzez modernizację systemu ogrzewania w zabytkowym kościele
parafialnym p.w. św. Mikołaja w Żarnowie, w wysokości – 10.000,00 zł.
Całkowity koszt zadania – 150.230,53 zł.
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2) Promocja Powiatu
Do podstawowych zadań Zespołu ds. Promocji należało realizowanie zadań z zakresu
informacji o działalności Starosty, Starostwa, Zarządu, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz
Rady Powiatu Opoczyńskiego i promowanie Powiatu.
Zespół ds. Promocji w 2018 roku realizował zadania poprzez różne formy przekazu.
Główną formą przekazu jest portal Powiatu Opoczyńskiego (www.opocznopowiat.pl) z profilem
powiatu na Facebook (powiat opoczyński) oraz wykreowanym profilem na You Tub. Sukcesywnie
umieszczane są tam informacje i materiały oraz filmy promocyjne. W 2018 roku trwały prace
związane z modernizacją strony www.opocznopowiat.pl i BiP polegające na zamianie zapisu na
tryb responsywny. Jest to nowoczesny zapis umożliwiający przeglądanie treści przy użyciu
telefonów komórkowych i tabletów, jak również znacząco poprawiający dostępność osobom
niepełnosprawnym. Do końca 2018 roku modernizacja została zakończona.
Prowadzona była również współpraca z powiatami ościennymi w ramach Porozumienia
„Ziemia Odrowążów”. Są to powiaty - Konecki, Przysuski i Szydłowiecki. Kulminacją tej
współpracy jest coroczny Sejmik Ziemi Odrowążów, który w 2018 odbył się w Studziannie –
Poświętnem i związany był z obchodami 50-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej.
W ramach tego porozumienia wydany został wielostronicowy turystyczny Atlas Ziemi Odrowążów
o nakładzie 2.000 egz. Podjęte zostały też stanowiska w sprawie 100-lecia niepodległości,
10-lecia powołania porozumienia Ziemia Odrowążów i 20-lecia reaktywowania powiatów
w Polsce.
W cyklu cotygodniowym emitowana jest audycja radiowa na falach Radia Plus Radom –
„Powiat Opoczyński na Fali”.
Współpraca

prowadzona

jest

również

z

samorządami

miast

i

gmin

powiatu

opoczyńskiego oraz z gminami spoza Powiatu – gminą Odrzywół, Gielniów, Rusinów
i Aleksandrów. Praktycznym wymiarem tej współpracy jest aktywny udział powiatu opoczyńskiego
w przedsięwzięciach realizowanych przez te jednostki samorządu terytorialnego.
Organizowane były też wyjazdy do Łodzi w miesiącu marcu i wrześniu 2018 roku na Targi
Turystyczne i Mixer Regionalny. Wspólnie z Kołami Gospodyń Wiejskich prezentowany był nasz
wspaniały folklor, nasze jadło i obyczaje.
D. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA
1.Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie określił politykę jakości pod hasłem „Zdrowie i życie
naszych Pacjentów najwyższą wartością”. Podstawowym celem działalności jest zapewnienie
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poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu opoczyńskiego oraz wszystkim
osobom przebywającym na obszarze działania Szpitala. W swojej działalności Szpital kieruje się
profesjonalizmem, zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa przetwarzanych
informacji, w poczuciu etyki zawodowej i poszanowaniu godności człowieka potrzebującego
pomocy medycznej.
a)działalność lecznicza Szpitala
SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie prowadzi działalność
w zakresie leczenia szpitalnego, podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia specjalistycznego oraz
medycyny szkolnej.
W Szpitalu funkcjonują oddziały: wewnętrzny, dziecięcy, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo –
ortopedycznej, ginekologiczno-położniczy z pionem noworodkowym, dziecięcy, anestezjologii
i intensywnej terapii oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy. Aby dostosować pomieszczenia Szpitala
do wymagań określonych w przepisach prawnych, w 2018 roku połączono oddział położniczoginekologiczny z oddziałem noworodkowym w systemie „Matka z dzieckiem” oraz zmniejszono
ogólną ilość łóżek do 200.
We wszystkich oddziałach Szpitala w 2018 roku leczono ponad 15 tysięcy pacjentów.
Szpital prowadzi także Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w którym przebywają pacjenci
niesamodzielni, wymagający pomocy pielęgniarskiej i opieki lekarskiej. W ZOL wykorzystanie
łóżek jest praktycznie 100%, a zapotrzebowanie na takie świadczenia jest ogromne, dlatego
tworzona jest kolejka oczekujących.
Podstawowa Opieka Zdrowotna prowadzona jest w kilku lokalizacjach. Są to: Poradnia Ogólna
w Przychodni Rejonowej przy ul. Szpitalnej 1 w Opocznie, Por. dziecięca w budynku A przy
ul. Partyzantów 30 oraz w Gminnych Ośrodkach Zdrowia, w Białaczowie, Mniszkowie, Paradyżu,
Poświętnym, i Sławnie, jak również w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia, w Błogim Szlacheckim,
Mroczkowie Gościnnym, Skórkowicach i Wójcinie.
W 2018 roku wykonano w POZ łącznie 91.976 porad lekarskich, 50.945 świadczeń pielęgniarek
środowiskowych oraz 4.106 świadczeń położnych środowiskowych wykonywanych w gabinetach
oraz w miejscach zamieszkania pacjentów.
Od 1 października 2017 roku Szpital wykonuje również świadczenia w zakresie Nocnej
i Świątecznej Opieki Medycznej. Świadczenia te są wykonywane przez dwa zespoły lekarsko –
pielęgniarskie w gabinetach NiŚOM w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w miejscu
zamieszkania pacjenta. W 2018 roku w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej
wykonano 15.712 porad lekarskich oraz 9.048 świadczeń pielęgniarskich.
Specjalistyczne leczenie ambulatoryjne prowadzone jest w poradniach: diabetologicznej,
kardiologicznej,

ginekologicznej,

chirurgicznej,

ortopedycznej,

gruźlicy

i

chorób

płuc,

neurologicznej oraz leczenia uzależnień.
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Szpital wykonuje również świadczenia w zakresie stomatologii w kilku Gabinetach: w Przychodni
Rejonowej oraz Ośrodkach Zdrowia w: Białaczowie, Mroczkowie, Mniszkowie i Paradyżu.
Łącznie w 2018 roku we wszystkich poradniach specjalistycznych i gabinetach stomatologicznych
wykonano 46.634 specjalistycznych porad lekarskich.
W Przychodni Rejonowej oraz w OZ w Mniszkowie, Szpital prowadzi świadczenia w zakresie
rehabilitacji i fizjoterapii. W 2018 roku wykonano 108% zakontraktowanych w tym zakresie
świadczeń.
SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego obejmuje również opieką pielęgniarską
w zakresie medycyny szkolnej dzieci i młodzież w różnego typu szkołach na terenie powiatu
opoczyńskiego. Są to 33 szkoły podstawowe, 6 szkół ponadpodstawowych (szkoły zawodowe,
licea i technika). Pielęgniarki pracujące w środowisku wychowania i nauczania obejmują swoją
opieką 5.983 uczniów. Niestety w większości tych szkół brak jest Gabinetów Profilaktyki
Zdrowotnej, co ogromnie utrudnia wykonywanie świadczeń zarówno pielęgniarkom, jak przede
wszystkim pacjentom.
b)modernizacja, rozwój i doposażenie w sprzęt
W 2018 roku Szpital podejmował szereg działań zmierzających do modernizacji, rozwoju
i doposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną oddziałów Szpitala, pracowni i gabinetów
diagnostyczno-leczniczych. Szpital uruchomił od 1 kwietnia 2019 roku 3 zespoły Wyjazdowe
Państwowego Ratownictwa Medycznego. W tym celu zakupione zostały 3 ambulanse oraz sprzęt
medyczny do ich wyposażenia, a także sprzęt do wyposażenia SOR. Uruchomione zostało
również całodobowe lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W celu
poprawy jakości świadczonych usług oraz rozszerzenia ich zakresu o leczenie operacyjne
pacjentek onkologicznych w oddziale ginekologiczno-położniczo-noworodkowym zakupiono
sprzęt diagnostyczny do pracowni anatomopatologii, tj. kriostat i zatapiarkę parafinową.
Powiat Opoczyński sfinansował zakup 2 ambulansów dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie i dofinansował kwotą 100.000 zł budowę całodobowego
lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
c)środki zewnętrzne pozyskane w ramach RPO WŁ oraz inne środki pozyskane na
realizację zadań w obszarze ochrony zdrowia:
W 2018 r. Szpital pozyskał środki na finansowanie termomodernizacji 3 budynków położonych
w Opocznie przy ul. Partyzantów 30 oraz na informatyzację obiegu dokumentów.
Powyższe działania stanowią realizację celu operacyjnego Polityka Społeczna i Służba Zdrowia
stanowiącego część Strategii Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014 - 2020.
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Szczegółowa informacja dotycząca pozyskanych w 2018 roku środków na realizację inwestycji:
Lp.

1.

2.

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Łódzkiego na lata
2014-2020
ze środków rezerwy
Wojewody Łódzkiego

PROGRAM
OPERACYJNY
INFRASTRUKTURA I
ŚRODOWISKO 20142020 PRIORYTETU IX
Wzmocnienie
strategicznej
infrastruktury ochrony
zdrowia DZIAŁANIA 9.1.
Infrastruktura ratownictwa
medycznego w zakresie
wsparcia istniejących
szpitalnych oddziałów
ratunkowych, ze
szczególnym
uwzględnieniem
stanowisk wstępnej
intensywnej terapii
(roboty budowlane,
doposażenie) dla
projektów realizowanych
na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
z wyłączeniem
województwa
mazowieckiego.

Tytuł projektu/
środki (zł)

Zakup dwóch ambulansów
dla Szpitala Powiatowego
im. E. Biernackiego w
Opocznie.

Budowa całodobowego
lądowiska dla śmigłowców
ratunkowych LPR wraz z
infrastrukturą oraz
doposażeniem SOR-u dla
SP ZOZ Szpitala
Powiatowego im. E.
Biernackiego w Opocznie
- zakup sprzętu w ramach
projektu;
1 – Respirator
reanimacyjno-transportowy
- 2 szt. -79.920,00;
2 – Defibrylator z funkcją
kardiowersji, stymulacji
zewnętrznej, z
monitorowaniem EKG,
NIBP, Sp 02 - 3 szt. –
104. 990,03;
3 – Pompa strzykawkowa
akumulatorowa - 3 szt. –
8.569,80;
4 – Stół operacyjny ( stół
zabiegowy z lampą
operacyjną ) - 2 szt.145.600,59;
5 – Ssak elektryczny - 1
szt.- 12.116,56;
6 – Monitor funkcji
życiowych - 1 szt.11.880,00;
7 – Aparat USG – 1 szt.145.000,00;
8 – Respirator stacjonarny
– 2 szt.- 89.985,60;
9 – Łóżka szpitalne
mobilne - 4 szt.51.595,96;
10 – Wózki do
przewożenia pacjentów
leżących - 2 szt.24.916,64;
11 – Pulsoksymetr
przenośny - 2 szt.9.402,48;
12 – Aparat EKG 12 –
odprow. na statywie
jezdnym – 3 szt.39.157,60;
13 – Aparat RTG
przyłóżkowy – 1 szt.149.151,90;
14 – Lampa zabiegowa na
statywie jezdnym – 1 szt.5.607,79 zł

Całkowita
Wartość (zł)

Wysokość
dofinansowania (zł)

Wkład własny
szpitala
oraz środki
Powiatu (zł)

1.000.000,00

800.000,00

200.000,00

(999.985,56
środki
wydatkowane)

(799.998,44
środki
wydatkowane)

(199.997,12
środki
wydatkowane)

877.894,95

746.210,72

131.684,23
w tym 100.000
dofinansowanie
ze środków
Powiatu
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3.

4.

5.

6.

PROGRAM
OPERACYJNY
INFRASTRUKTURA I
ŚRODOWISKO 20142020 PRIORYTETU IX
Wzmocnienie
strategicznej
infrastruktury ochrony
zdrowia DZIAŁANIA 9.1.
Infrastruktura ratownictwa
medycznego w zakresie
wsparcia istniejących
szpitalnych oddziałów
ratunkowych, ze
szczególnym
uwzględnieniem
stanowisk wstępnej
intensywnej terapii
(roboty budowlane,
doposażenie) dla
projektów realizowanych
na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
z wyłączeniem
województwa
mazowieckiego.
OŚ priorytetowa VII
Infrastruktura dla usług
społecznych,
Działanie VII.1
Technologie informacyjno
-komunikacyjne

Budowa całodobowego
lądowiska dla śmigłowców
ratunkowych LPR wraz z
infrastrukturą oraz
doposażeniem SOR-u dla
SP ZOZ Szpitala
Powiatowego im. E.
Biernackiego w Opocznie
- budowa lądowiska

Działanie IV. 2.2
Termomodernizacja
budynków

Termomodernizacja
budynku głównego SP ZOZ
Szpitala Powiatowego im.
E. Biernackiego w
Opocznie
Termomodernizacja
zespołu dwóch budynków
SP ZOZ Szpitala
Powiatowego im. E.
Biernackiego w Opocznie

Działanie IV. 2.2
Termomodernizacja
budynków

Dostosowanie SPZOZ
Szpitala Powiatowego im.
E. Biernackiego w
Opocznie do
elektronicznych usług
administracyjnych.

Razem:

1.197.020,00

807.500,00

389.520,00

3.567.000,00

2.366.400,00

1.200.600,00

5.120.473,64

3.254.759,49

1.865.714,15

3.607.074,44

2.260.988,48

1.346.085,96

15.369.463,03

9.428.358,69

4.744.084,34

W zakresie doposażenia w sprzęt ogólny i sprzęt i aparaturę medyczną, oprócz zakupów
dokonanych w ramach pozyskanych środków zewnętrznych, zakupiono ze środków własnych lub
pozyskano w drodze darowizny sprzęt o wartości: 323.825,73 zł.
d)promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna
Podstawę działalności edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia we wszystkich podległych
placówkach stanowiły programy profilaktyczne i edukacyjne, zalecenia Ministerstwa Zdrowia,
WHO, Narodowy Program Zdrowia (2016 - 2020).
Tematem przewodnim kampanii z okazji Światowego Dnia Zdrowia 7 kwietnia 2018 roku było
„ZDROWIE DLA WSZYSTKICH”. W ramach tej kampanii Szpital zorganizował Dzień Otwarty.
Na terenie Szpitala zorganizowano bezpłatne badania i porady: badanie poziomu glukozy we
krwi, badanie EKG, spirometrie, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie wad postawy, badanie
słuchu. Z badań i porad skorzystało ok. 150 osób. Do współpracy zaproszono również

82

opoczyńskie przedszkola. Zorganizowano pokazy pierwszej pomocy z możliwością ćwiczeń
na fantomach, dzieci miały możliwość obejrzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i karetki.
W pokazach brało udział 155 dzieci. We wszystkich opoczyńskich przedszkolach zorganizowano
konkurs plastyczny „Ambulans widziany oczami dziecka”. Najlepsze prace zostały oprawione
i zdobią ściany poradni dziecięcej. Wszyscy uczestnicy otrzymali ciekawe nagrody i upominki
ufundowane przez sponsorów.
We wszystkich placówkach i oddziałach Szpitala prowadzone są kampanie edukacyjne
i promocja zdrowia z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych tj. plakatów, broszur, ulotek
i poradników związanych z różnymi tematami:
a) 23 – 29 kwietnia „Europejski tydzień Szczepień”: kampania skierowana do rodziców
i opiekunów informująca o najlepszej profilaktyce chorób zakaźnych, jaką są szczepienia
ochronne
b) 31 maja „Światowy Dzień bez tytoniu”: kampanie „Palenie jest uleczalne”, „Rzuć palenie razem
z nami”, „ Jak rzucić palenie”
c) 11 listopada „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”: kampania informacyjna do
społeczeństwa i kadry medycznej w zakresie racjonalnego stosowania antybiotyków,
d) 1 grudnia „Światowy Dzień Walki z AIDS”.
W oddziale dziecięcym realizowany jest program „Szpital przyjazny dziecku”. Prowadzone
są również szkolenia i edukacja rodziców na temat zapobiegania wypadkom i urazom, pomoc
w przypadku drgawek, krwotoków z nosa, zachłyśnięcia, postępowanie i zapobieganie zatruciom.
W oddziale położniczo-noworodkowym realizowany jest program „Szkoła Matek”, który
przygotowuje matki do prawidłowej pielęgnacji dziecka. W ramach tego programu codziennie
przeprowadzane są pogadanki, rozmowy indywidualne i pokazy na temat zalet karmienia piersią
i pielęgnacji noworodka. Każda mama otrzymuje paczkę „Skarb malucha” z materiałami
edukacyjnymi do pielęgnacji noworodka. Program Karmienia Piersią kontynuowany jest
w Poradni dla Kobiet oraz w środowisku przez położne i pielęgniarki środowiskowe.
W oddziale prowadzony jest:
-Powszechny Program Przesiewowych Badań Słuchu
-badania przesiewowe w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy (hipotyreozy)
-badania przesiewowe w kierunku fenyloketonurii
-badania przesiewowe w kierunku mukowiscydozy.
W poradni K realizowany jest:
- Program Pierwotnej Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej
- finansowany przez NFZ program Profilaktyki raka szyjki macicy (badania cytologiczne)
- Program profilaktyki i wykrywania nowotworów piersi (badania USG i mammografia).
W Poradni Diabetologicznej prowadzony jest ”Program Edukacyjny Chorego Na Cukrzycę i Ich
Rodzin”.
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W POZ prowadzone są:
- program profilaktyki nowotworów głowy i szyi
- program profilaktyki gruźlicy
- program profilaktyki chorób krążenia.
W Szkołach w ramach profilaktyki i edukacji zdrowotnej prowadzone są:
- program edukacyjny „Higiena Jamy ustnej – profilaktyka próchnicy zębów”, „Światowa podróż
dr. Ząbka”, „ Uśmiechnij się”, „Twój piękny uśmiech”
-program edukacyjny „Czas przemian”- zmiany zachodzące w organizmach dojrzewającej
młodzieży – pogadanki, plansze, prezentacje środków higieny osobistej
-program edukacyjny „Wybierz życie – I krok”- profilaktyka chorób nowotworowych - rak szyjki
macicy, rak jądra i gruczołu krokowego
-program edukacyjny „Różowa wstążeczka” – profilaktyka raka piersi, rozpoznanie i leczenie.
Samokontrola i samoobserwacja gruczołu piersiowego
-program edukacyjny „Już teraz mogę zadbać o zdrowie swojego przyszłego dziecka”profilaktyka Wady Cewy Nerwowej
-program

edukacyjny

„Współuzależnienie”

–

życie

w

rodzinie

alkoholowej,

pułapka

współuzależnienia, życie bez nałogu.
- program edukacyjny „AIDS – wszystko co powinieneś wiedzieć”.
W ramach współpracy Szpital brał udział w Majówce Patriotycznej i Pikniku Ekologicznym gdzie
prowadzono badania poziomu glukozy we krwi, pomiary ciśnienia tętniczego, oraz wykonywano
pokazy udzielania pomocy przedlekarskiej w zakresie resuscytacji krążeniowo oddechowej
z wykorzystaniem fantomów.
2. Bezpieczeństwo sanitarne Powiatu
Państwowa Inspekcja Sanitarna jest organem powołanym do nadzoru nad warunkami :
- higieny środowiska,
- higieny pracy w zakładach pracy,
- higieny procesów nauczania i wychowania,
- higieny wypoczynku i rekreacji,
- zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
-higieniczno

-

sanitarnymi,

jakie

powinien

spełniać

personel

medyczny,

sprzęt

oraz

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.
Wykonywanie w/w zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru
sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej przeciwepidemicznej w zakresie
chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, jeżeli ich
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występowanie ma charakter epidemiczny, a także na prowadzeniu działalności oświatowozdrowotnej. Zadania te są realizowane przez poszczególne sekcje.
Działania kontrolne oraz wizytacje wykonane przez pracowników poszczególnych sekcji PSSE
w Opocznie w roku 2018 przedstawiono w tabeli:
Nazwa Sekcji PSSE w Opocznie

Liczba kontroli/wizytacji w 2018 r.

Higiena Komunalna

365

Higiena żywności, żywienia i przedmiotów

621

użytku
Nadzór epidemiologii

266

Higiena pracy

111

Higiena dzieci i młodzieży

114

Zapobiegawczy nadzór sanitarny

88

Oświata zdrowotna i promocja zdrowia

40

Prowadzone były również wspólne kontrole z przedstawicielami Powiatowego Lekarza
Weterynarii obiektów funkcjonujących na terenie targowisk.
a)działania w zakresie funkcjonowania systemu RASFF
System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) służy do
wymiany informacji pomiędzy organami urzędowej kontroli w Europie. Do systemu tego
wprowadzane są informacje na temat żywności i pasz oraz materiałów do kontaktu
z żywnością, potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska
i działaniach następczych w wyniku zidentyfikowania takich produktów
W 2018 roku odnotowano 24 powiadomienia w systemie RASFF.
b)monitoring zachorowań
Ważnym działaniem jest monitorowanie stanu zdrowia społeczeństwa na podstawie
rejestrowanych zachorowań na choroby zakaźne. W 2018 r. zarejestrowano ogółem 1.559
zachorowań, w tym 1.058 zachorowań na grypę oraz 501 zachorowań na choroby zakaźne,
z których w 183 przypadkach chorzy byli hospitalizowani. Opracowano 93 wywiady
epidemiologiczne w kierunku takich jednostek chorobowych, jak m.in.: WZW typu B, borelioza,
płonica, róża, świnka, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, choroby przenoszone drogą
pokarmową, gruźlica.
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c)oświata zdrowotna i promocja zdrowia (PSSE)
Celem działań podejmowanych w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia jest
promowanie zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych, kształtowanie odpowiedzialności
za zdrowie, dostarczanie wiedzy niezbędnej dla umacniania i potęgowania własnego zdrowia
oraz przekazywanie informacji mających znaczenie w utrzymaniu zdrowia publicznego a także
podejmowanie działań wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej i bieżących potrzeb
zdrowotnych społeczeństwa.
Swoje działania Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opocznie realizuje
poprzez interwencje o charakterze programowym i nieprogramowym.
Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce
·

Czyste powietrze wokół nas – przedszkolny program edukacji antytytoniowej dla dzieci
5 i 6-letnich oraz ich rodziców i opiekunów

·

Nie pal przy mnie proszę – program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkoły
podstawowej

·

Znajdź właściwe rozwiązanie - program edukacji antytytoniowej adresowany do uczniów
starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum

·

Bieg po zdrowie – program antytytoniowej edukacji zdrowotnej adresowany do uczniów
IV klas szkoły podstawowej oraz ich rodziców

·

Zadbaj o swoje płuca – program edukacji zdrowotnej dla uczniów szkół podstawowych

·

Światowy Dzień Bez Tytoniu - corocznie dzień ten obchodzony jest 31 maja

·

Światowy Dzień Rzucania Palenia - corocznie obchodzony jest w trzeci czwartek
listopada

·

Systematyczna egzekucja przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych i e- papierosów

Profilaktyka nadwagi i otyłości.
·

Ogólnopolski program edukacyjny Trzymaj Formę

Przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
·

Program edukacyjny „Ars-czyli jak dbać o miłość” - program realizowany jest w formie
zajęć warsztatowych przez przeszkolonych nauczycieli

·

Wojewódzka Kampania Edukacyjna „Dopalaczom mówimy stop- wybieramy zdrowie”

Profilaktyka HIV/AIDS
Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego wszystkie działania z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS realizuje w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV
i zwalczania AIDS na lata 2017 - 2021.
Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych adresowanych do różnych grup
docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających
z używania substancji psychoaktywnych.

86

· Wystąpienie PPIS w Opocznie na Sesji Rady Powiatu na temat „Środki psychoaktywne
tzw. nowe narkotyki – zagrożenia dla młodzieży”
·

Przeprowadzono

szkolenie

dla

rodziców

w

Szkole

Podstawowej

w

Bukowcu

Opoczyńskim, gdzie PPIS w Opocznie zaprezentował temat „Środki psychoaktywne tzw.
nowe narkotyki – zagrożenia dla młodzieży”
· Organizacja Konferencji Nowe substancje psychoaktywne - nowe ryzyka i wyzwania we
współpracy z KPP w Opocznie, SP ZOZ Szpitalem Powiatowym w Opocznie, MGOPS
w Opocznie, która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Opocznie
· Zorganizowano punkt informacyjno-edukacyjny adresowany do rodziców w Przedszkolu
nr 4 w Opocznie, dotyczący profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, w tym tzw.
„dopalaczy” i roli rodziców w wychowaniu zdrowotnym dzieci. Eksponowano plakaty,
rozdawano ulotki i broszury
· Zorganizowano zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy III gimnazjalnej

w SP nr 1

w Opocznie Dopalacze piekło czy raj na ziemi
· W okresie wakacyjnym przygotowano informację prasową, w której zwracano uwagę na
występujące zagrożenia dla zdrowia dzieci i młodzieży wynikające z używania tych
substancji oraz czynniki chroniące dzieci przed zażywaniem narkotyków. Umieszczono
informacje na stronie internetowej.
Działania

mające

na

celu

propagowanie

szczepień

ochronnych:

w

PSSE

w Opocznie z okazji Europejskiego Tygodnia Szczepień został zorganizowany punkt
informacyjno-edukacyjny dotyczący aktualnego programu szczepień ochronnych, szczepień
zalecanych oraz szczepień dla wyjeżdżających za granicę, przygotowano 2 ekspozycje wizualne
dotyczące szczepień ochronnych, przygotowano informacje na stronę internetową dot.
Europejskiego Tygodnia Szczepień i zapobiegania chorobom zakaźnym poprzez szczepienia
ochronne, w czasie Dożynek Wojewódzkich przygotowano stoisko edukacyjne na temat
szczepień, prezentowano ulotki tematyczne, przygotowano i prezentowano plansze pt. „Historia
rozwoju szczepień”. Zainteresowanym osobom udzielano informacji i wyjaśnień. Adresatami tych
działań była społeczność lokalna, propagowano akcję „Wiosna bez pneumokoków” - akcja
bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci, które nie były objęte PSO.
Przekazano informację na jej temat do szkół i przedszkoli, ośrodków zdrowia, do prasy lokalnej
oraz na stronę internetową, przeprowadzono szkolenie dla rodziców w Szkole Podstawowej
w Bukowcu Opoczyńskim, gdzie PPIS w Opocznie przedstawił prezentację pt.: Szczepienia
ochronne –zapobieganie chorobom zakaźnym.
Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach - Głównym tematem Europejskiego Dnia Wiedzy
o Antybiotykach było propagowanie racjonalnego stosowania antybiotyków wśród społeczeństwa.
Dzień ten podkreśla problem niebezpieczeństwa samoleczenia antybiotykami. Podejmowano
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działania mające na celu informowanie o zjawisku lekooporności. W Zespole Szkół
Samorządowych Nr 3 w Opocznie zorganizowano wystawę planszową Europejski Dzień Wiedzy
o Antybiotykach, którą mogła zwiedzać cała społeczność szkolna.
Bezpieczeństwo dzieci podczas wypoczynku letniego i zimowego.
Prowadzono działania mające na celu dostarczenie informacji na temat bezpieczeństwa podczas
wypoczynku, unikania nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne, unikania zachowań
ryzykownych w tym stosowania „dopalaczy” i innych środków psychoaktywnych, ochrony przed
kleszczami. Prowadzono rozmowy z kadrą obozów i przekazywano materiały informacyjne.
Do szkół przesyłano „10 zasad bezpiecznych wakacji” oraz Patent na bezpieczne ferie.
Profilaktyka grypy i zachorowań grypopodobnych
W związku z sezonowym występowaniem wzmożonej liczby zachorowań na grypę Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opocznie podjęła działania mające na celu zwiększenie
świadomości społecznej w zakresie sposobów ochrony przed zakażeniem. Podejmowano
działania informujące o bieżącej sytuacji epidemiologicznej grypy oraz wskazujące zasady
zapobiegania tej chorobie. Umieszczono na stronie internetowej i przekazano do prasy
informacje oraz przygotowano pisma dotyczące profilaktyki grypy i przekazano do

szkół,

urzędów gmin, sklepów.
Profilaktyka chorób zakaźnych
W związku z występującymi na terenie Polski ogniskami odry przeprowadzono akcję
informacyjną adresowaną do rodziców. Wystosowano apel do rodziców, aby chronili swoje dzieci
przed zachorowaniem na choroby zakaźne poprzez szczepienia. Informacje te wystosowano
do lokalnej prasy, telewizji lokalnej, urzędów gmin, placówek służby zdrowia, na stronę
internetową.
Edukacja ekologiczna
PSSE w Opocznie przygotowała stoisko edukacyjne na pikniku ekologicznym organizowanym
przez Urząd Miejski w Opocznie pod hasłem „Nie truj – miej wpływ na to czym oddychasz”.
W czasie pracy stoiska prowadzono dla chętnych pomiar stężenia tlenku węgla w wydychanym
powietrzu, przygotowano ekspozycję wizualną „Dym tytoniowy jest trujący –składniki dymu
tytoniowego”. Dla dzieci przygotowano stoisko z kolorowankami, Adresaci działań to społeczność
lokalna.
Profilaktyka zatruć grzybami.
W PSSE w Opocznie uruchomiony jest dyżur grzyboznawcy gdzie można zasięgnąć porad
w zakresie identyfikacji gatunków grzybów w celu uniknięcia pomyłek podczas zbierania,
skutkujących zatruciem.
Na Sesję Rady Powiatu przygotowana została prezentacja multimedialna Poznaj grzybyunikniesz zatrucia oraz przygotowano wystawę grzybów, gdzie na świeżych okazach można było
zaobserwować podobieństwa i różnice w gatunkach grzybów jadalnych i trujących.
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Przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sławnie.
Profilaktyka wad postawy
Wspólnie z HDM przeprowadzono akcję ważenia tornistrów. Do szkół przekazane zostały
materiały informacyjne dot. profilaktyki wad postawy. Zbadano 304 uczniów w 2 placówkach.
Obchody Światowego Dnia Zdrowia 2018 - Kluczowy zagadnieniem obchodów Światowego Dnia
Zdrowia w 2018 roku, ustanowionym przez WHO, było zapewnienie wszystkim ludziom
powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej. Z tej okazji PSSE w Opocznie we współpracy
Poradnią

„Dobry

dietetyk”

w

Opocznie

zorganizowała

dzień

bezpłatnych

konsultacji

żywieniowych.
Konkurs plastyczny „Rosnę zdrowo w mojej kochanej rodzinie” – zorganizowany wspólnie z MDK
Działania w zakresie profilaktyki ryzykownych zachowań w sieci
·

Konkurs Plastyczny „Stop cyberprzemocy” - adresowany do uczniów szkół podstawowych
i

gimnazjalistów.

Poprzez

konkurs

ukazano

młodzieży

zagrożenia

związane

z nieodpowiedzialnym korzystaniem z telefonów komórkowych, smartfonów, komputera
i zasobów internetowych oraz promowano pozytywne kulturalne zachowania uczniów
w kontaktach z rówieśnikami w cyfrowej rzeczywistości. Konkurs objął honorowym
patronatem Starosta Opoczyński. Odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu z udziałem
wielu gości oraz otwarcie pokonkursowej wystawy prac plastycznych.
·

Prace konkursowe wykorzystano także na wystawie w czasie

Pikniku Rodzinnego

zorganizowanego przez MOPS w Opocznie.
·

Przeprowadzono szkolenie dla rodziców w SP w Bukowcu Opoczyńskim
pt.: Ryzykowne zachowania młodzieży w sieci z udziałem PPIS w Opocznie

3. Bezpieczeństwo weterynaryjne Powiatu
Powiatowy

Inspektorat

Weterynarii

w

Opocznie

realizuje,

nałożone

na

Inspekcję

Weterynaryjną, zadania ustawowe z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa
produktów pochodzenia zwierzęcego, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.
Zadania te realizowane są w szczególności poprzez:
a)zwalczanie:
ü chorób

zakaźnych

zwierząt,

w

tym

zapobieganie

wystąpieniu,

wykrywanie

i likwidowanie ognisk tych chorób,
ü chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez
produkty pochodzenia zwierzęcego lub biologicznych czynników chorobotwórczych
wywołujących te choroby:
- obserwacje zwierząt w kierunku wścieklizny – 74 obserwacje;
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b)monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu:
- Gruźlica bydła – 5.069 szt.
- Bruceloza bydła – 2.316 szt.
- Enzootyczna białaczka bydła – 2.316 szt.
- Bruceloza owiec – 100 szt.
- Klasyczny pomór świń i leptospiroza u świń i dzików – 36 szt. (15 szt. świń i 21 szt. dzików )
- Pryszczyca bydła – 10 szt.
- Choroba pęcherzykowa świń – 10 szt.
- ASF dziki – 8 dzików,
- Choroba Aujeszky'ego świń – 1.599 szt.
- BSE – 0 prób
- Scrapie – 23 prób
- HPAI – 10 prób
- IBR/IPV, gorączka Q - 28 prób
- Choroba niebieskiego języka – 28 prób
c)badanie zwierząt rzeźnych i innych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego
- w zakładach nadzorowanych:
ü świnie – 84.587 szt.
ü bydło – 2.427 szt.
ü owce – 139 szt.
ü kozy – 1 szt.
- w ubojach terenowych - na użytek własny:
ü świnie – 14 szt.
ü dziki – 180 szt;
d)przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów
w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu oraz kontroli wymogów wzajemnej
zgodności – w obszarach: identyfikacja i rejestracja zwierząt, zdrowie publiczne zwierząt,
zgłaszanie niektórych chorób, dobrostan zwierząt – 122 kontrole;
e)sprawowanie nadzoru nad:
ü bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami
weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży
bezpośredniej:
- 57 kontroli zakładów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego,
- 6 kontroli środków transportu do przewozu żywności pochodzenia zwierzęcego,
- 66 kontroli gospodarstw produkujących mleko surowe do skupu,
- 42 kontrole środków transportu mleka,
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ü wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego –
52 kontrole,
ü wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz:
- Plan Urzędowej Kontroli Pasz w ramach Krajowego Monitoringu Pasz –77 prób,
-kontrola gospodarstw w zakresie stosowania pasz – 100 kontroli,
ü zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału
biologicznego – 18 kontroli,
ü przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt – 545 kontroli,
ü przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem
zwierząt – 115 kontroli,
ü przestrzeganiem

wymagań

weterynaryjnych

w

gospodarstwach

utrzymujących

zwierzęta gospodarskie – 386 kontroli;
f)prowadzenie

monitorowania

biologicznych,

produktów

substancji

leczniczych

niedozwolonych,
i

skażeń

pozostałości

promieniotwórczych

chemicznych,
u

zwierząt,

w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt
i środkach żywienia zwierząt – 80 prób;
g)prowadzenie wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej, tj:
ü o występujących chorobach zakaźnych i zaraźliwych zwierząt,
ü o przemieszczaniu zwierząt,
ü o przesyłkach produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
W rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opocznie wg. stanu na 31.grudnia
2018 roku znajduje się 216 podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną przez PLW.
Pod

nadzorem

Inspekcji

Weterynaryjnej

pozostają

również

gospodarstwa

produkujące mleko surowe do skupu, których na dzień 31.12.2018 r. jest 1.150.
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań w kierunku enzootycznej białaczki
bydła, brucelozy bydła i owiec oraz gruźlicy bydła uznajemy teren powiatu opoczyńskiego za
wolny od ww. chorób. W związku z tym, monitoringiem w kierunku tych jednostek chorobowych
objęte jest 1/5 stad bydła.
Powiat opoczyński uznany został także za wolny od wirusa choroby Aujeszky’ego
i dnia 3 kwietnia 2013 r. wpisany do wykazu regionów wolnych. W 2018 r. nie stwierdzono
przypadków wystąpienia choroby Aujeszky’ego u świń na obszarze naszego powiatu.
W 2008 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej został wdrożony program zwalczania
choroby Aujeszky'ego u świń. Realizacja programu na terenie powiatu opoczyńskiego rozpoczęła
się 20 maja 2008 r. (na terenie całej Polski w latach 2008 - 2013). Prowadzenie monitoringu
choroby Aujeszky’ego i uwolnienie Polski od tej choroby jest warunkiem handlu żywymi świniami
oraz mięsem z krajami Unii Europejskiej.
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17 lutego 2014 r. na terenie Polski pojawił się pierwszy przypadek afrykańskiego pomoru
świń (ASF). Od tego czasu występowały kolejne przypadki ASF u dzików i ogniska ASF u trzody
chlewnej. W roku 2014 stwierdzono 2 ogniska ASF u świń, w roku 2015 – 1 ognisko, w roku 2016
– 20 ognisk, w 2017 roku - 81 ognisk, a w 2018 – 109 ognisk tej choroby. Ponadto w 2014 r.
stwierdzono 30 przypadków ASF u dzików, w 2015 r. – 53 przypadki, w 2016 r. - 80 przypadków,
a w roku 2017 – 740 przypadków tej choroby u dzików. W roku 2018 stwierdzono
2.443 przypadków tej choroby u dzików. Ogółem od chwili wystąpienia w Polsce afrykańskiego
pomoru świń do 31.12.2018 r. stwierdzono 3.347 jego przypadków u dzików i 213 ognisk u świń.
Jest to wysoce zakaźna wirusowa choroba, niebezpieczna dla trzody chlewnej i dzików,
ale zupełnie niezaraźliwa dla człowieka.
W związku z jej wystąpieniem zostały podjęte restrykcyjne działania, m. in. ponowne
wprowadzenie świadectw zdrowia dla świń na terenie całego kraju. Powstał też międzyresortowy
zespół do zwalczania ASF, dzięki któremu zostały uszczelnione wschodnie granice Polski, które
są jednocześnie zewnętrznymi wschodnimi granicami Unii Europejskiej. Istnieje jednak ciągłe
zagrożenie przedostawania się ASF z terytorium Ukrainy, Białorusi i Federacji Rosyjskiej.
W Europie tereny dotknięte tą chorobą dzieli się na obszary zagrożenia (gdzie występują
ogniska u świń i przypadki u dzików), obszary objęte ograniczeniami (gdzie występują przypadki
u dzików) oraz obszary ochronne (gdzie nie ma jeszcze ani ognisk, ani przypadków), zgodnie
z załącznikiem do Decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r.
w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru
świń w niektórych państwach członkowskich. Ponadto w Polsce przyjęto „Program mający na
celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie
wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. Celem zwalczania ASF jest zapobieganie
szerzeniu się wirusa również u zwierząt dzikich. Na dzień 31 grudnia 2018 r. powiat opoczyński
położony jest w całości w tzw. obszarze działań średnioterminowych związanych ze zwalczaniem
ASF (WAMTA), gdzie od wszystkich znalezionych martwych dzików oraz tych zabitych
w wypadkach komunikacyjnych, jak również odstrzelonych wykazujących objawy chorobowe
pobierane są próby do badań w kierunku ASF i przesyłane do Zakładu Higieny Weterynaryjnej
w Zduńskiej Woli.
W związku z lawinowym wzrostem liczby przypadków ASF w roku 2017 i 2018 w Polsce
wprowadzono dodatkowe redukcyjne odstrzały dzików na obszarach o zwiększonym ryzyku jego
wystąpienia.
W roku 2018 na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opocznie:
- Rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 1/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie
zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich
zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego, teren powiatu opoczyńskiego został objęty
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odstrzałem sanitarnym dzików w obwodach łowieckich nr 204, 205, 206, 223, 225, 226, 255
i 278. Odstrzał dzików w przewidzianej ilości 20 szt. został wykonany;
- Rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 5/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich
zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego, teren powiatu opoczyńskiego został objęty
odstrzałem sanitarnym dzików w obwodach łowieckich nr 204, 205, 206, 223, 225, 226, 227, 228,
229, 230, 255, 256, 257 i 278. Odstrzał dzików w przewidzianej ilości 50 szt. został wykonany;
- Rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 8/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie
zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich
zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego, teren powiatu opoczyńskiego został objęty
odstrzałem sanitarnym dzików w obwodach łowieckich nr 204, 205, 206, 223, 225, 226, 227, 228,
229, 230, 256 i 278. Odstrzał dzików w przewidzianej ilości 50 szt. został wykonany.
Z uwagi na duże zagrożenie związane z możliwością wystąpienia afrykańskiego pomoru
świń Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie prowadzi systematycznie szkolenia i akcje
informacyjne dla hodowców, myśliwych, lekarzy weterynarii oraz dla przedstawicieli gmin
i sołectw, celem rozpowszechniania wiedzy na temat tej choroby.
W okresie od kwietnia do końca roku 2018 prowadzone były kontrole bioasekuracji
gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. Obowiązki w tym zakresie określone zostały
w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Polegają one m. in. na:
1) utrzymywaniu świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami,
2) karmieniu świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
3) stosowaniu mat dezynfekcyjnych, bieżącym oczyszczaniu i odkażaniu narzędzi oraz sprzętu
wykorzystywanego do obsługi świń,
4) stosowaniu przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do
ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym odkażanie obuwia.
W przypadkach stwierdzenia w trakcie kontroli, że w gospodarstwie nie były
przestrzegane zasady bioasekuracji, wydane zostały decyzje administracyjne, nakazujące
w krótkim czasie usunięcie uchybień. Wykonanie wydanych zaleceń sprawdzane jest w trakcie
rekontroli, po upływie wskazanego terminu. Należy bowiem mieć na uwadze, że przenoszenia
wirusa ASF do stad świń utrzymywanych w gospodarstwach dokonują w głównej mierze ludzie
i od ich świadomości i odpowiedzialności zależy bezpieczeństwo i zdrowie tych zwierząt.
Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opocznie prowadzili również
kontrole targowiskowe żywności pochodzenia zwierzęcego, w celu ewentualnego wykluczenia
z obrotu środków spożywczych, mogących stanowić źródło zakażenia afrykańskim pomorem
świń.
Na dzień dzisiejszy powiat opoczyński jest wolny od zakaźnych i zaraźliwych chorób zwierząt.
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Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego:
Program

monitorowania

obecności

substancji

niedozwolonych

i

niebezpiecznych

w środkach spożywczych.
Plan monitoringu ustalany jest dla poszczególnych jednostek Inspekcji Weterynaryjnej
na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

21 czerwca 2017 r.

w sprawie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych,
produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych, wydanego w oparciu o ustawę z dnia
16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz przepisy Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.
Nadzór nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz ich wprowadzaniem
na rynek krajowy, do handlu w granicach Unii Europejskiej i nad eksportem do krajów trzecich.
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego wymaga stałego
nadzoru ze strony Inspekcji Weterynaryjnej. W kompetencjach Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Opocznie pozostaje sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia
zwierzęcego (mięso i produkty z niego wytworzone, mleko, produkty mleczne, produkty pszczele,
jaja itp.), w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich pozyskiwaniu, produkcji,
umieszczaniu na rynku, sprzedaży bezpośredniej oraz w rolniczym handlu detalicznym,
w szczególności nad:
-

spełnianiem wymagań weterynaryjnych przy produkcji lub dla produktów pochodzenia
zwierzęcego umieszczanych na rynku oraz przywożonych i przeznaczonych na rynek
krajowy,

-

spełnianiem wymagań dotyczących poszczególnych etapów produkcji,

-

warunkami, trybem i zakresem prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakładzie, w tym
opracowaniem, wdrożeniem i realizacją systemu analizy zagrożeń i krytycznych
punktów kontroli (system HACCP),

-

sposobem znakowania i pakowania tych produktów,

-

wymaganiami

dotyczącymi

świadectw

zdrowia,

handlowych

dokumentów

identyfikacyjnych lub innych dokumentów dołączonych do tych produktów,
-

wymaganiami dotyczącymi środków transportu do przewozu tych produktów,

-

sposobem badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych, ryb
i produktów rybnych, mięczaków i skorupiaków oraz sposobem postępowania
z mięsem warunkowo zdatnym lub niezdatnym do spożycia przez ludzi,

-

sposobem prowadzenia dokumentacji, w tym nad sposobem dokumentowania
pochodzenia zwierząt, z których lub od których pozyskuje się te produkty oraz
zakresem

i

sposobem

prowadzenia

rejestru

zwierząt,

a

także

sposobem
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dokumentowania

pochodzenia

tych

produktów

oraz

zakresem

i

sposobem

prowadzenia rejestru tych produktów;
jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

-

Wykonywanie ww. zadań polega na prowadzeniu planowych kontroli nadzorowanych
zakładów wg ustalanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opocznie planów kontroli
na każdy rok. Częstotliwość kontroli jest określana na podstawie przeprowadzonej dla każdego
zakładu analizy ryzyka. Kontrolami objęte są rzeźnie, zakłady przetwórstwa mięsnego, punkty
odbioru mleka,

podmioty prowadzące

sprzedaż

bezpośrednią

produktów

pochodzenia

zwierzęcego oraz rolniczy handel detaliczny, a także gospodarstwa produkujące mleko surowe
do skupu. Kontrolowane są także środki transportu do przewozu mięsa i produktów mięsnych
oraz mleka. W uzasadnionych przypadkach prowadzone są również kontrole doraźne tych
podmiotów oraz kontrole interwencyjne.
Funkcjonujące w powiecie opoczyńskim zakłady wytwarzające środki spożywcze
pochodzenia zwierzęcego nie prowadzą wysyłek swoich produktów na rynki państw trzecich.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie nie prowadzi więc obecnie nadzoru w tym zakresie.
Przyjęty w ramach zapewnienia bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego
tryb postępowania wynika z przepisów sanitarno – weterynaryjnych krajowych i unijnych.
Podejmowane

w

oparciu

o

nie

działania

mają

jednak

charakter

usystematyzowany

i przebiegają wg wypracowanych schematów, co pozwala traktować ich prowadzenie na równi
z realizacją konkretnych programów ustalonych w innych obszarach.
4.Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

w Opocznie prowadzi

obsługę osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego w zakresie orzekania
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień osób
posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.
W

2018

roku

Zespół

wydał

2.142

orzeczenia

dla

osób

niepełnosprawnych,

co w odniesieniu do liczby wydanych orzeczeń na przestrzeni lat 2016 -2017 klasyfikuje niewielki
wzrost liczby wydanych orzeczeń ( w 2016 roku wydanych zostało 2.071 orzeczeń, a w 2017 roku
– 2.075 orzeczeń ).
Ponadto,

na

podstawie

prawomocnego

orzeczenia

Zespół

wydaje

osobie

niepełnosprawnej legitymację oraz kartę parkingową. W 2018 roku odnotowano wydanie 646
legitymacji osoby niepełnosprawnej. Dla porównania w 2017 roku wydano 482 legitymacje,
a w 2016 roku – 519 legitymacji. Również w przypadku wydanych kart parkingowych zauważalna
jest tendencja wzrostowa tego dokumentu. W 2018 roku Zespół wydał 186 kart parkingowych,
podczas gdy w 2017 roku – 138 kart, a w 2016 roku – 108 kart. Analizując ilość wydanych
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legitymacji oraz kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych na przestrzeni lat 2016 – 2018
odnotowuje się systematyczny wzrost liczby osób niepełnosprawnych zainteresowanych
posiadaniem tych dokumentów. Sytuacja powyższa może być związana z faktem, że osoby
niepełnosprawne z większą świadomością wnioskują o wydanie tych dokumentów w celu
korzystania z przysługujących im ulg i uprawnień.
5.Sieć aptek w Powiecie
Na terenie Powiatu funkcjonuje 26 aptek i 6 punktów aptecznych, z tego 17 aptek
zlokalizowanych jest na terenie miasta Opoczna.
Jedna apteka w Opocznie jest czynna całodobowo, pełni także dyżury w porze nocnej, soboty,
niedziele i święta.
E. POMOC SPOŁECZNA I POLITYKA PRORODZINNA
1.Rodzinna piecza zastępcza, domy pomocy społecznej, Karta Polaka
-Rodzinna piecza zastępcza
Pomoc udzielana rodzinom w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych polega na
tworzeniu zawodowych rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, zatrudnianiu
pedagogów

w

szkołach,

działaniach

Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej,

wsparciu

udzielonym w ramach poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej.
Na podstawie Zarządzenia Nr 51/2011 Starosty Opoczyńskiego z dnia 25 października
2011 roku w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej od 1 stycznia 2012 r.
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
pieczą zastępczą na terenie Powiatu Opoczyńskiego zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Opocznie, które zostało wyznaczone jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej.
Dla sprawnego wypełniania zadań organizatora w strukturze PCPR powołano dwa zespoły:
zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej oraz zespół do spraw pomocy środowiskowej,
realizacji świadczeń i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Liczba rodzin zastępczych na dzień 31.12.2018 r. w Powiecie Opoczyńskim
Lp.

Rodziny zastępcze

Liczba rodzin

Liczba dzieci

1.

Spokrewnione

29

39

2.

Niezawodowe

18

23

96

3.

Zawodowe, w tym:

7

16

- pogotowie rodzinne

1

2

- zawodowa specjalistyczna

1

2

- pozostałe

5

12

54

78
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Odpływ dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 r.

Lp.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Dzieci do 18 roku życia z tego,
które:
powróciły do rodziny naturalnej
zostały umieszczone w rodzinnej
pieczy zastępczej
zostały
umieszczone
w
instytucjonalnej pieczy zastępczej
zostały przysposobione
inne
Dzieci powyżej 18 roku życia
z tego, które:
powróciły do rodziny naturalnej
założyły własne gospodarstwo
domowe
inne

z rodzin
spokrewnionych

z rodzin
niezawodowych

z
rodzin
zawodowych

3

2

4

3

2

1

0

0

2

0

0

1

0
0

0
0

0
0

5

4

1

0

0

0

4

2

1

1

2

0

Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze i funkcjonujących już rodzin zastępczych
w 2018 roku

Lp.

1.
2.

Rodzaj pieczy
zastępczej
Rodzinna
Instytucjonalna

Liczba przeszkolonych
kandydatów i rodzin
zastępczych w 2018r.
5 rodzin (9 osób)
1 osoba

Liczba wydanych
kwalifikacji
w 2018r.
2 zaświadczenia kwalifikacyjne
1 opinia organizatora rodzinnej
pieczy zastępczej

W 2018 r. pracownicy Zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej brali udział
w 14 różnych szkoleniach i konferencjach podnoszących kompetencje.
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Działania w ramach pieczy zastępczej zrealizowane w 2018 roku
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nazwa działania
Liczba sporządzonych ocen sytuacji dzieci w rodzinach zastępczych
Liczba sporządzonych opinii dotyczących zasadności dalszego pobytu
dziecka w pieczy zastępczej
Liczba sporządzonych diagnoz psychofizycznych dzieci
Liczba sporządzonych diagnoz pedagogicznych dzieci
Liczba sporządzonych opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej, dyrektora i wychowawcy POW typu
rodzinnego
Liczba sporządzonych ocen rodzin zastępczych
Liczba złożonych wniosków o uregulowanie sytuacji prawnej dziecka
Liczba dzieci z uregulowaną sytuacją prawną zgłoszonych do ROA
w Łodzi z Filią w Piotrkowie Trybunalskim
Liczba przeprowadzonych kontroli rodzin zastępczych
Liczba koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie
Liczba rodzin zastępczych, z którymi pracowali koordynatorzy rodzinnej
pieczy zastępczej
Liczba udzielonych porad w ramach poradnictwa specjalistycznego

Liczba
90
90
6
12
7
17
3
0
21
4
51
510

Świadczenia i umowy dla rodzin zastępczych, rodzin pomocowych oraz osób do pomocy.
W ramach tego zadania Zespół zajmuje się opracowywaniem umów z rodzinami zastępczymi
zawodowymi, pomocowymi i osobami do pomocy. Pracownicy opracowują druki dokumentów,
przyjmują i weryfikują wnioski, prowadzą postępowania administracyjne, przygotowują decyzje
administracyjne i sporządzają listy wypłat świadczeń i dodatków dla rodzin zastępczych. W 2018 r.
wydano 233 nowych decyzji administracyjnych dla rodzin zastępczych oraz osób pełnoletnich
pozostających w dotychczasowych rodzinach zastępczych.
Łącznie w 2018 r. na różnego typu świadczenia dla rodzin zastępczych wydano - 914.320,04 zł
Na wynagrodzenia rodzin zawodowych wydano - 243.259,10 zł
Na wynagrodzenia osób do pomocy - 11.868,45 zł
Pomoc dla pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
W 2018 roku na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej pomocą i wsparciem objętych zostało 15 pełnoletnich wychowanków
rodzin zastępczych oraz 9 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych.
Natomiast na podstawie ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej pomocą

i wsparciem objętych zostało dodatkowo 2 pełnoletnich wychowanków młodzieżowych ośrodków
wychowawczych. W 2018 r. wydano 37 nowych decyzji administracyjnych dla pełnoletnich
wychowanków pochodzących z terenu powiatu opoczyńskiego.
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Łączna liczba środków wypłaconych na świadczenia dla pełnoletnich wychowanków
Udzielone świadczenia dla pełnoletnich wychowanków w 2018 r. (w oparciu

o ustawę

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w oparciu o ustawę o pomocy
społecznej):
Liczba
wychowanków

Rodzaj świadczenia

Pomoc na kontynuowanie nauki dla
pełnoletnich wychowanków:
1) z rodzin zastępczych;
2) placówek opiekuńczowychowawczych;
3) na zasadach obowiązujących z
ustawy o pomocy społecznej
Pomoc na usamodzielnienie dla
pełnoletnich wychowanków:
1) z rodzin zastępczych;
2) placówek opiekuńczowychowawczych
3) na zasadach obowiązujących z
ustawy o pomocy społecznej
Pomoc na zagospodarowanie dla
pełnoletnich wychowanków:
1) z rodzin zastępczych;
2) placówek opiekuńczowychowawczych
3) na zasadach obowiązujących z
ustawy o pomocy społecznej

Liczba osób,
którym
udzielono
świadczeń

Liczba
udzielonych
świadczeń

Kwota
wypłacona
(zł)

13
9

13
9

85
57

44.870,13
31.472,08

2

2

2

1.033,20

4
0

4
0

4
0

17.010,00
0

0

0

0

0

2
1

2
1

2
1

3.154,00
1.577,00

0

0

0

0

RAZEM

99.116,41

Liczba dzieci w poszczególnych placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej na dzień
31 grudnia 2018r.:
- Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym – 6
- Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego w Byszewach – 8
Dzieci

z

terenu

powiatu

opoczyńskiego

umieszczone

poza

terenem

powiatu

opoczyńskiego stan na 31.12.2018 r.:
Nazwa placówki
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
„Horyzont” w Krasnymstawie
Dom Dziecka w Rafałówce
Wioska Dziecięca w Biłgoraju

Liczba dzieci
1

Miesięczny koszt
utrzymania na 1 dziecko (zł)
3.745,00

1
2

5.855,66
3.000,00
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Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej
Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku
i Rodzinie w Stąporkowie
Zespół Placówek „Kamyk” w Kielcach

3
2

4.294,00
4.185,00

1

4.142,00

Porozumienia dotyczące dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
Na terenie Powiatu Opoczyńskiego w 2018 r. funkcjonowało 12 rodzin zastępczych,
z których dzieci przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej zamieszkiwały na terenie innego
powiatu, niż powiat opoczyński. W związku z powyższym, tytułem zwrotu dla Powiatu
Opoczyńskiego poniesionych kosztów na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych, przekazana została przez inne powiaty łączna kwota w wysokości
155.758,86 zł.
Powiat Opoczyński jest zobowiązany do zwrotu wydatków na opiekę i wychowanie
7 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, które przed umieszczeniem po raz pierwszy
w pieczy zastępczej zamieszkiwały na terenie Powiatu Opoczyńskiego i zostały umieszczone
w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenie innych powiatów. Łączna kwota obciążeń
Powiatu Opoczyńskiego w 2018 r. wyniosła 79.730,87 zł.
W instytucjonalnej pieczy zastępczej poza terenem powiatu opoczyńskiego w 2018r. przebywało
16 dzieci. Łączny koszt pobytu wychowanków w instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2018
to 731.808,84 zł.
W związku z wejściem w życie od dnia 1 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na podstawie art. 80 ust. 1a rodzinie
zastępczej na umieszczone dziecko przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500,00 zł.
miesięcznie. Również na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu
rodzinnego na podstawie art. 115 ust. 2a przysługuje dodatek do zryczałtowanej kwoty środków
finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce w wysokości 500,00 zł. miesięcznie.
Realizacja zadania zleconego: przyznawanie i wypłata dodatków wychowawczych dla
rodzin zastępczych oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty, czyli środków finansowych
na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
tzw. "500 plus" - łącznie wypłacono 886 świadczeń na ogólna kwotę 441.722,78 zł.
W związku z wejściem w życie uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start”, na podstawie art. 187a ust. 2
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinom
zastępczym, jak również dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych na każde
umieszczone, uczące się w szkole dziecko, przysługuje świadczenie dobry start w wysokości
300,00 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.
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Realizacja zadania zleconego: przyznawanie i wypłata świadczenia „Dobry Start” - łącznie
wypłacono 71 świadczeń na kwotę 22.010,00 zł.
- Domy Pomocy Społecznej
Na terenie powiatu funkcjonują dwa domy pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie
chorych i osób starszych .
1. Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach – miejsc statutowych 97 z podziałem na płeć.
2. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy – miejsc statutowych 77 z podziałem na
płeć.
Koszt utrzymania w DPS w Niemojowicach w 2018 r. wynosił 3.160,00 zł (wydatki ogólne 3.646.846,53 zł), a w DPS dla Dorosłych w Drzewicy 2.835,00 zł. (wydatki ogólne
2.664.557,35 zł). Stan mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na dzień 31
grudnia 2018 r. wyniósł – 99, a w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy - 78.
- Pomoc dla osób posiadających Kartę Polaka.
W roku 2018 decyzją Wojewody Łódzkiego po rozpatrzeniu wniosku obywatelki Ukrainy
w sprawie o przyznanie świadczenia pieniężnego w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie
zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na fakt posiadania ważnej Karty Polaka, przyznano
świadczenie pieniężne w łącznej wysokości 6.600,00 zł.
2. Programy i projekty realizowane w obszarze pomocy społecznej
„Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Powiecie Opoczyńskim na lata 2017 – 2021”
W 2017 roku Uchwałą Nr XXIX/199/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 marca 2017 roku
został przyjęty „Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie w Powiecie Opoczyńskim na lata 2017 – 2021”, zmieniony Uchwałą
Nr XXXIV/230/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 sierpnia 2017 roku .
Celem głównym programu jest ograniczenie zjawiska przemocy oraz zwiększenie skuteczności
działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie opoczyńskim.
Cele szczegółowe Programu to:
1.Edukacja społeczna i promocja postaw społecznych oraz działań wolnych od przemocy.
2.Dostępna sieć instytucji świadczących profesjonalną pomoc osobom i rodzinom wikłanym
w przemoc.
3.Szeroka oferta form pomocy i wspierania dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie.
4.Wysoka jakość i skuteczność pomocy udzielonej rodzinom doznającym przemocy.

101

5.Efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy
w rodzinie.
6.Skuteczne oddziaływanie na sprawców przemocy.
Wszystkie działania PCPR realizowane w ramach tego Programu były skierowane na
ograniczanie skali zjawiska przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Zintegrowana współpraca wszystkich służb w znacznym stopniu przyczyniła się do zwiększania
skuteczności pomocy dla osób doznających przemocy i do pogłębienia wiedzy społeczeństwa
o zjawiskach przemocy oraz możliwościach uzyskania specjalistycznego wsparcia. Podkreślić
należy potrzebę dalszej kontynuacji przedsięwziętych zadań, a szczególnie zwiększenia zakresu
poradnictwa specjalistycznego, głównie z uwagi na narastającą skalę przemocy w rodzinach.
W podejmowanych działaniach podkreślić należy potrzebę dalszego zwiększania poradnictwa
specjalistycznego i działań profilaktycznych ograniczających skalę przemocy w rodzinie.
„Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie” ma charakter długofalowy. Będzie realizowany przez PCPR przy współpracy
z samorządami lokalnymi, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, policją, służbą
zdrowia, oświatą, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie .
W grudniu 2018 r. PCPR w Opocznie zorganizowało dwudniowy wyjazd studyjny do Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Myślenicach. W wizycie wzięło udział 9 osób, w tym pracownicy PCPR
w Opocznie, jak i specjaliści zatrudnieni w Zespole Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
Specjalistycznego.
Odbyło się 11 grup wsparcia dla ofiar przemocy w których uczestniczyło – 57 osób.
W 2018 r. w Zespole Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego z różnego typu
porad i terapii skorzystało łącznie 1.050 osób i rodzin z terenu powiatu opoczyńskiego.
Z terenu miasta i gminy Opoczno, z różnych form wsparcia prawnego, psychologicznego,
terapeutycznego skorzystało łącznie 736 osób, w tym 7 interwencji.
Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego oprócz różnego rodzaju porad,
terapii prowadzi również grupy wsparcia dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny, które
odbywają się raz w miesiącu oraz w każdy ostatni poniedziałek miesiąca grupę wsparcia dla ofiar
przemocy.
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Liczba osób z terenu powiatu opoczyńskiego, które skorzystały z oferowanej pomocy,

Rozmowa
Terapia indywidualna

9
16

Terapia rodzinna

1

Terapia małżeńska

1

Interwencja
Konsultacja
Porady
NK
Grupa
wsparcia
pracowników socjalnych

1
3
36

Grupa
wsparcia
asystenci rodzin
Grupa wsparcia przemoc

5

4

2

4
11

2
4
16
1
2

1

telefonie

Prawnik
Łącznie

2

2

5

90
208

1

2

18

1

3
1

15

2

1

1

2

7
10
131
1
20

5

22

2

1

47

12

13

4
49

6
51

3
20

23

Obcy teren

Opoczno

Drzewica

Żarnów

1
1

2

Warsztaty integracyjne
Dyżur
w
alarmowym

Poświętne

Paradyż

Sławno

Białaczów

Rodzaj porady

Mniszków

z podziałem na rodzaje udzielonych porad:

2

16
14
12
104

12
5
47

5

2
50

4
6

179
736

2

Prowadzenie doradztwa prawnego dla mieszkańców powiatu przez PCPR
Liczba korzystających – 179
Koszt całkowity realizacji zadania – 69.705,89 zł, w tym dotacja z gminy Opoczno - 12.500,00 zł,
środki własne

Powiatu - 27.005,89 zł oraz środki pozyskane z porozumień z pozostałymi

gminami Powiatu Opoczyńskiego – 30.200,00 zł.
Ponadto, z porad specjalistów korzystają także rodziny zastępcze i rodzice dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych oraz osoby niepełnosprawne.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie podpisało pięć porozumień z gminami
dotyczących współpracy w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, tj. z gminami: Opoczno, Drzewica, Białaczów, Sławno i Żarnów.
Posiedzenia Zespołów Interdyscyplinarnych z udziałem pracowników PCPR w Opocznie
odbywają się cyklicznie.
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Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej
„Powiatowy Program Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020
w Powiecie Opoczyńskim” został uchwalony Uchwałą Nr XLII/299/18 Rady Powiatu
Opoczyńskiego z dnia 22 marca 2018 r.
W ramach realizacji założeń Programu, w 2018 r. zwiększono liczbę rodzin zastępczych
zawodowych do 7.
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2018 r.
Dnia 19 czerwca 2018 r. odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. W uroczystości udział
wzięło około 180 osób.
W

trakcie uroczystości

nastąpiło

rozstrzygnięcie plebiscytu

„Przyjaciel

Rodziny

Zastępczej”. Laureatów wyłoniły rodziny zastępcze poprzez wypełnienie odpowiedniego
formularza. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach – „Osoba wspierająca rodziny zastępcze”
i „Instytucja wspierająca rodziny zastępcze”.
W kategorii „Osoba” najwięcej głosów rodzin zastępczych zdobyła Przewodnicząca III
Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Opocznie, natomiast w kategorii
„Instytucja” główną nagrodę zdobyła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie.
Powiatowy

Program

Działań

na

Rzecz

Osób

Niepełnosprawnych

dla

Powiatu

Opoczyńskiego na lata 2015 - 2020
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu
Opoczyńskiego na lata 2015 - 2020 został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Opoczyńskiego
nr III/20/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
Cel główny Programu to aktywizacja społeczna i zawodowa niepełnosprawnych
mieszkańców powiatu opoczyńskiego oraz tworzenie warunków dla pełnego udziału osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym powiatu.
Cel główny został rozwinięty poprzez cele szczegółowe, które wskazują na:
1. Podniesienie świadomości społecznej mieszkańców powiatu na temat praw osób
niepełnosprawnych.
2. Prowadzenie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
3. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań zmierzających do likwidacji barier
(m.in.

architektonicznych,

komunikacyjnych

i

społecznych)

utrudniających

niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
Program realizują:
1. PCPR w Opocznie,
2. Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie,
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie,
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4. Ośrodki Pomocy Społecznej,
5. Organizacje pozarządowe,
6. Zarząd Powiatu Opoczyńskiego,
7. Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych w Starostwie
Powiatowym w Opocznie,
8. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie,
9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana
Pawła II w Opocznie,
10. Wójtowie gmin, Burmistrzowie miast,
11. Dyrektorzy szkół.
Z dofinansowania udzielonego przez PCPR w Opocznie z zakresu rehabilitacji społecznej
skorzystało w 2018 roku 386 osób niepełnosprawnych z czego na likwidację barier
funkcjonalnych - 69 osób na łączna kwotę 90.001,00 zł, z zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny skorzystały 282 osoby, na kwotę
287.932,00 zł oraz na turnusy rehabilitacyjne 65 osób na kwotę 74.609,00 zł.
Z dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla organizacji pozarządowych
zrealizowanych zostało 8 zadań przez 6 organizacji pozarządowych w łącznej kwocie
40.000,00 zł.
Powiat Opoczyński pozyskał środki z PFRON na projekt „Utworzenie miejsc pracy dla
osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego w 2018” – kwota przyznana
przez PFRON to 60.000,00 zł. Ponadto Powiat przeznaczył środki na realizacje zadań z zakresu
rehabilitacji osób niepełnosprawnych - 40.000,00 zł oraz na realizację zadań z zakresu
przeciwdziałania patologiom społecznym - 30.000,00 zł.
Powiatowy Urząd Pracy organizuje spotkania informacyjne dla osób niepełnosprawnych
(4

spotkania),

udziela również poradnictwa

zawodowego

indywidualnego

(112

osób)

i pośrednictwa pracy (15 ofert) jak również finansuje wydatki na instrumenty lub usługi rynku
pracy dla osób niepełnosprawnych (77 osób).
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego dla dzieci i młodzieży z powiatu opoczyńskiego (79 osób), opinie o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (6 osób), orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych (5 osób).
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” prowadzi
szereg działań edukacyjnych między innymi Przedszkole Specjalne, zajęcia RewalidacyjnoWychowawcze Indywidualne i Grupowe, Zespoły Edukacyjno-Terapeutyczne dla uczniów
z

niepełnosprawnością

intelektualną

w

stopniu

umiarkowanym

oraz

uczniów

z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością
w stopniu lekkim oraz w stopniu umiarkowanym, Szkołę Przysposabiająca do Pracy, Branżową
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Szkołę Specjalną I Stopnia dla uczniów z niepełnosprawności intelektualną w stopniu lekkim,
Wczesne Wspomaganie rozwoju Dziecka, Kompleksowe Wsparcie dla rodzin „Za Życiem”
w ramach programu zajęcia prowadzą: oligofenopedagog, neurologopeda, terapeuta Integracji
Sensorycznej, fizjoterapeuta, muzykoterapeuta.
Ośrodki Pomocy Społecznej współpracują ze Środowiskowymi Domami Samopomocy
w Olszowcu i w Opocznie, których celem jest zapewnienie wsparcia psychologicznego
i terapeutyczno – rehabilitacyjnego.
W Ośrodkach jest również możliwość skorzystania z pomocy logopedy, radcy prawnego,
specjalisty pracy z rodziną, doradcy zawodowego, opiekunki domowej w miejscu zamieszkania.
Organizują i inicjują uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wycieczkach kulturalnokrajoznawczych, piknikach, spotkaniach integracyjnych, rajdach, zawodach

sportowych.

Opracowują dla osób niepełnosprawnych ulotki informacyjne, tablice informacyjne. Współpracują
z instytucjami pozarządowymi w poprawie aktywności społeczeństwa lokalnego. Przyczyniają się
do likwidacji barier architektonicznych w instytucjach użyteczności publicznej. Organizują staże,
roboty publiczne, prace interwencyjne oraz prace społecznie użyteczne. Współpracują
z instytucjami pozarządowymi w poprawie aktywności społeczeństwa lokalnego. Informują
o możliwościach uzyskania pomocy, projektach realizowanych przez Ośrodki Pomocy
Społecznej. Udzielają również pomocy w formie finansowej (zasiłki stałe, okresowe i celowe)
naturze oraz usługach, umieszczają w noclegowniach lub innych placówkach zapewniających
schronienie.
Na terenie powiatu opoczyńskiego działają organizacje pozarządowe zrzeszające osoby
niepełnosprawne, które przyczyniają się do poprawy funkcjonowania osób z różnymi rodzajami
niepełnosprawności. Organizacje te podejmują szereg działań zmierzających do aktywizacji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Inicjują uczestnictwo osób niepełnosprawnych
w wycieczkach, piknikach, imprezach sportowych. Organizują prelekcje na temat schorzeń
związanych z daną niepełnosprawnością. Uczestniczą w obchodach Międzynarodowego Dnia
Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, którego celem jest uświadomienie
społeczeństwu, że niepełnosprawność nie powinna wykluczać z życia społecznego.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności sporządza diagnozy zawodowe
potencjału orzekanej osoby w celu poznania zasobów fizycznych i psychicznych

-

wykorzystywanych w procesie pracy, jak również prowadzi doradztwo zawodowe w zakresie
aktywizacji zawodowej i zatrudnienia.
Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego
Od 01 października 2017 r. Powiat Opoczyński jest partnerem projektu pn. „Centrum
Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”. Realizatorem projektu
z upoważnienia Zarządu Powiatu Opoczyńskiego jest PCPR. Liderem jest Gmina Opoczno.
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Pozostali partnerzy to Gmina Drzewica, fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel”, fundacja „Dar
Dla Potrzebujących”. Projekt będzie realizowany do 30 września 2019 r.
W ramach projektu realizowane były następujące działania:
- grupy wsparcia
- szkolenie dla opiekunów faktycznych;
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
W ramach realizacji tego projektu, od 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r dofinansowanie
z UE- 392.110,00 zł.
Dofinasowanie w wysokości 225.188,00 zł. w 2018 roku wykorzystano w wysokości
23.213,09 zł.
Aktywny Samorząd
Aktywny Samorząd jest to pilotażowy Program realizowany przez PFRON mający na celu
wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów tego
Programu w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.
W 2018 roku osoby niepełnosprawne otrzymały dofinansowanie w poszczególnych
modułach:
MODUŁ I
W ramach obszaru A,B,C,D dofinansowanie otrzymało 14 osób w wysokości – 56.034,00 zł.
MODUŁ II
W zakresie MODUŁU II w 2018 roku złożono 73 wnioski, podpisano 57 umów o dofinansowanie
oraz wypłacono kwotę środków w wysokości 90.751,80 zł (wnioski w trakcie rozliczeń).
Lokalny Program Pomocy Społecznej dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015-2020
"Lokalny Program Pomocy Społecznej dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015- 2020"
został przyjęty w dniu 27 kwietnia 2015 roku Uchwałą nr VII/52/15 Rady Powiatu Opoczyńskiego.
Wykonanie

uchwały

powierzono

Zarządowi

Powiatu

Opoczyńskiego

oraz

Dyrektorowi

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.
Lokalny program pomocy społecznej dla Powiatu Opoczyńskiego powstał w oparciu
o diagnozę środowiska i ocenę występujących na terenie powiatu opoczyńskiego zjawisk
rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, w celu zaspokojenia
rozeznanych potrzeb osób i rodzin, jak również w ramach realizacji zadań nałożonych
na samorząd przez ustawę o pomocy społecznej. Zadaniem Programu było stworzenie spójnego
systemu działań i rozwiązań, w tym profilaktycznych, zmierzających do zapobiegania
powstawania nowych problemów społecznych i pogłębiania się już istniejących, poprzez dążenie
do ochrony poziomu życia osób i rodzin z Powiatu Opoczyńskiego. Celem programu było także
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ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej poprzez udostępnienie osobom i rodzinom
potrzebującym pomocy wszelkich instrumentów zmierzających do przezwyciężenia trudnych
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości oraz pobudzanie ich do aktywności społecznej i zawodowej celem integracji
osób i rodzin z grup podwyższonego ryzyka.
Działania w ramach Programu w 2018 roku:
1.Objęcie

działaniami

aktywizującymi

wychowanków

z

różnego

typu

placówek

wraz

z otoczeniem.
2. Udzielenie pomocy na zagospodarowanie wychowanków różnego typu placówek.
3.Prowadzenie doradztwa indywidualnego i konsultacji dla wychowanków pieczy zastępczej.
4. Wypłata świadczenia z budżetu państwa osobie posiadającej Kartę Polaka.
5.Umieszczanie osób w Domach Pomocy Społecznej oraz świadczenie usług bytowych,
opiekuńczych i wspomagających.
„Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie
Opoczyńskim”
Projekt ,,Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie
Opoczyńskim” realizowany jest przez PCPR w Opocznie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków EFS.
Projekt odpowiada na potrzeby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, dotyczące ich
codziennego funkcjonowania oraz pojawiających się nowych wyzwań i trudności związanych
z poszczególnymi etapami ich rozwoju. Działania skierowane do dzieci mają na celu wyrównanie
zaległości edukacyjnych, pomoc w wyborze optymalnej ścieżki kształcenia, podniesienie poziomu
zaradności życiowej, przełamanie barier, wzmocnienie komunikacji, zwiększenie szans na
znalezienie pracy w przyszłości, nabycie umiejętności samodzielnego radzenia sobie
w sytuacjach trudnych, co przyczyni się do prawidłowego funkcjonowania wychowanków pieczy
zastępczej w środowisku społecznym.
W ramach realizacji projektu „Pokonać Niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy
zastępczej w Powiecie Opoczyńskim” od 01.04.2018 r. do 30.03.2020 r. Dofinansowanie ze
środków UE to 880.240,34 zł. Wartość Projektu to kwota 1.035.554,34 zł
W 2018 roku wykorzystano środki w wysokości 350.935,60 zł.
Działania zaplanowane w ramach projektu:
– Wsparcie w wyrównywaniu szans edukacyjnych – korepetycje: matematyka, fizyka, chemia,
język angielski, język niemiecki, język polski
– Zajęcia podnoszące kompetencje ogólne – Prawo jazdy kat. B
– Diagnoza edukacyjna
– Warsztaty kompetencji społecznych
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– Indywidualne wsparcie psychologiczne
– Praca socjalna
– Wyjazdowe warsztaty diagnostyczne z elementami terapii dla dzieci z podejrzeniem zaburzeń
ze spektrum FASD, innych zaburzeń neurorozwojowych oraz dla dzieci z niepełnosprawnością
wraz z otoczeniem
– Wyjazdowe warsztaty psychoedukacyjne z elementami terapii dla dzieci ze zdiagnozowanym
FAS wraz z otoczeniem.
„Rodzina na plus”
PCPR w Opocznie od 01.10.2016 r. do 20.06.2018 r. realizowało projekt „Rodzina na plus”
współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Projekt skierowany
był do grupy osób z terenu Powiatu Opoczyńskiego tj. dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
(w tym do pełnoletnich wychowanków), osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci
biologicznych, dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego oraz kandydatów
do sprawowania pieczy zastępczej.
Wartość projektu: 864.337,41 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 734.719,41 zł.
W ramach realizacji projektu „Rodzina na plus.” wykorzystano od stycznia do 30 czerwca
2018 r. środki w wysokości 215.769,59 zł. bez wkładu własnego.
„W jednym kierunku dla rodziny”
W 2018 r. PCPR w Opocznie pozyskał środki na realizację projektu „W jednym kierunku dla
rodziny”. W okresie od stycznia do końca marca 2019 r. przeprowadzono rekrutację uczestników.
Rozpoczęcie działań projektowych zaplanowano na kwiecień 2019 r.
Kompleksowym wsparciem w ramach projektu będzie docelowo objętych 168 osób. Wartość
projektu: 3.694.296,19 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 3.140.168,19 zł.
Rządowy Program Kompleksowego Wsparcia dla rodzin „Za Życiem”
Od

grudnia

2017

roku

Powiat

Opoczyński,

na

podstawie

nr MEN/2017/DWKI/1908 zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej,

porozumienia

realizuje zadanie

z zakresu administracji rządowej wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin
„Za życiem”. Zadania wynikające z porozumienia to m.in. zapewnienie realizacji zadań
wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz
doposażenie placówki pełniącej funkcje tego ośrodka.
W 2018 r. na realizację zadań w ramach tego Programu Powiat Opoczyński otrzymał
dotację w wysokości 46.800,00 zł.
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W SOSW „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie, pełniącym funkcję ośrodka
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie opoczyńskim w 2018 r., zrealizowano
780 godzin zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia z zakresu logopedii,
pedagogiki, muzykoterapii, integracji sensorycznej i rehabilitacji prowadzone były dla 23 dzieci.
„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla

Dorosłych

w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25”
Całkowita wartość projektu: 11.450.776,64 zł, w tym dofinansowanie: 8.670.051,47 zł.
Okres realizacji: do 31.05.2020 r.
Cel główny projektu: Zwiększenie poziomu usług społecznych na terenie powiatu opoczyńskiego
poprzez utrzymanie miejsc w istniejącym Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy dla osób
przewlekle somatycznie chorych.
„Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny „Dwór”
wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla
14 dzieci”
Całkowita wartość projektu: 2.487.185,00 zł, w tym dofinansowanie: 1.868.035,81 zł.
Okres realizacji do: 30.11.2019 r.
Cel główny projektu: Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu
opoczyńskiego w zakresie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki opiekuńczo
wychowawczej dla 14 dzieci wraz z pokojem treningowym odpowiadające potrzebom odbiorców
usług społecznych w powiecie opoczyńskim.
„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze
zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla
14 dzieci”
Całkowita wartość projektu: 1.580.820,92 zł, w tym dofinansowanie: 1.181.164,48 zł.
Okres realizacji do: 30.11.2019 r.
Cel główny projektu: Rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie
wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej w miejscowości Żarnów dla 14 dzieci.
3.Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Środki PFRON przyznawane są dla Powiatu Opoczyńskiego zgodnie z obowiązującym
algorytmem.
Corocznie Uchwałą Rady Powiatu Opoczyńskiego otrzymane środki przeznaczane są na zadania
z zakresu rehabilitacji zawodowej i rehabilitacji społecznej. W 2018 roku była to kwota
2.085.585,00 zł.
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Działania na rzecz osób bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie dla grupy bezrobotnych z niepełnosprawnościami
wypracował indywidualną ścieżkę postępowania, której celem było przełamanie bierności
zawodowej tych osób, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczenia społecznego, a w efekcie
końcowym ich powrót na rynek pracy. W ramach indywidualnie opracowywanej ścieżki
postępowania, dla każdej osoby niepełnosprawnej przygotowane zostały kompleksowe działania
w zakresie poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych, zdobywania doświadczenia
zawodowego, pośrednictwa pracy oraz tworzenia miejsc pracy.
W PUP organizowane są grupowe spotkania informacyjne dla osób niepełnosprawnych, na które
zapraszani są przedstawiciele PCPR, ZUS oraz Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie powierzył funkcję doradcy klienta pracownikowi, który
pracuje wyłącznie z osobami posiadającymi orzeczoną niepełnosprawność.
Urząd prowadzi szereg działań związanych z zachęcaniem lokalnych pracodawców do
zatrudniania osób ze stopniem niepełnosprawności. Przez cały czas prowadzona jest współpraca
z gminami, ośrodkami pomocy społecznej oraz PFRON w celu aktywizacji zawodowej tej grupy
osób. Poprzez działania informacyjno-promocyjne pracownicy PUP starają przekonywać
pracodawców, że osoby niepełnosprawne są tak samo wartościowymi pracownikami jak
pełnosprawni.
Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu
rehabilitacyjnego
W oparciu o obowiązujące przepisy PCPR realizowało w 2018 roku następujące zadania
finansowane ze środków PFRON:
·

dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 441
złożonych wniosków- wypłacone świadczenia 282 na kwotę 287.932,00 zł,

·

dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego – 21 złożonych wniosków - zrealizowano 16
na kwotę 12.610,00 zł,

·

dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 153 złożone wnioski - wypłacono
świadczenia 67 osobom na kwotę 74.609,00 zł,

·

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych -

8

wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe - zrealizowano 7 na kwotę
40.000,00 zł,
·

dofinansowanie barier funkcjonalnych - 111 złożonych wniosków - zrealizowano 71 na
kwotę 90.001,00 zł

·

zobowiązania

dotyczące

dofinansowania

kosztów

działania

WTZ

Opoczno

(33 uczestników), środki PFRON - 547.668,00 zł; środki Powiatu - 60.852,00 zł,
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·

zobowiązania

dotyczące

dofinansowania

kosztów

działania

WTZ

Drzewica

(25 uczestników), środki PFRON - 414.900,00 zł; środki Powiatu - 46.100,00 zł,
·

zobowiązania

dotyczące

dofinansowania

kosztów

działania

WTZ

Żarnów

(30 uczestników), środki PFRON - 497.257,98 zł; środki Powiatu - 55.251,00 zł,
·

kontrole udzielanych dofinansowań – około 84
W związku z niedoborem środków w 2018 roku zarządzeniem Dyrektora PCPR

w Opocznie ustalono maksymalne stawki dofinansowania oraz pierwszeństwa dofinansowania
do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 2018 roku.
Turnusy rehabilitacyjne
W 2018 roku złożono 153 wnioski na turnusy rehabilitacyjne. Wypłacone dofinansowanie
na realizację tego zadania, dla 65 osób tj. 37 osób niepełnosprawnych i 28 opiekunów, wynosiło
74.609,00 zł.
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych:
Na dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki zostało złożonych 8 wniosków.
Przyznano dofinansowanie na 7 zadań dla 6 organizacji na kwotę 40.000,00 zł.
Warsztaty Terapii Zajęciowej:
Na działalność WTZ w Drzewicy w 2018 r. zostały przyznane środki w kwocie
512.020,00 zł w tym ze środków PFRON 414.900,00 zł, ze środków powiatu 46.100 zł, z innych
źródeł 51.020,00 zł, (środki własne uzyskane ze sprzedaży prac w wysokości 3.000,00 zł. i środki
z dotacji Gminy w wysokości 48.020,00 zł).
Na działalność WTZ w Opocznie w 2018 r. zostały przyznane środki w kwocie
620.019,83 zł, w tym ze środków PFRON 547.668,00 zł, ze środków Powiatu 60.852,00 zł
i środki własne 11.499,83 zł. (środki uzyskane ze sprzedaży prac i wykorzystane w kwocie
2.702,17 zł).
Natomiast na działalność WTZ w Żarnowie w 2018 r. zostały przyznane środki
w kwocie 561.108,98 zł. w tym ze środków PFRON 497.257,98 zł, ze środków Powiatu
55.251,00 zł oraz innych źródeł 8.600,00 zł. (środki ze sprzedaży prac wykorzystane w kwocie w
wysokości 3.802,00 zł.).
Dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych:
W związku z realizacją tego zadania w 2018 r. dofinansowanie otrzymało 71 osób, w łącznej
kwocie 90.001,00 zł w tym:
- w komunikowaniu się – 34 osoby (wartość wypłaconych dofinansowań - 26.906,00 zł),
- technicznych – 28 osób (wartość wypłaconych dofinansowań – 23.900,00 zł),
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- architektonicznych – 7 osób (wartość wypłaconych dofinansowań – 39.195,00 zł).
Środki z programu „Wyrównywanie Różnic Między Regionami”:
W ramach Programu, na przestrzeni ostatnich lat, pozyskano środki finansowe dla
Powiatu Opoczyńskiego oraz jego jednostek na likwidację barier architektonicznych w budynkach
SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie, w placówkach edukacyjnych na zakup środków
transportu dla osób niepełnosprawnych dla SOSW „Centrum Edukacji i Rozwoju”’ w Opocznie.
W ramach Programu obszar „G” pozyskano środki na utworzenie miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych z terenu Powiatu. W 2018 roku była to kwota 60.000,00 zł.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na jst obowiązek
tworzenia programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest to Roczny Programu
Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2018 r. przez Powiat Opoczyński na
realizację zadań, z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wynosiła 40.000,00 zł.
a na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym - 30.000,00 zł.
Znaczącą rolę w realizacji zadań publicznych z zakresu aktywizacji i integracji społecznej
mają organizacje pozarządowe, odgrywające duży wpływ na funkcjonowanie lokalnych
społeczności. Pobudzają aktywność mieszkańców i promują ideę wolontariatu. Często wykonują
zadania, których z różnych przyczyn nie są w stanie realizować inne instytucje.
Są to:


Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie,



Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Opocznie,



Warsztaty Terapii Zajęciowej w Drzewicy,



Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy,



Polski Związek Niewidomych Koło w Opocznie,



Fundacja "Ostoja" im. Siostry Klaryski Stanisławy w Opocznie,



Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw w Olszowcu,



Centrum Integracji Społecznej "Zielone Światło" w Opocznie,



Świetlica środowiskowa "PINOKIO",



Fundacja „Dar dla Potrzebujących” w Mroczkowie Gościnnym,



Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” w Opocznie,



Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Budzimy Nadzieje”,



Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń”,



Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy "OPOKA",

113



Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy.

Organizacje

pozarządowe,

dzięki

dobremu

rozeznaniu

potrzeb

swojego

otoczenia,

doświadczeniu i wiedzy zdobytej na przestrzeni lat oraz przede wszystkim pasji i zaangażowaniu
ich członków, mają realny wpływ na zmianę lokalnej rzeczywistości. Samorząd powiatowy
powinien rozwijać współpracę z sektorem pozarządowym także poprzez jego wspieranie
w występowaniu o zewnętrzne fundusze, wspomagające rozwiązywanie lokalnych problemów
społecznych.
4.Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna
Powiat Opoczyński na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej na terenie Powiatu Opoczyńskiego w 2018 roku” otrzymał dotację celową. Kwota
dotacji na rok 2018 to 187.812,00 zł. Dotacja na sfinansowanie zadania polegającego na
udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej była przeznaczona w 97% na wynagrodzenie z tytułu
umów z adwokatami i radcami prawnymi, którzy to zadanie realizowali oraz na rzecz wyłonionej
w drodze konkursu organizacji pozarządowej, która również realizowała to zadanie.
W powiecie opoczyńskim w 2018 r. były, zgodnie z ustawą, utworzone trzy punkty
nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym dwa obsługiwane przez adwokatów i radców prawnych,
a jeden punkt prowadzony był przez organizację pozarządową;
-

Punkt

I

zlokalizowany

w

Starostwie

Powiatowym

w

Opocznie

ul.

Kwiatowa

1a

(czynny 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie)
- Punkt II zlokalizowany w dwóch miejscach, tj. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Drzewicy ul. Staszica 5 (czynny 4 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie) oraz w Urzędzie
Gminy w Poświętnem ul. Akacjowa 4 (czynny 1 dzień w tygodniu 4 godziny)
- Punkt III prowadzony był przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z Krakowa. Punkt ten
prowadzony był w pięciu (5) miejscach, po jednym dniu w każdym z nich i po 4 godziny dziennie
tj. w Urzędzie Gminy w Żarnowie, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sławnie, w Urzędzie Gminy
w Mniszkowie, w Urzędzie Gminy w Paradyżu, w Urzędzie Gminy w Białaczowie.
Tym samym, nieodpłatna pomoc prawna udzielana była naszym mieszkańcom
w 8 miejscach (w każdej z gmin naszego Powiatu) w ramach ustawowo przyznanych
3 punktów.
W 2018 r., w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielonych zostało 689 porad.
W 2018 roku, w ramach tego zadania, Stowarzyszenie zorganizowało w siedzibie Starostwa
Powiatowego bezpłatne szkolenie dla seniorów z zakresu kodeksu cywilnego, zawierania
i rozwiązywania umów, praw konsumenta. W szkoleniu uczestniczyło ok. 60 osób z całego
Powiatu.
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F. TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE
1.Zadania realizowane w zakresie komunikacji i transportu
Zadania z tego zakresu dotyczą: rejestracji i oznaczenia pojazdów, uprawnień do kierowania
pojazdami, nadzoru nad działalnością przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia
kierowców i instruktorami nauki jazdy, nadzoru nad działalnością przedsiębiorców prowadzących
stacje kontroli pojazdów i diagnostami samochodowymi, transportu drogowego rzeczy i osób,
publicznego transportu zbiorowego, zarządzania ruchem na drogach publicznych powiatu,
prowadzenia spraw związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na
parkingu strzeżonym.
Na terenie Powiatu na koniec 2018 r. było zarejestrowanych 75.117 pojazdów wszystkich
rodzajów. Stanowi to wzrost o 3.127 pojazdów w stosunku do poprzedniego roku. Dla
poprawienia obsługi i zmniejszenia liczby osób oczekujących w kolejce zamontowany został
biletomat wraz z systemem kolejkowym i rezerwacją internetową. Rozwiązanie to usprawniło
obsługę i poprawiło jej jakość. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jeszcze sprawniejszej
obsługi interesantów, od stycznia 2019 r. uruchomiona została również usługa wysyłania
powiadomień w formie sms o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego lub prawa jazdy.
W 2018 roku wydano 2.195 wszystkich praw jazdy w tym 1.000 po raz pierwszy nowym
kierowcom. Cofnięto 170 praw jazdy, zatrzymano 90 w tym 59 za przekroczenie prędkości
50 km/h w obszarze zabudowanym.
Tylko w zakresie rejestracji pojazdów i uprawnień do kierowania pojazdami Wydział Komunikacji
i Transportu w roku 2018 obsłużył ponad 41.000 osób wydając przy tym 19.420 decyzji
administracyjnych i ponad 25.000 różnych dokumentów.
Na terenie Powiatu funkcjonuje 13 stacji kontroli pojazdów i 14 ośrodków szkolenia
kierowców. W ramach nadzoru Starosty przeprowadzane są w nich, co roku, obowiązkowe
kontrole prawidłowości działania.
Wydawane są również uprawnienia diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów
i legitymacje instruktorów oraz wykładowców nauki jazdy. W określonych prawem przypadkach
prowadzone są również postępowania w sprawie ich cofnięcia.
Zadaniem Powiatu jest również prowadzenie spraw związanych z przedsiębiorcami
prowadzącymi transport drogowy osób i rzeczy, tj. wydawaniem zezwoleń, licencji,
zaświadczeń i wypisów uprawniających do prowadzenia transportu drogowego. Realizowany jest
także nadzór Starosty nad przedsiębiorcami prowadzącymi transport drogowy. Każdy
przedsiębiorca powinien być skontrolowany raz na 5 lat. Co roku wykonywanych jest od 20 do 25
takich kontroli.
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Aktualnie na terenie Powiatu działa 212 przedsiębiorców prowadzących transport drogowy
i pośrednictwo. Wydanych jest:
·

129 licencji na wykonywanie transportu osób i rzeczy,

·

16 licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy,

·

67 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika osób i rzeczy,

·

112 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne na przewóz rzeczy.

W 2018 r. wydano 23 zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
w tym 19 na przewóz rzeczy i 4 na przewóz osób. Jest to o 13 zezwoleń więcej niż w 2017 r.
Widać więc, że działalność w zakresie transportu drogowego w powiecie opoczyńskim nadal się
rozwija.
Publiczny transport zbiorowy osób na terenie powiatu prowadzony jest na 22 liniach
komunikacyjnych. Prowadzi go 4 przedsiębiorców 63 autobusami. Po analizie liczby
obsługiwanych linii (w 2017 r. - 30 istniejących linii, w 2018 r. - 22 istniejące linie) i łącznym
rocznym przebiegu na wszystkich liniach komunikacyjnych podawanym w km (w 2017 r. 998.000 km, w 2018 r. – 519.594 km) można stwierdzić, że transport drogowy osób znacząco się
zmniejsza. Wyraźnie widać kierunki zmian jakie zachodzą w sposobie podróżowania i korzystania
ze środków komunikacji na niekorzyść publicznego transportu drogowego. Przewoźnicy likwidują
nierentowne linie komunikacyjne tam gdzie jest mało pasażerów i podróżują sporadycznie.
Zaczyna natomiast wzrastać znaczenie i popularność transportu kolejowego. Pojawiają się nowe,
szybsze i bardziej dostępne połączenia regionalne jak i ogólnopolskie. Wzrasta także liczba osób
korzystających z prywatnych samochodów na dojazdy do pracy lub szkoły zamiast komunikacji
publicznej.
Analizując spójność komunikacyjno-transportową powiatu można stwierdzić, że pojawiają się
miejsca, miejscowości pozbawione komunikacji drogowej czy kolejowej. Tam, komunikacja
publiczna została już zastąpiona inną formą transportu.
Wydział Komunikacji i Transportu realizuje także zadania z zakresu zarządzania ruchem na
drogach publicznych. Zadanie to realizowane jest na wszystkich drogach gminnych –
542,13 km, jak i powiatowych – 332,00 km. W sumie na 874,13 km dróg.
Co roku w ramach kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania
wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach, realizowanych jest
20 objazdów dróg. Z objazdów spisywane są protokoły kontroli i przesyłane do właściwych
zarządców dróg do realizacji. Współpraca z poszczególnymi gminami ich wójtami jako
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zarządcami dróg jest bardzo dobra. Wszystkie wydane zalecenia są realizowane co znacząco
wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym.
Ponadto, zarządzeniem Starosty powołana została Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
ds. szczegółowego rozpatrywania wniesionych opinii lub wątpliwości związanych z projektami
organizacji

ruchu

drogowego

na

drogach Powiatu Opoczyńskiego. Zajmuje się

ona

w szczególności ważnymi sprawami związanymi z organizacją ruchu drogowego z którymi
występują mieszkańcy i zarządcy dróg. W 2018 roku Komisja BRD odbyła 7 posiedzeń
wyjazdowych w terenie z których sporządzane były protokoły zawierające wnioski i zalecenia do
realizacji. Ponadto zatwierdzane są projekty czasowej (203 projekty) i stałej (52 projekty)
organizacji ruchu na drogach. Wydano także 11 zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób
szczególny. Zezwolenia dotyczyły głównie imprez rekreacyjno-sportowych oraz pielgrzymek
religijnych.
Wydział

Komunikacji

i

Transportu

wydaje

również

zezwolenia

na

przejazd

pojazdu

nienormatywnego. W 2018 roku wydano 11 zezwoleń kat. III i 1 kategorii II.
Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg oraz statków i innych
obiektów pływających usuniętych z akwenów powiatu opoczyńskiego także należy do zadań
Wydziału Komunikacji i Transportu. Parking znajduje się na ul. Rolnej 5 na terenie bazy Zarządu
Dróg Powiatowych w Opocznie. Usuwanie pojazdów oraz statków i innych pojazdów pływających
odbywa się całodobowo przez firmę HOL-TRANS na parking strzeżony prowadzony w ramach
dyżurów pełnionych przez 4 pracowników. W 2018 r. usuniętych było 36 pojazdów.
Rozwiązanie prowadzenia własnego parkingu strzeżonego obsługiwanego przez pracowników
Starostwa

Powiatowego

jest

rozwiązaniem

najbardziej

optymalnym

organizacyjnie

i ekonomicznie. Przede wszystkim nie są generowane duże koszty przechowywania pojazdu
w przypadku gdy nie jest odbierany w ustawowym terminie. W takiej sytuacji Powiat musiałby te
koszty ponieść.
2.Zadania z zakresu utrzymania bieżącego dróg
Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie wykonuje czynności zarządcy dróg powiatowych
z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg powiatowych
określone przepisami ustawy o drogach publicznych.
Sieć dróg kategorii powiatowej wynosi 332 km.
W ramach utrzymania i ochrony dróg w roku 2018 Zarząd Dróg Powiatowych realizował prace
z zakresu:
-

zimowego utrzymania dróg polegającego w szczególności na ich odśnieżaniu
i zwalczaniu śliskości,

-

letniego utrzymania dróg wykonując:
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»

odwodnienie dróg poprzez renowację rowów, ścinanie i profilowanie poboczy,
czyszczenie

mostów,

przepustów

pod

drogą,

zjazdów

gospodarczych,

studzienek, likwidację zastoisk wody,
»

remonty cząstkowe dróg emulsją i grysami, masą na zimno, destruktem,
niesortem,

»

wycinkę odrostów i krzaków, wycinkę i pielęgnacje drzew, wykaszanie poboczy,

»

poprawę, uzupełnianie i wymianę oznakowania pionowego oraz odnowienie
oznakowania poziomego.

W ramach budowy, przebudowy i remontu dróg w 2018 roku zrealizowano zadania na
łącznej długości 6,15 km oraz wykonano chodnik na długości 0,6 km.
3)Inwestowanie w infrastrukturę drogową

Źródła finansowania zadań drogowych w roku 2018
środki Powiatu

środki Gminy

dotacje, darowizny

31%
48%

21%

Wartość tych zadań ogółem wyniosła 4.476.156,28 zł. Pozyskano na nie środki zewnętrzne
w wysokości 2.127.071,48 zł (47,52%) z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (WLID), środki
Województwa Łódzkiego pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz
darowiznę, a także kwotę w wysokości 950.437,05 zł (21,23%) z Gmin, na terenie których były
realizowane inwestycje. Pozostałą kwotę w wysokości 1.398.647,75 zł (31,25%) sfinansował
Powiat. Dwa z tych zadań, na mocy porozumień, były realizowane przez Gminy jako liderów.
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Poniżej tabela przedstawiająca szczegółowe informacje na temat realizowanych zadań, ich
wartości i źródeł finansowania.
Informacja o inwestycjach drogowych realizowanych w roku 2018
Wartość
Lp

Nazwa zadania

Nazwa programu

zadania
(zł)

Rządowy

Program

na

Rozwoju

rzecz

Udział własny
(zł)

Udział

Dotacje

Gminy

(zł)

(zł)

Gminy

oraz
Konkurencyjności
Przebudowa drogi
powiatowej nr
1

3106E w m.
Prucheńsko Duże
- dł. 0,93 km

Regionów

poprzez

Wsparcie

Lokalnej

Infrastruktury
Drogowej (WLID)

1.433.947,58

559.629,10

0,00

200.000,00

Mniszków

Środki WŁ
574.318,48

pochodzące z tytułu
wyłączenia z
produkcji gruntów
rolnych

100.000,00

Darowizna
Remont drogi
powiatowej nr
2.

3106E w m. Błogie

WLID

124.127,91

984,01

-

123.143,90

Mniszków

WLID

246.691,26

984,16

-

245.707,10

Mniszków

401.111,93

200.555,97

200.555,96

814.722,48

163.534,99

163.534,99

Szlacheckie
- dł. 0,3 km
Remont drogi
powiatowej nr
3.

3106E w m. Małe
Końskie
– dł. 0,58 km
Przebudowa drogi
powiatowej nr

4.

3141E w m.

-

Drzewica

Trzebina –
dł. 0,79 km
Remont drogi
powiatowej nr
5

3111E w m.
Bielowice, nr 3111E

WLID

487.652,50

Opoczno

w m. Janów
Karwicki, nr 3114E
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Karwice
-dł. 2,28 km
Remont drogi
powiatowej nr
3100E na odcinku
6.

Gapinin – granica

WLID

116.284,20

23.256,85

86.613,42

86.613,42

3.223.498,78

1.035.558,50

23.256,85

69.770,50

Poświętne

powiatu i
województwa
-dł. 0,58 km
Przebudowa drogi
powiatowej nr
7

3116E w m.
Żelazowice

robocizna

-

Białaczów

- wykonanie
chodnika dł. 0.6km
Razem: długość 5,46 km
+ 0,6 km chodnik

587.347,80

1.600.592,48

Zadania realizowane na drogach powiatowych przez Gminy jako Liderów
Przebudowa drogi
powiatowej Nr 3118
E wraz ze
1

skrzyżowaniem z
ruchem okrężnym z
ulicą Polną w
Paradyżu” –
dł. 0,26 km
Przebudowa drogi
powiatowej nr

2

3111E w Radzicach
Dużych
-dł. 0,43 km

Razem: długość
0,69 km

Rządowy Program na
rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności
Regionów poprzez

396.278,12

50.164,56

50.164,56

295.949,00

Paradyż

856.379,38

312.924,69

312.924,69

230.530,00

Drzewica

1.252.657,50

363.089,25

363.089,25

526.479,00

4.476.156,28

1.398.647,75

Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury
Drogowej (WLID)

Środki WŁ
pochodzące z tytułu
wyłączenia z produkcji
gruntów rolnych

Ogółem zadania
realizowane w roku
2018:

950.437,05

2.127.071,48

długość 6,15 km +
0,6 km chodnik

Potrzeby inwestycyjne na sieci dróg powiatowych są bardzo duże. Mając na uwadze skalę tych
potrzeb, by realizować jak najwięcej inwestycji drogowych we wszystkich gminach, od wielu lat
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bardzo istotne znaczenie ma współdziałanie Gmin przy finansowaniu kosztów realizacji inwestycji
wraz z jednoczesnym pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Biorąc pod uwagę jedynie środki
finansowe, którymi dysponuje Powiat samodzielnie, inwestycyjne zadania drogowe mogłyby być
zrealizowane tylko w 1/3.
G. GEODEZJA, KARTOGRAFIA, KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu oraz
geodezji, kartografii i katastru nakłada na Powiat ustawa o samorządzie powiatowym.
Starosta jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonuje zadania przy pomocy
Geodety Powiatowego pełniącego w Starostwie Powiatowym w Opocznie jednocześnie funkcję
Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
Do zadań Starosty, zgodnie z zapisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
należy:
a) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
- ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych,
- geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu, w tym baz danych - powiatowej bazy GESUT,
- gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych,
c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych,
d) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
e) zakładanie osnów szczegółowych,
f)

ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Starosta Opoczyński gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, a Zarząd Powiatu
nieruchomościami Powiatu zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
1.Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący powiatowy
zasób geodezyjny i kartograficzny zajmuje się tworzeniem, prowadzeniem baz danych, których
elementy

składowe

są

wykorzystywane

do

standardowych

opracowań

geodezyjnych

i kartograficznych. Odpowiada za obsługę zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych,
oraz udostępnia bazy danych i kopie dokumentów stanowiących powiatowy zasób geodezyjny,
za które pobierane są opłaty według określonych przepisami stawek.
Kluczowe zadania realizowane w 2018 r. w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu
geodezyjnego wykonywane są w ramach projektu unijnego pn. ,,Rozwój usług publicznych
świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński”. Całkowita wartość projektu
wynosi 1.783.363,02 zł, a dofinansowanie UE 1.152.050,46 zł.
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Zadania realizowane w ramach tego projektu to:
a)cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego mająca na celu utworzenie
bazy operatów sytuacyjno – wysokościowych w postaci cyfrowej wraz z segregacją
zeskanowanych

dokumentów

oraz

masowym

załadowaniem

do

systemu

zarządzania

powiatowym zasobem geodezyjnym ,,Ośrodek”. Zakresem prac objęto 15.000 sztuk operatów
technicznych. Całkowity koszt wykonania prac wynosi brutto 535.050,00 zł.
b)modernizacja osnów ewidencyjnych dla pięciu obrębów ewidencyjnych z gminy Drzewica
mająca na celu utworzenie cyfrowej bazy danych osnów ewidencyjnych. Koszt utworzenia bazy
osnów ewidencyjnych wynosi 184.500,00 zł, termin zakończenia prac został określony na
12 lutego 2019 r. Zadanie finansowane jest ze środków UE, środków własnych Powiatu oraz
dotacji celowej przyznanej na 2019 r. od Wojewody Łódzkiego.
c)dostawa i wdrożenie e-usług. Realizacja niniejszego zadania obejmowała dostawę i wdrożenie
do obecnie istniejącego systemu Geoportal firmy Geobid nowych e- usług. Geoportal powiatu
opoczyńskiego został utworzony w 2013 r. w ramach projektu unijnego ,,Infrastruktura
Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”. W 2018 r. Powiat
Opoczyński w ramach projektu unijnego pn. ,,Rozwój usług publicznych świadczonych drogą
elektroniczną przez Powiat Opoczyński” rozbudował istniejący Geoportal o kolejne 7 e- usług:
- usługa przeglądania danych z bazy RCiWN
- zamówienie zbioru danych RCiWN
- usługa generowania Licencji i wydawania zbioru danych RCiWN
- usługa potwierdzająca istnienie określonej osoby lub instytucji w bazie EGiB
-

zamówienie

mapy

ewidencji

gruntów

i

budynków

lub

mapy

zasadniczej

wraz

z generowaniem licencji i wydaniem produktu
- generowanie dokumentu opłaty wraz z płatnością elektroniczną
- pobranie materiałów zasobu z obszaru zgłoszonej pracy wraz z Licencją
Zadanie zostało sfinansowane ze środków unijnych. Całkowity koszt zakupu i wdrożenia
wyniósł 31.365,00 zł.
System uzupełniony o nowe e-usługi, spełniający wymagania prawne oraz obsługi klientów
Urzędu drogą elektroniczną jest odpowiedzią na potrzeby wszystkich zainteresowanych stron,
tj. mieszkańców powiatu opoczyńskiego, inwestorów, geodetów, instytucji branżowych,
komorników, gmin. Łatwość dostępu do uruchomionych e-usług umożliwia rezygnację
z konieczności osobistego stawienia się w Urzędzie. Jest to najbardziej wygodna forma obsługi,
bez konieczności mobilnego przemieszczania się oraz umożliwia wygenerowanie zapytań, zleceń
w dogodnym dla siebie czasie co ma również wpływ na ograniczenie kosztów związanych
z dojazdem do urzędu.
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Geoportal Opoczyński działa w trybie publicznym i chronionym. W trybie publicznym jest to
usługa wyszukania i przeglądania on-line zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez
Starostę Opoczyńskiego w zakresie ewidencji gruntów i budynków z obszaru całego powiatu.
Na potrzeby administracji publicznej oraz wykonawców prac geodezyjnych i komorników,
Geoportal działa w trybie niepublicznym w tzw. trybie chronionym z uwagi na to, że
niejednokrotnie udostępniane są dane osobowe lub udostępniane są dane odpłatnie. Tryb
chroniony

działa

w

połączeniu

szyfrowanym

zapewniającym

bardzo

wysoki

poziom

bezpieczeństwa. W połączeniu szyfrowanym dokonywane jest zarówno logowanie jak również
wyświetlanie strony oraz wymiana danych we wszystkich usługach.
Największe korzyści z wdrożonego Geoportalu mają wykonawcy prac geodezyjnych, którzy od
2015 r. przez internet nie tylko mogą zgłaszać prace geodezyjne, ale mogą również w ramach
zgłoszonej pracy geodezyjnej i po uzyskaniu odpowiedniej licencji pobierać dane z baz danych
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz zeskanowane materiały zasobu,
a od 2018 r. dokonywać płatności za udostępnione materiały.
W 2019 r. planujemy wdrożyć 2 kolejne e- usługi tj. internetową obsługę posiedzeń ZUDP
i elektroniczny wniosek ZUDP, które pozwolą usprawnić bieżącą obsługę narad koordynacyjnych
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Poniższe statystyki wskazują na duże zainteresowanie i ciągłą tendencję wzrostową
interesariuszy korzystających z geoportalu

Liczba użytkowników
(obliczana jako suma unikalnych wejść danej osoby w każdym dniu miesiąca)
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Liczba użytkowników
(obliczana jako suma unikalnych wejść danej osoby w każdym dniu miesiąca)
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Tryb niepubliczny

Obsługa klienta i obsługa kancelaryjna w zakresie:
- przyjmowania i udzielania informacji w związku z wpływającymi zgłoszeniami prac
geodezyjnych i kartograficznych
- naliczania i weryfikacji opłat za dane geodezyjne
- wystawiania licencji i opłat DDO na wykorzystanie danych w związku ze zgłoszeniem prac
geodezyjnych i kartograficznych
- weryfikacji i przyjmowania do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników
opracowań geodezyjnych
- udostępniania danych i informacji z PZGiK w postaci baz danych, wydruków lub kopii map
zasadniczych i ewidencyjnych oraz innych dokumentów zgodnie ze złożonym wnioskiem,
jest realizowana na bieżąco w kolejności wpływających wniosków.
Wpływy PODGiK ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych
materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane
z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu są dochodami własnymi budżetu Powiatu i wyniosły w 2018 r. 287.745,90 zł.
2.Ewidencja Gruntów i Budynków – jest publicznym rejestrem danych liczbowych i opisowych
dotyczących gruntów, budynków i lokali oraz danych dotyczących właścicieli i podmiotów
władających nieruchomościami.

Dane te są podstawą planowania gospodarczego, wymiaru

podatków i wielu innych działań administracji rządowej i samorządowej, a także stanowią
podstawę odpowiednich wpisów do działu I księgi wieczystej.
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Powierzchnia ewidencyjna powiatu opoczyńskiego w rozbiciu na poszczególne jednostki
ewidencyjne.

m. Opoczno - 2698 ha
m. Drzewica - 480 ha
gm. Białaczów - 11480 ha
gm. Drzewica - 11330 ha
gm. Mniszków - 12386 ha
gm. Opoczno - 16365 ha
gm. Paradyż - 8125 ha
gm. Poświętne - 14079 ha
gm. Sławno - 12882 ha
gm. Żarnów - 14106 ha

powierzchnia miast - 3178 ha
powierzchnia gmin - 100753 ha

Ilość – obrębów, działek i jednostek rejestrowych w poszczególnych jednostkach
ewidencyjnych wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA
m. Opoczno
m. Drzewica
gm. Białaczów
gm. Drzewica
gm. Mniszków
gm. Opoczno
gm. Paradyż
gm. Poświętne
gm. Sławno
gm. Żarnów

LICZBA
OBRĘBÓW
23
1
14
17
29
36
26
17
34
41

LICZBA
JEDNOSTEK
REJESTROWYCH
8.667
1.283
6.121
6.573
5.065
11.876
3.969
3.585
7.450
8.023

ŁĄCZNA ILOŚĆ
DZIAŁEK
16.814
2.079
18.578
27.789
15.425
42.562
16.473
15.781
28.450
28.059
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Główne zadania w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków
1.Wprowadzanie zmian w rejestrze ewidencji gruntów i budynków.
2.Prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości.
3.Udostępnianie informacji z rejestru gruntów, budynków i lokali tj. sporządzanie i wydawanie
wypisów, wyrysów z operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali, wykazów, zestawień,
zbiorów danych bazy danych EGiB i innych raportów dla osób fizycznych i prawnych oraz
naliczanie opłat za wyżej wymienione czynności.
4.Prowadzenie postępowań administracyjnych, klasyfikacyjnych i ewidencyjnych.
5.Udzielanie informacji m.in. komornikom, CBS, CBA, Policji i osobom fizycznym oraz
odtwarzanie historii wpisów dokonanych w operacie ewidencji gruntów i budynków.
6.Wdrażanie e-usług

w celu udzielenia informacji (m.in. komornikom, rzeczoznawcom

i gminom).
7.Prowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Miesięczny

wpływ

dokumentów

przekazanych

do

Starostwa,

celem

ujawnienia

w operacie ewidencji gruntów i budynków w 2018 roku.
1200
1000
800
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0

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków Starosta prowadzi Rejestr
Cen i Wartości Nieruchomości. Obowiązek prowadzenia przez Starostę RCiWN wynika wprost
z zapisów Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Po otrzymaniu aktu notarialnego lub operatu szacunkowego istnieje obowiązek wniesienia
danych w nich zawartych w terminie 30 dni od otrzymania dokumentu. Podstawowe informacje
podlegające rejestracji to: adres położenia nieruchomości, numery działek, rodzaj nieruchomości
(zabudowana, niezabudowana, nieruchomość budynkowa, lokalowa itp.), pole powierzchni
nieruchomości gruntowej, data zawarcia aktu notarialnego i określenie wartości.
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Od założenia RCiWR zarejestrowano: 7.574 transakcje i 1.329 wycen, w 2018 roku
ujawniono w operacie ewidencyjnym 599 transakcji.
Starosta udostępnia informacje w formie: wypisów, wyrysów, kopii dokumentów uzasadniających
wpisy do operatu, plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującymi standardem
wymiany danych ewidencyjnych, usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r.
o infrastrukturze informacji przestrzennej.
Informacje udostępniane są odpłatnie. Wysokość opłat reguluje załącznik do ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
Nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzone na żądanie:
·

prokuratury,

·

sądów rozpatrujących sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa,

·

organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich
ustawowych zadań,
organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku

·

z ich działaniami mającymi na celu: ujawnienie w księdze wieczystej prawa do
nieruchomości

lub

jednostki

nieruchomości

Skarbu

samorządu

Państwa

na

terytorialnego,

rzecz

jednostki

przeniesienie
samorządu

praw

do

terytorialnego,

przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu
Państwa.
Sprzedaż wypisów, wyrysów, zestawień, wykazów i wyciągów z rejestru cen i wartości
nieruchomości w 2018 roku.
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W 2018 roku łączna kwota wpływu ze sprzedaży informacji z egib wynosiła 313.367,21 zł.
W ramach projektu „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat
Opoczyński” współfinansowanego przez UE z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020,
w 2018 r. zostały wdrożone w Geoportalu Powiatu Opoczyńskiego następujące usługi
elektroniczne dedykowane klientom Starostwa:
·

Usługa przeglądania danych z bazy RCiWN

·

Usługa zamówienia zbioru danych RCiWN

·

Usługa generowania Licencji i wydawania zbioru danych RCiWN

·

Usługa potwierdzająca istnienie określonej osoby lub instytucji w bazie EGiB

·

Usługa generowania dokumentu opłaty wraz z płatnością elektroniczną

Dostęp do e-usług jest możliwy po uprzednim złożeniu wniosku, spisaniu umowy i przydzieleniu
loginu i hasła. O udostępnianych e-usługach podmioty zainteresowane informowane są na
bieżąco.
W 2018 roku spisano 8 umów, w tym: 1 - z komornikiem, 2 - z rzeczoznawcami
i 5 - z gminami.
Starosta jako organ prowadzący ewidencję gruntów, budynków i lokali może zarządzić
przeprowadzenie modernizacji na obszarze poszczególnych obrębów. Modernizacja to zespół
działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych przez Starostę
w celu:
·

uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych
ewidencyjnych, zgodnie z wymogami rozporządzenia o ewidencji

·

modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych

W 2018 roku rozpoczęto prace modernizacyjne w obrębach Bielowice, Sołek i Zameczek
gm. Opoczno. Prace prowadzone są w ramach projektu „Rozwój usług publicznych świadczonych
drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński” współfinansowanego przez UE z EFRR w ramach
RPO WŁ na lata 2014 - 2020. Termin zakończenia prac został określony na luty 2020 roku.
Podsumowanie zadań wykonanych przez Zespół ds. Ewidencji Gruntów i Budynków
w 2018 roku
ILOŚĆ

WYSOKOŚĆ
OPŁATY
zł brutto

Wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów

8.945

-

Udzielenie odpowiedzi pisemnych

1.091

-

Zakończone decyzją postępowania

59

-

Wprowadzenie transakcji w RCiWN

599

-

RODZAJ ZADANIA
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Sporządzenie wyrysów i wniosków do aktualizacji KW

353

-

Sporządzenie wypisów z rejestru gruntów, budynków,
z kartoteki budynków i kartoteki lokali

2.999

173.655,00

Sporządzenie Wypisów i wyrysów

564

120.380,00

Sporządzenie wykazów działek, podmiotów, wypisów
z wykazu działek i wykazu podmiotów

93

12.626,77

Sporządzenie wypisów z rejestru cen
i wartości nieruchomości

7

386,48

Sporządzenie zbiorów danych z rejestru cen i
wartości nieruchomości i bazy danych EGiB

61

6.318,96

Sporządzenie umów na e – usługi

8

-

Łączne wpływy finansowe w 2018 roku za udzielanie
informacji z rejestru EGIB

313.367,21

3.Gospodarka Nieruchomościami
Starosta, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej gospodaruje mieniem
Skarbu Państwa, a także wykonuje zadania własne i gospodaruje mieniem Powiatu.
Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność publiczną jest unormowane
przepisami prawa, i m.in. określone ustawą o gospodarce nieruchomościami.
W Zespole ds. Gospodarki Nieruchomościami wykonywane są w szczególności następujące
zadania :
Ø tworzenie oraz gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości oraz zasobem
nieruchomości Skarbu Państwa,
Ø podejmowanie czynności związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu
Państwa i Powiatu, w tym udział w czynnościach związanych z regulacją stanu prawnego
dróg powiatowych, składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla przedmiotowych
nieruchomości.
STAN MIENIA POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
WYSZCZEGÓLNIENIE

31 grudnia 2018 r.

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCE WŁASNOSCIĄ POWIATU
53
liczba działek
41,9966
powierzchnia w ha
NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCE W UŻYTKOWANIU ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
2.239
liczba działek
410,6668
powierzchnia w ha
Tabela została sporządzona w oparciu o analizę danych znajdujących się w bazie ewidencji
gruntów i budynków WGKKiGN, w oparciu o którą można stwierdzić, iż zarówno liczba, jak
i powierzchnia działek stanowiących przedmiot własności tego podmiotu znacznie wzrosła.
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Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami prowadzi także postępowania dotyczące ustanawiania
służebności na nieruchomościach będących własnością Powiatu Opoczyńskiego oraz Skarbu
Państwa.
STAN PRAWNY POWIATOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI
Stan prawny nieruchomości oznacza ogół praw przysługujących w stosunku do danej
nieruchomości. Najszerszym z nich jest ujawnione w księdze wieczystej (KW) prawo własności,
a w przypadku braku takiej księgi prawo nabyte na mocy innego dokumentu, np. aktu
notarialnego czy prawomocnego orzeczenia sądu.
Inwentaryzacja powiatowego zasobu nieruchomości wykonywana jest przez WGKKiGN na dwóch
płaszczyznach:
- technicznej polegającej przede wszystkim na wykonaniu spisu nieruchomości, łącznie
z ich położeniem, przeznaczeniem, stanem zagospodarowania,
- prawnej polegającej na identyfikacji stanu prawnego i potrzeby dokonania regulacji stanów
prawnych.
Analiza stanu prawnego nieruchomości stanowiących zasób Powiatu Opoczyńskiego pozwala
stwierdzić, iż prawie wszystkie nieruchomości powiatowe mają uregulowany stan prawny.
Porównując sytuację z 2017 r. ze stanem prawnym obowiązującym w 2018 r., należy podkreślić,
że uległa ona zdecydowanej poprawie.

LP

1

2
3
4
5
6
7
8

GMINA
Opoczno
+ M.
Opoczno
Drzewica
+ M.
Drzewica
Białaczów
Mniszków
Paradyż
Poświętne
Sławno
Żarnów

2017 R
2018 R.
LICZBA LICZBA POW.
POW.
LICZBA LICZBA POW.
POW.
DZIAŁEK DZIAŁEK DZIAŁEK DZIAŁEK DZIAŁEK DZIAŁEK DZIAŁEK DZIAŁEK
Z KW
BEZ KW Z KW
BEZ KW Z KW
BEZ KW Z KW
BEZ KW

669

6

83,4645

1,0985

692

15

111,5351

4,2701

298
379
34
257
43
231
184

8
1
0
3
0
22
3

42,7284
60,0303
53,1221
38,0825
21,8564
51,8476
47,4550

5,2033
0,0001
0
0,1553
0
2,0056
0,3807

305
377
34
259
46
290
186

18
6
0
4
1
21
16

42,3545
57,4642
53,1221
36,6924
21,4436
50,6181
47,5171

5,6898
0,9449
0
2,1033
0,4700
1,0953
4,4167

Stwierdzić należy, iż stopniowo, w miarę posiadanych dokumentów regulowany jest stan
nieruchomości powiatowych, poprzez ujawnianie w KW prawa własności przysługującego
powiatowi opoczyńskiemu. W 2018 roku Wydział GKKiGN złożył w Sądzie Rejonowym
w Opocznie łącznie -149 wniosków m.in. o ujawnienie prawa własności Powiatu w stosunku do
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działek zajętych pod drogi powiatowe o sprostowanie i aktualizacje istniejących już ksiąg
wieczystych.
STAN MIENIA SKARBU PAŃSTWA
W 2018 r. Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami dokonał aktualizacji Kart Zasobu Skarbu
Państwa. Wyniki przeprowadzonych analiz obrazują poniższe wykresy:
Liczba działek stanowiących własność Skarbu Państwa z podziałem według stanu
prawnego

nie posiadąjace KW
posiadające inny dokument
własności
liczba działek

posiadające KW
ogółem
0

1000

2000

3000

4000

5000

Powierzchnia działek stanowiących własność Skarbu Państwa z podziałem według stanu
prawnego (ha)

586,5228

uregulowany stan prawny
nieuregulowany stan prawny

842,7695
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Liczba działek stanowiących własność Skarbu Państwa w podziale według gmin
w powiecie opoczyńskim

Gmina Żarnów
Gmina Sławno
Gmina Poświętne
Gmina Paradyż
nieuregulowany stan prawny

Gmina Opoczno

uregulowany stan prawny

Miasto Opoczno

ogółem
Gmina Mniszków
Gmina Drzewica
Miasto Drzewica
Gmina Białaczów
0

200
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NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA
TERENIE POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
Ogólna powierzchnia nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste na
terenie powiatu opoczyńskiego wynosi 794 ha , co obrazuje poniższy wykres.

252,3284 ha
541,6716 ha

powierzchnia
nieruchomości, za które
pobierane są opłaty roczne
powierzchnia
nieruchomości, które
zwolnione są z opłat
rocznych
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Ogólna liczba użytkowników wieczystych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 3.552.
Na uwagę zasługuje fakt, iż jest to liczba, która ulega ciągłym zmianom z uwagi na bardzo duży
obrót nieruchomościami, jak również w wyniku nabywania i ujawniania następstw prawnych
użytkowników wieczystych do nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym.
Aktualizacja

opłat

za

użytkowanie

wieczyste

odbywała

się

w

tut.

Starostwie

systematycznie. Jest uzależniona od wysokości przekazywanych środków finansowych na
ten cel z budżetu państwa.
Poniższa tabela zawiera zestawienie za ostatnie lata .
Rok

Ogólna powierzchnia
nieruchomości objętych
aktualizacją opłat
(ha)

Ogólna liczba użytkowników
wieczystych objętych aktualizacją

2014
2015
2016
2017
2018

3,4193
0,6219
12,7124
124,9000
3,7410

37
50
250
38
83

W 2018 roku wydano łącznie 3.114 kserokopii aktów własności ziemi (AWZ) oraz
239 zaświadczeń m. in. o posiadaniu gospodarstwa rolnego i do uwłaszczeń.
W 2018 r. wydano łącznie 251 decyzji (m.in. o wypłacie odszkodowań za drogi gminne
i powiatowe, o zwrocie lub odmowie zwrotu nieruchomości). Liczbę wydanych decyzji
w latach 2014-2018 przedstawia poniższy wykres:
Liczba wydanych decyzji w latach 2014-2018
400
350
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ilość wydanych decyzji
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100
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0
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W 2018r. Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami realizował nowe zadania nakreślone
ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.
Ustawa ta określiła: zasady kwalifikowania i przekazywania nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa albo pozostających w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa do
KZN, zasady gospodarowania nieruchomościami, które wejdą w skład KZN, oraz mieszkaniami
o czynszu normowanym, a także powołała KZN, który gospodaruje zasobem nieruchomości
Skarbu Państwa w celu wspierania budownictwa mieszkaniowego.
Starosta Opoczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej dokonuje na bieżąco
monitorowania zasobu nieruchomości pod kątem możliwości ich wykorzystania dla potrzeb
Narodowego Programu Budowy Mieszkań +, którego celem jest zwiększenie dostępności
mieszkań dla grup społecznych o umiarkowanych dochodach, które w istniejących warunkach
rynkowych nie posiadają wystarczających możliwości finansowych na wynajęcie mieszkania na
potrzeby własne.
W 2018 r. Starosta Opoczyński w ramach tego zadania dokonał przeglądu ponad 11 tys. działek
Skarbu Państwa. Po wnikliwej analizie poszczególnych nieruchomości do wykazu KZN wpisano
ponad 1.300 działek zarówno z obszarów miejskich jak również z gmin wiejskich. Ze względu na
obrót

nieruchomościami

przedmiotowy

wykaz

jest

w

ciągu

roku

aktualizowany

i przekazywany Wojewodzie Łódzkiemu do dnia 31 stycznia każdego roku.
Udział działek z poszczególnych gmin w wykazie przekazanym do Krajowego Zasobu
Nieruchomości - tereny wiejskie (%)

Gmina Poświętne
-1%

Gmina Paradyż
6%
Gmina Mniszków
10%

Gmina Sławno
13%
Gmina Opoczno
51%

Gmina Żarnów
20%
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Starosta Opoczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej realizuje także
zadania wynikające z ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku Przepisy wprowadzające ustawę
o Krajowym Rejestrze Sądowym. Czynności dotyczą przede wszystkim prowadzenia
korespondencji z gminami i powiatami z obszaru całego kraju, a ich celem jest dokonanie analiz
w odniesieniu do nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym podmiotów podlegającym
obowiązkowi wpisu do KRS. W 2018 r. prowadzono w tym zakresie korespondencje z:
100 - starostwami i 200 - gminami.
H.ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
Wydział

Administracji

Architektoniczno-Budowlanej

realizuje

zadania

z

zakresu

administracji architektoniczno - budowlanej zastrzeżone do właściwości Starosty oraz inne
zadania publiczne dotyczące realizacji inwestycji budowlanych zastrzeżone do właściwości
Powiatu wynikające z ustawy – Prawo budowlane.
W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. tut organ prowadził ogólnie – 1.895 postępowań
administracyjnych obejmujących sprawy z zakresu:
·
·

Udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych - 4
Zgłoszenia robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na
budowę – 1.023

·

Zatwierdzania projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę - 845

·

Wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 11

·

Wydawania pozwolenia na rozbiórkę - 9

·

Rozstrzygnięcia o niezbędności wejścia w teren sąsiedniej nieruchomości – 3

I.GOSPODARKA LEŚNA, OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY, GEOLOGIA
1.Lasy
Wskaźnik lesistości dla Polski 29,6%, dla Powiatu Opoczyńskiego 31,1%.
Starosta Opoczyński sprawuje nadzór na lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
których łączna powierzchnia to ponad 12 tys. ha.
Gospodarka leśna w lasach prowadzona jest w oparciu o uproszczone plany urządzenia lasu,
inwentaryzację lasu oraz o decyzje wydane przez Starostę na podstawie ustawy o lasach.
Wichura w 2016 roku spowodowała znaczne szkody w lasach w południowo zachodniej części
powiatu. Usuwanie skutków tej wichury było również w 2018 roku. W celu uprzątnięcia
zniszczonych lasów Starosta Opoczyński wydał około 1.500 decyzji, które były podstawą do
podjęcia prac porządkowych i wywiezienia drewna z lasu. Ponadto, na odnowienie tej
powierzchni

leśnej

przez

właścicieli

lasu

z

budżetu

Wojewody

Łódzkiego

w 2018 roku Starosta Opoczyński pozyskał środki finansowe w wysokości 37.337,00 zł,
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które zgodnie z przepisami zostały przekazane właścicielom lasów. Kontynuując realizacje zadań
zmierzających do odnowienia zniszczonych powierzchni leśnych w 2019 roku złożono wniosek
do Wojewody Łódzkiego na kwotę 230.000,00 zł.
2.Gospodarka wodna
W 2018 roku wydano 130 kart wędkarskich.
Na terenie Powiatu utworzono 6 spółek wodnych tj. w Sławnie, Mniszkowie, Paradyżu, Ostrowie,
Drzewicy i Poświętnem.
3.Przyroda:
Na terenie Powiatu znajduje się zabytkowy park w Białaczowie o pow. 22,08 ha oraz zabytkowy
park w Mroczkowie Gościnnym o pow. 1,26 ha.
Sporządzono dokumentację niezbędną do rewitalizacji zabytkowego parku w Mroczkowie
Gościnnym obejmującej działkę będącą własnością Powiatu. Wartość zadania 35.000,00 zł
w tym 21.000,00 zł pozyskano z WFOŚiGW w Łodzi .
Na rewitalizację i odnowę zabytkowego parku w Białaczowie, po zniszczeniach w 2011 roku,
sporządzona została dokumentacja w 2015 roku (koszt 642.096,00 zł). Sprawa własności tej
nieruchomości jest sporna. Ministerstwo Rolnictwa prowadzi postępowanie administracyjne w tej
sprawie. Stąd Powiat nie realizuje tego zadania tj. rewitalizacji parku czekając na rozstrzygnięcie.
4.Ochrona środowiska
W 2016 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023".
Z realizacji tego Programu w 2019 roku opracowywany zostanie raport. Dokument ten zawierać
będzie istotne z punku widzenia ochrony środowiska informacje dotyczące inwestycji
i przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych na terenie Powiatu. Ze wstępnych informacji
wynika, iż zarówno Powiat Opoczyński jak i samorządy gminne realizowały inwestycje z zakresu
infrastruktury drogowej, termomodernizacji budynków oraz inwestycje obejmujące przebudowę
i montaż instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii. Prowadzono także działania
edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną mieszkańców. Działania te dofinansowane
były z własnych środków poszczególnych samorządów, środków WFOŚiGW oraz ze środków
UE. Szczegółowe dane będą zawarte w ww. raporcie.
Ważnym dla zdrowia mieszkańców powiatu opoczyńskiego jest problem zanieczyszczonego
powietrza znacznie przekraczającym dopuszczalne normy.
Obowiązujące przepisy precyzyjnie regulują kwestie emisji zanieczyszczeń przez podmioty
gospodarcze. Podmioty prowadzące działalność gospodarzą w oparciu o instalacje, które mogą
zanieczyszczać środowisko winny posiadać stosowne pozwolenia. Ze względu na rodzaj
i skalę prowadzonej działalności Starosta Opoczyński wydał 9 pozwoleń zintegrowanych,
które swoim zakresem obejmują pozwolenia: na wprowadzenie gazów lub pyłów do
powietrza, na wytwarzanie odpadów, na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi,
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na pobór wód. Instalacje te w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza powinny spełniać
wymogi najlepszych dostępnych technik BAT (standardu określającego wielkość emisji
zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w UE). Ilość i charakter zanieczyszczeń
emitowanych przez te podmioty do środowiska jest monitorowana. Monitoring, którego
konieczność wynika z przepisów prawa winien być wykonywany przez laboratoria posiadające
stosowne akredytacje. WIOŚ jest odpowiedzialny za kontrole warunków wydawanych pozwoleń
przez Starostę.
Przyczyną złej jakości powietrza na terenie Powiatu a zwłaszcza na terenie miasta Opoczno jest
tzw. niska emisja. Źródłem nadmiernej ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza są
przestarzałe kotły do spalania oraz niska jakość opału. Poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej
i wymianę starych kotłów grzewczych na kotły nowej generacji można znacząco poprawić jakość
powietrza. Powiat Opoczyński podejmuje kroki celem nawiązania ścisłej współpracy z WFOŚiGW
w zakresie funkcjonowania punku konsultacyjno - informacyjnego „Czyste Powietrze”
w Starostwie Powiatowym. Działania te mają na celu ułatwienie mieszkańcom Powiatu składanie
wniosku o dofinansowanie inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków, wymiany
pieców itp.. „Czyste powietrze” jest programem, którego celem jest ograniczenie lub uniknięcie
emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza przez domy jednorodzinne.
5.Geologia
Zasoby
Z bilansu zasobów wynika, że na terenie Powiatu występują wapienie, piaskowce, gliny
ceramiczne kamionkowe, piaski i żwiry, surowce szklarskie oraz wapienie i margle dla przemysłu
cementowego, jak również surowce ilaste ceramiki budowlanej.

Surowce

Bilans zasobów (tys. ton)

Wapienie
Piaskowce
Gliny ceramiczne kamionkowe
Piaski i żwiry
Surowce szklarskie
Wapienie i margle dla przemysłu
cementowego
Surowce ilaste ceramiki budowlanej

11.111
5.336
4.164
9.661
370.061,5
290.377

Wydobycie w 2017 r.
(tys. ton) na rok
320
22
0
141
631
0

9.322
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Rekultywacja gruntów rolnych:
-uznanie za zakończoną rekultywację wyrobiska odkrywkowego kopalni Karwice IV,
-uznanie za zakończoną rekultywację zwałowiska nr 1 kopalni Grudzeń Las,
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-odmowa przedłużenia terminu zakończenia rekultywacji wyrobiska odkrywkowego kopalni
Irenów,
-postępowanie w toku w sprawie zakończenia rekultywacji wyrobiska odkrywkowego kopalni
Karwice XII;
Koncesje:
-wygaszenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Karwice XII,
-udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Stok IV;
Projekty robót geologicznych - postępowanie w toku w sprawie zatwierdzenia projektu robót
geologicznych na wykonanie otworu wiertniczego dla ujęcia wód podziemnych w miejscowości
Syski;
Dokumentacje geologiczne złóż kopalin:
-zatwierdzenie dodatku nr 2 (rozliczeniowego) do dokumentacji geologicznej złoża piaskowca
jurajskiego Sielec IV,
- zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego Karwice XIV,
-zatwierdzenie dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego Stok II.
J.BEZROBOCIE ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY
1.POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA
Na koniec grudnia 2018 roku w powiecie opoczyńskim zarejestrowanych było 1.761 osób
bezrobotnych, w tym 1.030 kobiet co stanowi 58,49% ogółu osób bezrobotnych, 66,04% ogółu
osób bezrobotnych w powiecie opoczyńskim stanowią mieszkańcy terenów wiejskich – 1.163
osoby.
Wybrane kategorie zarejestrowanych bezrobotnych
Struktura bezrobotnych

W tym

Liczba bezrobotnych ogółem
Kobiety
Mieszkańcy wsi
Osoby dotychczas niepracujące
Bezrobotni z prawem do zasiłku
Bez kwalifikacji zawodowych
Bez doświadczenia zawodowego
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Bezrobotni w wieku do 30 lat
Bezrobotni powyżej 50 roku życia
Długotrwale bezrobotni
Osoby niepełnosprawne

GRUDZIEŃ
Ilość osób
1.761
1.030
1.163
138
459
285
236
1.335
428
498
576
159
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Do końca grudnia 2018 r. napływ osób bezrobotnych wniósł 4.012 osób. Natomiast odpływ
wyniósł 4.082 osoby bezrobotne. Na uwagę zasługuje fakt, iż 2.419 osób z powyższej liczby
(59,26%) zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia pracy, zarówno subsydiowanej jak
i niesubsydiowanej.
Napływ i odpływ bezrobotnych w 2018 roku.
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Napływ i odpływ bezrobotnych z powodu podjęcia pracy w 2018 roku.
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Stopa bezrobocia w powiecie opoczyńskim w miesiącu grudniu wyniosła 5,9% i była niższa
o 0,3% od stopy procentowej dla powiatu odnotowanej w końcu 2017 r. (6,2%).

Kształtowanie stopy bezrobocia w Powiecie w 2018 roku.
Stopa bezrobocia w powiecie opoczyńskim w 2018 r. w porównaniu do kraju i województwa
łódzkiego
MIESIĄC

POWIAT
OPOCZYŃSKI

Styczeń

6,6%

6,9%

7,0%

Luty

6,5%

6,8%

7,0%

Marzec

6,3%

6,6%

6,8%

Kwiecień

6,0%

6,3%

6,6%

Maj

5,6%

6,1%

6,4%

Czerwiec

5,4%

5,9%

6,2%

Lipiec

5,4%

5,9%

6,2%

Sierpień

5,4%

5,8%

6,1%

Wrzesień

5,5%

5,7%

6,1%

Październik

5,3%

5,7%

6,0%

Listopad

5,6%

5,7%

6,0%

Grudzień

5,9%

5,8%

6,1%

POLSKA

WOJEWÓDZTWO
ŁÓDZKIE

2.POŚREDNICTWO PRACY
Istotą pośrednictwa pracy jest współpraca z pracodawcami w pozyskiwaniu ofert pracy, tak by
móc zapewnić osobom bezrobotnym odpowiednią ofertę. W 2018 roku PUP pozyskał łącznie
1.636 ofert pracy. Na ogólną liczbę pozyskanych ofert pracy 882 to oferty pracy subsydiowanej
i miejsca aktywizacji zawodowej, co stanowi 53,91% ogólnej liczby pozyskanych ofert pracy.
Porównanie ilości ofert pracy w 2017 i w 2018 roku.
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Liczba ofert pracy w 2017 r.
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3.GIEŁDY PRACY
W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku odbyło się 5 giełd pracy na potrzeby 4 pracodawców.
Łącznie wzięło w nich udział 26 osób bezrobotnych, a spośród nich 6 osób podjęło pracę.
4.ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW
Do końca grudnia 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie zarejestrowanych
zostało 340 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W 2018 roku zostały
wydane informacje Starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu
powierzającego

wykonanie

pracy

cudzoziemcowi

w

oparciu

o

rejestry

bezrobotnych

i poszukujących pracy. Od początku 2018 roku takich informacji było 29 na 275 miejsc pracy.
5.OPOCZYŃSKIE TARGI PRACY I EDUKACJI
W dniu 11 kwietnia 2018 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Opocznie odbyły się Opoczyńskie Targi Pracy i Edukacji.
Współorganizatorami tej edycji Targów byli: Powiat Opoczyński, PUP w Opocznie, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Opocznie oraz
SOSW „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie. Patronat Honorowy nad targami objął Starosta
Opoczyński. Były to trzecie Targi zorganizowane w formule połączonych targów pracy i targów
edukacji. W Targach wzięli udział mieszkańcy naszego miasta i powiatu, osoby bezrobotne,
osoby poszukujące pracy oraz młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu
Opoczna i powiatu, poszukująca przyszłych kierunków edukacji i przyszłego zawodu. Propozycje
zatrudnieniowe i edukacyjne zostały przedstawione przez 50 wystawców z terenu powiatu
opoczyńskiego, województwa łódzkiego i województw ościennych.
6.PORADNICTWO ZAWODOWE
Poradnictwo zawodowe jest to profesjonalna pomoc udzielana przez doradcę klienta
bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca
zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych
i poszukujących pracy. W ubiegłym roku sporządzonych zostało 3.287 Indywidualnych Planów
Działania. W 2018 roku w ramach poradnictwa indywidualnego doradcy klienta objęli łącznie
1.103 osoby, w tym

951 osób w ramach porady indywidualnej oraz 152 osoby w ramach

indywidualnej informacji zawodowej. Doradcy zawodowi w ramach grupowych spotkań z zakresu
poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej udzielili informacji łącznie 244 osobom, w tym
59 osób uczestniczyło w poradach grupowych, a 185 osób uczestniczyło w grupowych
spotkaniach informacyjnych. W ramach grupowych informacji zawodowych zorganizowano
spotkania w zakresie:
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„Poradnik dla młodych” - spotkanie skierowane dla osób do 30 roku życia mających deficyt
w zakresie znajomości form pomocy świadczonych przez urząd oraz zapoznanie osób ze
specyfiką lokalnego rynku pracy.
„Przewodnik po formach pomocy dla osób 30+” - spotkanie adresowane dla osób powyżej
30 roku życia mających deficyt w zakresie znajomości form pomocy świadczonych przez urząd
oraz zapoznanie osób ze specyfiką lokalnego rynku pracy.
„Własna firma-dobry start” - spotkanie adresowane dla osób zainteresowanych założeniem
działalności gospodarczej.
„Internet –szybki przewodnik po rynku pracy” - spotkanie adresowane dla osób posiadających
deficyt w zakresie poszukiwania pracy i pozyskiwania informacji o wolnych miejscach pracy za
pośrednictwem Internetu.
„Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych” - spotkanie skierowane dla osób posiadających
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i mających deficyt informacji na temat form pomocy
skierowanych do osób z niepełnosprawnością oraz ich praw i obowiązków.
7.PROGRAMY I PROJEKTY
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie w 2018 r. podejmował szereg działań, zwłaszcza poprzez
uruchomienie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Poza środkami z Funduszu Pracy
w wysokości 3.615.950,00 zł. Urząd Pracy zabiegał i pozyskał środki na dodatkowe programy
w wysokości 1.360.600,00 zł. Z Funduszy Europejskich pozyskano środki w ramach: Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 2.378.191,00 zł oraz RPO WŁ w kwocie
1.614.259,00 zł. To daje łączną kwotę w wysokości 3.992.450,00 zł.
Łącznie środki finansowe pozyskane i przeznaczone w 2018 roku na aktywizację osób
bezrobotnych i realizację innych zadań wynikających z ustawy wyniosły 9.141.500,00 zł.
Ponadto PUP w Opocznie pozyskał i wydatkował środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w wysokości 120.000,00 zł. oraz dodatkowo na realizację
Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III w obszarze G w wysokości 60.000,00 zł
i w ramach tych środków został zorganizowany staż dla 1 osoby niepełnosprawnej oraz
dofinansowano wyposażenie stanowiska pracy dla 4 osób niepełnosprawnych poszukujących
pracy niepozostających w zatrudnieniu.
W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie realizował następujące programy
i projekty:
a)Program Regionalny 2018 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat”
zarejestrowanych w PUP w Opocznie - 230.600,00 zł - (w tym 140.600,00 zł środki pozyskane
z rezerwy Ministra),
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b)Program

aktywizacji

zawodowej

bezrobotnych

będących

dłużnikami

alimentacyjnymi

zarejestrowanych w PUP w Opocznie -35.200,00 zł,
c)Program staży w palcówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla osób
zamieszkałych na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich zarejestrowanych w PUP
w Opocznie -31.400,00 zł,
d)Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
w Opocznie - 496.300,00 zł,
e)Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkałych na wsi - 491.400,00 zł,
f)Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej - 102.800,00 zł
(w tym 68.500,00 zł to środki pozyskane z rezerwy Ministra),
g)Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi - 177.200,00 zł
(w tym 97.200,00 zł to środki pozyskane z rezerwy Ministra),
h)Projekt „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim”
(IV) w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – 1.614 259,00 zł,
i)Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (III)" -1.275.033,00 zł,
j)Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (IV)”
w

ramach

Programu

Operacyjnego

Wiedza

Edukacja

Rozwój

2014

-

2020

- 1.103.158,00 zł.
WYDATKOWANIE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ AKTYWNYCH FORM W 2018 R
Do końca 2018 roku PUP w Opocznie z posiadanych środków w wysokości 9.141.500,00zł.
wydatkował 9.073.979,78 zł. Stanowi to 99,26% wykorzystania środków.
Wydatkowanie środków na realizację aktywnych form w 2018 roku.
FORMA

Środki w zł.

Wydatki w zł.

Wykorzystanie w %

Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Refundacje kosztów zatrudnienia
bezrobotnego (stanowiska pracy)
Podjęcia działalności gospodarczej
Bon na zasiedlenie (osoby do 30 roku
życia)
Bon zatrudnieniowy (osoby do 30 roku
życia)
Dofinansowania wynagrodzenia osób
do 30 roku życia
Dofinansowanie wynagrodzenia osób
po 50 roku życia

1.472.886
1.021.298
1.819.902

1.456.002,42
1.006.823,74
1.811.848,47

98,85%
98,58%
99,56%

818.702
559.500

818.672,00
559.500

99,99%
100,00%

72.455

72.454,39

100,00%

1.611.800

1.603.131,46

99,46%

177.067

176.552,33

99,71%
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Podjęcie pracy w ramach zatrudnienia
wspieranego
Staże (w tym bony stażowe - osoby do
30 lat)
Szkolenia (w tym bony szkoleniowe osoby do 30 lat)
Prace społecznie użyteczne (w tym
PAI)
Koszty badań lekarskich
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Razem

2.028

2.027,52

99,98%

1.246.505

1.234.161,03

99,1%

148.511

146.294,95

98,51%

11.206

10.620,39

94,77%

7.140
172.500
9.141.500

6.900
168.990,08
9.073.978,78

96,64%
97,96,%
99,26%

Do końca grudnia 2018 roku 976 osób otrzymało wsparcie w ramach środków finansowych
Funduszu Pracy i Funduszy Europejskich. Poniższa tabela przedstawia liczbę osób
bezrobotnych, które skorzystały z form wsparcia oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Opocznie.
Bezrobotni objęci wsparciem w roku 2018.
Forma wsparcia

Objętych wsparciem ogółem
w 2018 r.
270

Prace interwencyjne
Roboty publiczne

206

Refundacje kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy)
Podjęcia działalności gospodarczej

130

Bon na zasiedlenie (osoby do 30 lat)

66

Bon zatrudnieniowy (osoby do 30 lat)

0

Dofinansowanie wynagrodzeń (osoby do 30 lat)

32

Dofinansowanie wynagrodzeń (osoby powyżej
50 roku życia)
Podjęcie pracy w ramach zatrudnienia wspieranego

19

Staże (w tym bony stażowe - osoby do 30 lat)

146

Szkolenia (w tym bony szkoleniowe - osoby do 30 lat)

40

Prace społecznie użyteczne (w tym PAI)

24

RAZEM

43

0

976

8.WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Działania

podejmowane przez PUP

w Opocznie

mają również na celu

wspieranie

przedsiębiorczości oraz promocję postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców powiatu
opoczyńskiego. Przedsiębiorczość to kluczowy czynnik warunkujący rozwój lokalnego rynku
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pracy, gdyż decyduje o tworzeniu nowych miejsc pracy. Wsparcie przedsiębiorczości
i promocja samozatrudnienia to czynniki decydujące o potencjale rozwojowym powiatu,
a w konsekwencji atrakcyjności gospodarczej i wyższej jakości życia mieszkańców.
Wsparcie w postaci jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej cieszy się
niesłabnącą popularnością. Dla większości klientów główną barierą w zrealizowaniu takiego
przedsięwzięcia jest bowiem brak środków finansowych. Dzięki dofinansowaniu ze strony urzędu
osoby bezrobotne mają możliwość samorealizacji w zakresie prowadzenia własnej działalności.
W 2018 roku jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymały 43 osoby.
Łączna kwota na jaką zostały udzielone jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej wynosiła 818.672,00 zł. Wiodącą działalnością gospodarczą w 2018 roku na którą
zostały przyznane środki jest działalność usługowa w zakresie usług remontowo-budowlanych.
W 2018 roku w powiecie opoczyńskim powstały łącznie 442 nowe podmioty gospodarcze,
a 312 zostało wyrejestrowanych z ewidencji działalności gospodarczej. Na koniec grudnia 2018 r.
na terenie powiatu opoczyńskiego funkcjonowały 4.692 podmioty gospodarcze, 10% ogółu nowo
powstałych działalności gospodarczych w powiecie opoczyńskim stanowią działalności powstałe
dzięki środkom pozyskanym przez PUP w Opocznie. Gdyby nie było takiej możliwości
korzystania ze wsparcia wiele osób nie zdecydowałoby się na założenie działalności
gospodarczej.
Oprócz formy wsparcia jaką są jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej PUP
w Opocznie wspierał już istniejące przedsiębiorstwa, które tworzyły nowe miejsca pracy. Pomoc
była udzielana w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego. W roku 2018 w ramach tej formy wsparcia stworzono bądź
doposażono 82 stanowiska pracy. Wsparcie jakie otrzymali pracodawcy z tytułu ich utworzenia
w łącznej kwocie wyniosło 1.811.848,47 zł. Jest to forma wsparcia, która cieszy się dużym
zainteresowaniem.
9.SZKOLENIA
W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku ze szkoleń indywidualnych i bonów szkoleniowych
skorzystało 40 osób bezrobotnych oraz 1 osoba poszukująca pracy niepełnosprawna. Były
to szkolenia wskazane przez osoby pod potrzeby pracodawców. Spośród zrealizowanych szkoleń
największe zainteresowanie osób bezrobotnych ukierunkowane było na następujące kursy:
kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców oraz szkolenia okresowe dla kierowców,
operatorzy maszyn do robót ziemnych i drogowych (koparka, koparko-ładowarka, pompy do
mieszanek betonowych, pogłębiarki, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne), kurs prawa jazdy kat. C,
C+E, kursy kwalifikacyjne na zwrotniczego oraz dróżnika,.
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Spośród 40 osób bezrobotnych, którzy odbyli szkolenie w 2018 roku, 15 osób do 30 roku życia
otrzymało bon szkoleniowy. W ramach tej formy bezrobotny mógł skorzystać z kilku szkoleń.
Najczęściej były to szkolenia: kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C+E;-prawo jazdy.
Urząd Pracy pozyskał środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości
172.500,00 zł na realizację zadań z zakresu kształcenia ustawicznego pracujących. Celem
utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) jest pomoc osobom pracującym
zagrożonym utratą zatrudnienia z powodu kwalifikacji nieadekwatnych do wymagań stawianych
przez lokalny rynek pracy i dynamicznie zmieniającą się gospodarkę. Środki KFS w 2018 roku
były przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, zgodnie
z priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz priorytetami Rady Rynku Pracy
tzw. rezerwa KFS. Do końca grudnia 2018 roku 144 osoby (4 pracodawców i 140
pracowników) skorzystały z powyższego wsparcia na łączną kwotę 168 990,08 zł.
10.WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI
a)współpraca z instytucjami ekonomii społecznej
W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie wspierał reintegrację zawodową i społeczną
osób wykluczonych społecznie, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
współpracując z Fundacją „INTERREGION” Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło”.
W ramach podpisanych umów PUP w Opocznie zrefundował świadczenia integracyjne wraz ze
składkami na ubezpieczenia społeczne osobom z terenu Opoczna, Drzewicy, Żarnowa
i Mniszkowa. Koszty finansowania przez PUP w Opocznie świadczeń integracyjnych w 2018
wyniosły 1.599.828,88 zł.
b)współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie mają miejsce spotkania z pracownikiem Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Opocznie. Spotkania organizowane są cyklicznie
w ramach grupowych informacji zawodowych z inicjatywy doradców zawodowych. W trakcie
grupowych informacji pracownik ZUS pogłębia wiedzę uczestników z zakresu przepisów prawa
pracy, zasad naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasad naliczania ulg
przysługujących osobom zakładającym działalność gospodarczą. Dla osób posiadających
orzeczenie o niepełnosprawności pracownik ZUS dodatkowo objaśnia zasady przyznawania
renty z tytułu niezdolności do pracy.
c)współpraca ze Stowarzyszeniem Dolina Pilicy
W sierpniu 2018 roku w siedzibie PUP w Opocznie odbyło się spotkanie z osobami
zainteresowanymi podjęciem działalności gospodarczej zorganizowane we współpracy ze
Stowarzyszeniem Dolina Pilicy, dotyczące możliwości wsparcia przy zakładaniu własnej firmy
(wsparcie w wysokości 100.000,00 zł) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez PROW na lata 2014-2020”:
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Podejmowanie działalności gospodarczej. W spotkaniu udział wzięły 24 osoby bezrobotne
zainteresowane pozyskaniem środków w ramach w/w Programu.
d)współpraca ze szkołami
W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. odbyły się spotkania z młodzieżą, w których łącznie
udział wzięło 161 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie. Spotkania
prowadzone były przez doradców zawodowych pracowników Urzędu i poruszały następujące
zagadnienia: planowanie ścieżki kariery, trafny wybór zawodu, jak efektywnie szukać pracy na
dzisiejszym rynku pracy, zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie, prognoza zawodów
przyszłościowych, prezentacja form pomocy świadczonych przez urząd na rzecz osób młodych.
11.PROMOWANIE

PROJEKTÓW

SKIEROWANYCH

DO

OSÓB

BEZROBOTNYCH

I PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie, mając na celu umożliwienie jak największej liczbie osób
bezrobotnych skorzystanie z różnorodnych form aktywizacji, współdziała z organizacjami
i instytucjami, które realizują projekty w obszarze rynku pracy. Wiele z nich ma charakter
szkoleniowy, pozwalający zainteresowanym zdobyć nowy zawód, kwalifikacje, a także
przygotowuje do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.
W 2018 roku Urząd uczestniczył w upowszechnianiu informacji o projektach skierowanych do
mieszkańców powiatu opoczyńskiego. W 2018 roku przedstawiono osobom bezrobotnym
informacje o następujących projektach:
„Aktywni 50+” Projekt skierowany do osób powyżej 50 roku życia, zagrożonych utratą pracy lub
przewidzianym do zwolnienia. W ramach projektu można było skorzystać ze wsparcia w zakresie:
uruchomienia działalności gospodarczej (m.in. bezzwrotna dotacja w wysokości 24.000,00 zł,
wsparcie pomostowe 1.500,00 zł. miesięcznie lub możliwości zatrudnienia subsydiowanego przez
okres 12 miesięcy).
„Przedsiębiorcą być!” Projekt w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz wzmocnienia kapitału
intelektualnego w tym obszarze. Jest skierowany do osób podejmujących działania związane
z założeniem działalności gospodarczej. W ramach projektu prowadzono szkolenia na temat:
rozpoczęcia działalności gospodarczej, finanse w firmie, dotacje unijne.
„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” Projekt skierowany do osób zainteresowanych
założeniem

działalności

gospodarczej.

W

ramach

projektu

można

było

skorzystać

z niskooprocentowanej pożyczki w wysokości ok. 85.000,00 zł.
„Adaptacja i rozwój – program outplacement w woj. łódzkim” Projekt skierowany do kobiet, osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób o niskich kwalifikacjach, osób powyżej 50 roku życia,
osób poniżej 30 roku życia. W ramach projektu można było skorzystać z doradztwa zawodowego,
wsparcia psychologa, pośrednictwa pracy, wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej
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działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej w wysokości 24.000,00 zł oraz wsparcia
pomostowego przez okres 6 miesięcy w wysokości 1.000,00 zł.
Erasmus Project WOT Projekt miał na celu promowanie koncepcji przedsiębiorczości inkluzywnej
w

odniesieniu

do

osób

z

niepełnosprawnością.

Projekt

skierowany

do

osób

z niepełnosprawnością fizyczną, chętnych do stania się przedsiębiorcami lub wykonywania
wolnego zawodu, a także do osób pełnosprawnych, prowadzących własną działalność lub
wykonujących

wolny

zawód,

które

mogłyby

zaangażować

się

jako

mentorzy

osób

z niepełnosprawnością.
„Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy II” Projekt zapewniał kompleksowe
wsparcie dla osób niepełnosprawnych mające na celu ich skuteczne wejście na rynek pracy oraz
zapewniał zdobycie doświadczenia w miejscu pracy dzięki płatnemu stażowi.
„Adaptuj się zawodowo” Projekt skierowany do osób zwolnionych, mający na celu wsparcie grupy
znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez podniesienie ich zdolności do
ponownego zatrudnienia. Z projektu mogły skorzystać następujące grupy osób: osoby, które
utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, w tym w szczególności kobiety, osoby
powyżej 54 roku życia, osoby niepełnosprawne.
„Przepis na pracę” Projekt skierowany do osób w przedziale wiekowym 15 –29 lat, które
zamieszkują na terenie województwa łódzkiego, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, są
bierne zawodowo lub są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędach pracy.
Uczestnicy mogli skorzystać z następujących form wsparcia: doradztwo zawodowe, pośrednictwo
pracy, szkolenie/kurs zawodowy, subsydiowane zatrudnienie.
„Rozwój –Zatrudnienie” Projekt skierowany do osób, które: ukończyły 18 lat, zamieszkują na
terenie woj. Łódzkiego, są bierne zawodowo, są bezrobotne i mają ustalony III profil pomocy, są
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Projekt ten zapewniał kompleksowe wsparcie w postaci diagnozy potrzeb, treningów kompetencji
społecznych, jobcoachingu, poradnictwa zawodowego i psychologicznego, 4-miesięczych staży
zawodowych, stypendiów szkoleniowych.
„Indywidualny Program Zatrudnienia” Celem projektu jest podniesienie do końca grudnia
2019 r. aktywności zawodowej 50 osób w wieku 18 – 29 lat pozostających bez zatrudnienia,
nieuczestniczących w kształceniu i/lub szkoleniu, tzw. Młodzieży NEET z woj. łódzkiego poprzez
realizację kompleksowego, zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowej. W ramach
projektu uczestnik otrzymał następujące formy wparcia: Indywidualny Plan Działania,
pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, 3–miesięczny płatny staż.
„Stawiam na siebie!” Projekt skierowany do osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności
gospodarczej. Uczestnicy zostali objęci następującymi formami wsparcia:
-szkolenie „ABC przedsiębiorczości”
-poradnictwa indywidualne ekspertów ds. przedsiębiorczości
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-dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 27.100,00 zł
-wsparcie pomostowe w kwocie do 2.100,00 zł przez okres 6 miesięcy
-wsparcie pomostowe doradcze.
„Niepełnosprawni –Pełnosprawni” Projekt skierowany do osób:
-powyżej 18 roku życia
-posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
-zamieszkujące teren woj. łódzkiego-pozostające bez zatrudnienia.
W ramach projektu oferowano: opracowanie Indywidualnego Planu Działania, indywidualne
konsultacje psychologiczne, trening kompetencji i umiejętności społecznych, staż, pośrednictwo
pracy.
K. OCHRONA PRAW KONSUMENTA
Podstawowym

zadaniem

Powiatowego

Rzecznika

Konsumenta

jest

udzielanie

bezpłatnych porad konsumenckich i informacji prawnych w zakresie obowiązujących przepisów
dotyczących ochrony interesów konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w spornych
sprawach w formie mediacji oraz egzekwowanie roszczeń poprzez wykorzystanie posiadanych
uprawnień.
Rzecznik Konsumentów nie posiada uprawnień kontrolnych, nie może wydawać
nakazów, zakazów oraz nakładać kar, niejednokrotnie konsumenci nie mogą zrozumieć, że
instytucja Rzecznika Konsumentów to przede wszystkim instytucja doradcza.
Praca i działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów polegają na udzielaniu pomocy,
dlatego też jego skuteczność w dochodzeniu roszczeń konsumentów przyczynia się do ciągłego
zwiększania jego roli w życiu społeczności lokalnej.
Zapewnienie

bezpłatnego

poradnictwa

konsumenckiego

i

informacji

prawnej

w zakresie ochrony konsumentów.
Ogółem
I. Usługi, w tym:
ubezpieczeniowa
finansowa (inne niż ubezpieczeniowa)
remontowo-budowlana
dostawy energii, gazu, ciepła, wody, wywóz nieczystości
telekomunikacja (telefony, TV)
turystyczno-hotelarska
deweloperska, pośrednictwo nieruchomości
motoryzacja
pralnicza
timeshare

2
5
44
163
79
3
2
57
1
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pocztowa
gastronomiczna
przewozowa
edukacyjna/kulturalna/rekreacyjno-sportowa
medyczna
wyposażenie wnętrz
pogrzebowa
windykacyjne
inne
II. Umowy sprzedaży, w tym:
obuwie i odzież
wyposażenie mieszkania
sprzęt RTV i AGD (sprzęt telekomunikacyjny)
komputer i akcesoria komputerowe
motoryzacja
artykuły spożywcze
artykuły chemiczne i kosmetyki
zabawki
inne
III. Umowy poza lokalem i na odległość

1
2
1
1
27
2
2

181
15
109
5
34
2
1
57

Wystąpienia do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów konsumentów.
Przedmiot sprawy

I. Usługi, w tym:
ubezpieczeniowa
finansowa (inna niż ubezpieczeniowa)
remontowo-budowlana
dostawy energii, gazu, ciepła, wody,
wywóz nieczystości
telekomunikacja (telefon, TV)
turystyczno-hotelarska
deweloperska,
pośrednictwo
nieruchomości
motoryzacja
pralnicza
timeshare
pocztowa
gastronomiczna
przewozowa
edukacyjna/kulturalna/rekreacyjnosportowa
medyczna
wyposażenie wnętrz
pogrzebowa

Ilość
wystąpień
ogółem

Zakończone
pozytywnie

Zakończone
negatywnie

12
6

12
5

1

19

17

2

2

1

1

1

6

Sprawy
w toku

1

5

1
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windykacyjne
inne
II. Umowy sprzedaży, w tym:
obuwie i odzież
wyposażenie mieszkania i gospodarstwa
domowego
sprzęt
RTV
i
AGD
(sprzęt
telekomunikacyjny)
komputer i akcesoria komputerowe
motoryzacja
artykuły spożywcze
artykuły chemiczne i kosmetyki
zabawki
inne
III. Umowy poza lokalem i na odległość

1

1

13
2

9
1

4

16

14

2

1
12

1
9

2

1

1

3

1

1

2

1

Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się
postępowań.

lp.

Przedmiot sporu

1.

Powództwa
dotyczące
reklamacji w zakresie
niezgodności towaru z
umową
lub
gwarancji
towarów
Powództwa
dotyczące
niewykonania
lub
nienależytego wykonania
usług
Powództwa
dotyczące
uznania
postanowienia
umownego
za
niedozwolone
Przygotowywanie
konsumentom
pozwów
dotyczących reklamacji w
zakresie
niezgodności
towaru z umową lub
gwarancji towarów
Przygotowywanie
konsumentom
pozwów
dotyczących
niewykonania
lub
nienależytego wykonania
usług
Inne

2.

3.

4.

5.

6.

Rozstrzygnięcie sądu
pozytywne
(np. uwzględniające negatywne
żądanie
w zasadniczej części)

Sprawy
w toku

Ilość
powództw ogółem

5

5

2

2
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L.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE:
1.KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OPOCZNIE
Na terenie powiatu opoczyńskiego zadania realizowane są przez funkcjonariuszy

Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, Komisariatu Policji w Paradyżu oraz Posterunku Policji
w Drzewicy. Spektrum podejmowanych czynności jest bardzo szerokie bo dotyczy zadań
realizowanych przez służby kryminalne, prewencji, ruchu drogowego i wspomagające
działalności Policji.
Podkreślić należy, iż wszelkie działania tutejsza jednostka podejmuje w oparciu
o prowadzoną na bieżąco analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przedmiotowa
analiza służy nie tylko do bieżącego planowania służby, ale daje również podstawy do oceny
sprawności działania.
a)SŁUŻBA PREWENCYJNA
Zakres działania tej służby jest bardzo szeroki, gdyż oprócz typowej prewencyjnej służby
patrolowej, interwencyjnej czy dzielnicowych, funkcjonariusze pionu prewencji realizują zadania
sztabowe polegające począwszy od zabezpieczania wszelkiego rodzaju imprez czy przejazdów
kibiców poprzez działania w zakresie problematyki nieletnich oraz wykroczeń, a skończywszy na
działalności profilaktycznej.
Efektywność realizowanych zadań oceniana jest z jednej strony przez poczucie bezpieczeństwa
przez społeczność lokalną ale także poprzez pryzmat obowiązujących w poszczególnych
obszarach działań prewencyjnych - mierników i obszarów monitorowanych, których realizacja na
przestrzeni roku 2018 przedstawiała się następująco:
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Głównym założeniem do realizacji w tym zakresie jest skierowanie do służby patrolowej
i obchodowej jak największej liczby funkcjonariuszy służb prewencyjnych. Zgodnie z wartością
oczekiwaną na 2018 rok Komenda Powiatowa Policji w Opocznie zobowiązana była do
wykonania 8.244,7 służb zewnętrznych (bez funkcjonariuszy ruchu drogowego). Miernik ten
udało się zrealizować na poziomie 112 % co pozwoliło na możliwość skierowania do patrolowania
ulic miast i wsi Powiatu ponad 30 dwuosobowych dodatkowych policjantów służby patrolowej i
obchodowej.

Monitorowanie tego obszaru ma na celu zapewnienie właściwej reakcji funkcjonariuszy na
wykroczenia szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa (zakłócenie porządku publicznego,
kradzież mienia, zniszczenie mienia, nieobyczajny wybryk, spożywanie alkoholu w miejscu
publicznym).
W 2018 roku średnio jeden funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Opocznie
ujawnił ponad 43 wykroczenia szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa co uplasowało jednostkę
na 2 miejscu w garnizonie łódzkim.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz Program „Dzielnicowy bliżej nas”
Rok 2018 to także kontynuacja działań kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz kierownictwa Komendy Głównej Policji w zakresie zmian w funkcjonowaniu
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Policji. W tym celu nakreślono 3 główne priorytety które zostały wdrożone już w 2016 roku. Są to:
program „Dzielnicowy bliżej nas”, przywracanie zlikwidowanych posterunków Policji oraz
interaktywna aplikacja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.
Założeniem programu „Dzielnicowy bliżej nas” jest wzmocnienie roli dzielnicowego,
odciążenie ich od zadań niezwiązanych z funkcją dzielnicowego, a co za tym idzie wyjście tych
policjantów zza biurek. Działania dzielnicowego oparte są przede wszystkim na bezpośrednim
kontakcie z obywatelem.
Kolejnym narzędziem, które łączy się ściśle z programem „Dzielnicowy bliżej nas” jest
aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest to interaktywna mapa pozwalająca
przekazywać Policji informacje o zagrożeniach. Z aplikacji tej może skorzystać anonimowo każda
osoba. Z aplikacji tej można skorzystać poprzez stronę www.policja.pl. Wystarczy wybrać miejsce
na mapie i zaznaczyć konkretne zagrożenie. Każde takie zgłoszenie jest weryfikowane przez
funkcjonariuszy

Działalność profilaktyczna
Dostrzegając ciągłą potrzebę utrzymywania ścisłej współpracy z przedstawicielami placówek
oświatowych, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Opocznie podejmują szereg
przedsięwzięć mających na celu m.in. minimalizację występowania wśród dzieci i młodzieży
jakichkolwiek przejawów patologii. Rok 2018 to okres, w którym kontynuowano politykę
skierowaną na kształtowanie postaw poszanowania obowiązującego porządku prawnego. W tym
celu zorganizowano szereg spotkań z młodzieżą oraz gronem pedagogicznym (502 spotkania
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z młodzieżą, 86 spotkań z pedagogami), realizowano także przedsięwzięcia o charakterze
profilaktycznym m.in.:
Turniej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie pod nazwą „Alkohol ,Narkotyki,
Nie, Dziękuję” - dwa dni sportowych zmagań, ponad 500 uczestników - to bilans Turnieju w piłkę
nożną jaki już po raz XV zorganizował opoczyński Wydział Prewencji.
Turniej wiedzy policyjnej - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie odbyły się
powiatowe eliminacje do Konkursu o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi dla
szkół średnich z zakresu wiedzy ogólnopolicyjnej. W konkursie uczestniczyły czteroosobowe
reprezentacje 3 szkół średnich: I LO w Opocznie, ZSPg nr 1 w Opocznie oraz ZSP w Drzewicy.
Konkurs składał się z dwóch etapów: Pierwszy to tor przeszkód- zbliżony do tego jaki pokonują
kandydaci do służby w Policji oraz test wiedzy – składający się z 30 pytań. Po podliczeniu
punktacji za test wiedzy oraz tor przeszkód najlepszą drużyną okazali się uczniowie z I Liceum
Ogólnokształcącego w im. Stefana Żeromskiego w Opocznie i to oni reprezentowali nasz powiat
w eliminacjach wojewódzkich w Łodzi.
Rajd rowerowy - Kręci mnie bezpieczeństwo - pod takim hasłem już kolejny rok z rzędu
opoczyńscy policjanci zorganizowali Rajd Rowerowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3
w Opocznie. Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest Zespół ds. Nieletnich i Patologii
opoczyńskiej Komendy Policji. Od lat działania wspierają także strażacy z PSP Opoczno oraz
Nadleśnictwo Opoczno.
Policyjna Akademia Bezpieczeństwa - powiatowe eliminacje "Konkursu sprawności fizycznej
i wiedzy o bezpieczeństwie" przeprowadzono w Zespole Szkół Samorządowych nr 3 w Opocznie
(to już XIII edycja).
Powiatowe Obchody Święta Policji w Opocznie – piknik rodzinny - Moc atrakcji dla najmłodszych
mieszkańców

Opoczna

przygotowali

na

zakończenie

wakacji

opoczyńscy

policjanci.

Zorganizowany został piknik profilaktyczny pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo”
Służby ponadnormatywne – współpraca z samorządem w zakresie bezpośredniego
działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu opoczyńskiego.
Mając na celu zapewnienie wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu
opoczyńskiego, przeciwdziałania wszelkim przejawom naruszania prawa, a także aktywne
zwalczanie dokuczliwych zjawisk społecznych i patologii, na przestrzeni ostatnich lat pomiędzy
Komendantem Powiatowym Policji w Opocznie a Burmistrzami i Wójtami gmin powiatu
opoczyńskiego

podpisano

porozumienia

dot.

organizacji

służb

ponadnormatywnych

realizowanych przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.
Analizując efekty osiągnięte w latach poprzednich należy stwierdzić, iż funkcjonariusze
KPP w ramach pełnionych służb zatrzymywali na gorącym uczynku popełnienia wykroczeń
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sprawców, którzy dopuścili się czynów takich jak: zakłócenie spokoju i porządku publicznego,
zniszczenie mienia, utrudnianie korzystania z urządzeń użytku publicznego, zaśmiecanie miejsc
publicznych, używanie nieprzyzwoitych słów w miejscach publicznych, spożywanie alkoholu
w miejscach publicznych, a ponadto w toku pełnienia w/w służb policjanci dokonywali zatrzymań
sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstw.
Bieżąca realizacja działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach tzw.
procedury „Niebieskie Karty”.
W okresie 2018 roku na terenie powiatu opoczyńskiego, funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Opocznie, Komisariatu Policji w Paradyżu oraz Posterunku Policji
w Drzewicy zainicjowali procedurę „Niebieskie Karty” w 192 przypadkach, z czego 174
formularzy NK dotyczyło nowej procedury, a 18 dotyczyło kolejnych przypadków przemocy
w rodzinie w trakcie trwającej procedury. Ponadto ze 192 procedur NK , 82 przypadki dotyczyły
terenu miejskiego, a 112 wiejskiego. Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są
dotknięte przemocą wynosi 221 w tym 163 kobiety, 35 mężczyzn oraz 23 osoby małoletnie.
W ramach tej procedury do PDOZ (Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych) doprowadzono do
wytrzeźwienia 81 osób.
b)SŁUŻBA RUCHU DROGOWEGO
Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu opoczyńskiego w 2018 r.
utrzymuje się na podobnym poziomie w stosunku do lat ubiegłych. Miała na to wpływ poprawa
infrastruktury drogowej, zwiększenie poczucia odpowiedzialności przez uczestników ruchu
drogowego oraz wzrost efektywności pracy organów powołanych do dbania o przestrzeganie
przepisów prawa w tym Policję.
Wzmocnienie Policji bardziej efektywnym sprzętem w ściganiu sprawców przestępstw
i wykroczeń powoli lecz sukcesywnie odnosi spodziewany rezultat tj. wzrost bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego. Należy tu podkreślić, że do zwiększenia efektywności pracy
przyczyniły się takie urządzenia jak między innymi wskaźnikowe mierniki trzeźwości, laserowe
mierniki do pomiaru prędkości.
W 2018 roku na terenie powiatu opoczyńskiego zanotowano 86 wypadków drogowych,
w wyniku których śmierć poniosło 12 osób a 113 osób zostało rannych.
Liczba kolizji drogowych sukcesywnie od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie
choć w ostatnim roku nieco spadła. W 2018 roku zanotowano spadek kolizji o 0,49% tego typu
zdarzeń drogowych.
Organizowanie

wzmożonych

działań

ukierunkowanych

na

ograniczenie

zdarzeń

drogowych i ich przyczyn.
Mając na uwadze działania w kierunku poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach
w 2018 roku funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili między innymi
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następujące działania: „Alkohol i Narkotyki”, „Prędkość”, „Niechronieni uczestnicy ruchu
drogowego”, „Pasy”, „Truck&Bus”, „Bezpieczny Weekend”, „Bezpieczna droga do szkoły”,
„Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczny przejazd-Szlaban na ryzyko!”.
Przedmiotowe działania prowadzono w terminach zgodnych z harmonogramem działań
o zasięgu krajowym, oraz dodatkowo w zależności od występujących zagrożeń w dodatkowych
terminach prowadzono działania o zasięgu powiatowym. Przedmiotowe działania były skierowane
bezpośrednio na ograniczanie ilości zdarzeń drogowych oraz ich ofiar.
Prowadzenie lustracji dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych mających
na celu określenie i eliminację nieprawidłowości w ich oznakowaniu
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego corocznie, tj. wiosną i jesienią wspólnie z zarządcami
dróg dokonują lustracji dróg na terenie powiatu pod kątem ujawniania nieprawidłowości
w infrastrukturze drogowej, oznakowaniu i organizacji ruchu na drogach. O wszelkich brakach
w oznakowaniu dróg oraz konieczności poprawy organizacji ruchu celem zwiększenia
bezpieczeństwa użytkowników dróg na bieżąco informowani są ich zarządcy. Ponadto
w miesiącu sierpniu 2018 roku przeprowadzono również lustrację dróg w rejonie szkół przed
rozpoczęciem roku szkolnego. Dokonując lustracji dróg bezpośrednio przylegających do
placówek oświatowych na bieżąco współpracują z zarządcami dróg poszczególnych kategorii,
a w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w ich oznakowaniu niezwłocznie wnioskują
o ich usunięcie.
Inicjowanie spotkań z podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg, wnioskowanie
o wprowadzenie rozwiązań z zakresu organizacji ruchu i bieżącego utrzymania dróg.
W

ramach

prowadzonej

współpracy z zarządcami

dróg poszczególnych kategorii

funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego inicjowali spotkania w zakresie rozpatrywania
i opiniowania propozycji zmian w organizacji ruchu na drogach. Przedstawiciel Wydziału Ruchu
Drogowego każdorazowo bierze udział w posiedzeniach Komisji ds. opiniowania wniosków
i propozycji zmian organizacji ruchu i oznakowania dróg powiatowych i gminnych. W 2018 roku
odbyło się 16 takich komisji, gdzie rozpatrzono 16 wniosków i propozycji w sprawie zmian
w organizacji ruchu. Ponadto we współpracy z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KPP
Opoczno, aktywnie uczestniczyli w komisjach dot. propozycji zmian w organizacji ruchu na
drogach krajowych i wojewódzkich na terenie powiatu opoczyńskiego.
c)SŁUŻBA KRYMINALNA
W Komendzie Powiatowej Policji w Opocznie oraz jednostkach podległych sporządzana jest
comiesięczna analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Analiza ta zawiera informacje dot. m.in. :
·

ilości oraz rodzaju popełnionych przestępstw;

·

miejsca i czasu popełnionych przestępstw;
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·

sposobu działania sprawców;

·

okoliczności i warunków sprzyjających dokonywaniu przestępstw;

·

rozpoznania dokonanego przez służby Policji.

Na podstawie tych informacji, oraz wniosków podmiotów zewnętrznych oraz zgłoszeń
otrzymywanych w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa planowana jest służba.
W trakcie realizacji zadań służbowych funkcjonariusze obejmują swoim zainteresowaniem
wskazane im przez przełożonych rejony i miejsca zagrożone gdzie najczęściej dochodzi do
popełniania przestępstw. To właściwa realizacja zadań przez policjantów oraz ich przełożonych
ma wpływ na zagrożenie przestępczością na terenie Powiatu.
W 2018 roku wszczęto 1.172 postępowania przygotowawcze, tj. o 68 postępowań mniej niż
w 2017 roku. Dynamika w tym zakresie wyniosła 94,14 %. Spadek odnotowano także w tzw.
7 kategoriach przestępstw kryminalnych, gdzie dynamika wyniosła 90,77 % (o 30 postepowań
mniej).
Rok 2018 to także znaczny wzrost ilości zabezpieczonych

narkotyków. Właściwa

realizacja zadań przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Opocznie pozwoliła
wyeliminować ponad 6 kg środków narkotycznych.
2.KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPOCZNIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, realizowała w 2018 r.
w zakresie ochrony przeciwpożarowej następujące zadania:
Interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej w powiecie opoczyńskim w latach
2008-2018:
Ogółem w 2018 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej odnotowały 1.062 interwencje,
w tym:
·

gaszenie pożarów – 297, co stanowi 28% ogólnej liczby interwencji,

·

miejscowe zagrożenia, czyli akcje ratownictwa technicznego i inne interwencje – 724,
co stanowi 68,2% ogólnej liczby interwencji,

·

alarmy fałszywe – 41, z tego 28 w dobrej wierze, 13 z instalacji wykrywania pożaru,
co stanowi 3,8% ogólnej liczby interwencji.
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Zestawienie interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu
opoczyńskiego w 2018 roku
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297

Miejscowe
Zagrożenia
Pożary
Alarmy
Fałszywe

724
Zestawienie zdarzeń w powiecie powstałych w latach 2008 – 2018
Suma
Zdarzenia

zdarzeń za
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

w latach

okres
2014 – 2018

Pożary
Miejscowe
zagrożenia
Alarmy
fałszywe
Ogółem

242

290

202

389

553

212

295

493

258

310

297

1.653

339

413

761

532

356

672

502

632

783

775

724

3.416

20

13
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21

28

17
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27

22

26

41

134

601

716

973
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937

901

815 1.152 1.063 1.109 1.062

5.201
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Ogólna suma strat, powstałych w wyniku pożarów i miejscowych zagrożeń w 2018 roku, wyniosła
3.312.000,00 zł, w tym:
· podczas pożarów – 1.252.000,00 zł,
· miejscowych zagrożeń

– 2.060.000,00 zł.

W wyniku działań ratowniczo – gaśniczych, podjętych przez Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą
Komendy Powiatowej PSP w Opocznie i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, uratowano
mienie o łącznej wartości 41.450.000,00 zł, w tym:
· podczas pożarów - 33.800.000,00 zł,
· miejscowych zagrożeń - 7.650.000,00 zł.
Zestawienie strat i uratowane mienie w zdarzeniach za okres 2014-2018.
Powiat Opoczyński
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
2018 rok
Suma za okres
2014-2018

POŻARY

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

Straty w tys. zł

Mienie uratowanewtys.zł

Straty w tys. zł

Mienie uratowane w tys. zł

1.116,9
1.794,6
1.779,7
6.395,4
1.252,9
11.086,6

120.015
18.029
42.537
34.576
33.800
215.157

1.417
1.628,9
3.696,8
2.165,9
2.060,9
8.908,6

7.614
9.165
9.589
6.827
7.650
33.195
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Udział ilościowy i procentowy gmin w ogólnej liczbie zdarzeń na terenie
powiatu opoczyńskiego w 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Pożary
Lp.

Gmina/
Powiat

Miejscowe
zagrożenia

Alarmy
fałszywe

Udział
Razem
[ %]

Udział
Razem
[ %]

Ogółem

Ilość
zdarzeń
w 2017 r.

Udział
[%]
8,4

86

1.

Białaczów

40

13,4

48

6,6

2

4,9

Ilość
zdarzeń
w 2018 r.
90

2.

Drzewica

47

15,8

75

10,4

3

7,4

125

11,8

125

3.

Mniszków

19

6,4

71

9,8

1

2,4

91

8,5

88

4.

m. i gm.
Opoczno

100

33,7

295

40,8

29

70.7

424

40

446

5.

Paradyż

25

8,4

61

8,5

1

2,4

87

8,2

90

6.

Poświętne

21

7,2

44

6

2

4,9

67

6,4

40

7.

Sławno

9

3

62

8,5

1

2,4

72

6,7

118

8.

Żarnów

36

12,1

68

9,4

2

4,9

106

10

116

9.

Powiat
opoczyński

297

100

724

100

41

100

1 062

100

1 109

Razem

Udział
[ %]

Z powyższych zestawień wynika, że w ciągu ostatnich kilku lat znacząco wzrosła liczba
powstałych zdarzeń obsługiwanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Zmalała liczba
pożarów, a znacząco wzrosła liczba miejscowych zagrożeń.
Rozwój cywilizacyjny, zwiększająca się liczba pojazdów, w efekcie bardzo duże natężenie
ruchu, szczególnie na drogach krajowych oraz brak dróg ekspresowych będzie powodował coraz
większą liczbę zdarzeń na szlakach komunikacyjnych.
Zmieniający się klimat, a co za tym idzie, występujące coraz częściej anomalie pogodowe
(wichury, huragany, nagłe obfite opady deszczu czy śniegu), powodować mogą powstanie
w krótkim czasie bardzo dużej ilości zdarzeń i strat w budynkach, infrastrukturze czy środowisku
naturalnym.
Likwidacja zwiększającej się ilości zdarzeń wymaga zaangażowania znacznych środków
finansowych oraz użycia większych sił i środków.
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie powiatu opoczyńskiego:
· Trzon KSRG powiatu opoczyńskiego stanowi Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza KP PSP
w Opocznie dysponująca następującym wyposażeniem: GBA-Rt 5/16 Man, GBA-Rt 2,5/16
Star-Man, GCBA 5/24/2,5 Jelcz, GCBA 8/50/2,5 Renault, SHD 24 Volvo, SLRR Nissan, SLOp
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Fiat, SLOp Nissan Navara, SLKw Renault, Mikrobus Fiat oraz użyczony sprzęt ratowniczy
z Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego: agregat prądotwórczy
z najaśnicami, łódź ratownicza z silnikiem przyczepnym, pompy szlamowe.
·

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

·

OSP KSRG – 18 jednostek.

Łącznie na terenie powiatu opoczyńskiego działają 62 jednostki OSP, w tym OSP spoza KSRG –
44 jednostki (typu S4 – 1 jednostka OSP Opoczno; S3 – 10 jednostek OSP: Drzewica, Zarzęcin,
Sławno, Prymusowa Wola, Kamień, Paradyż, Poświętne, Żarnów, Dzielna, Wygnanów; S2 – 9
jednostek OSP; S1 – 40 jednostek OSP; M – 2 jednostki OSP).
Dotacje dla jednostek OSP oraz samorządów z terenu powiatu opoczyńskiego w 2018 r.
na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz samochodów bojowych:
·
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

·

Fundusz Sprawiedliwości - 371 522,31 zł.
Gmina

Ilość jednostek OSP

Kwota dotacji w zł

9
11
7
9
6
3
9
8
62

49.642,56
60.675,12
42.372,00
54.575,73
36.339,00
17.829,90
62.172,00
47.916,00
371.522,31

Białaczów
Drzewica
Mniszków
Opoczno
Paradyż
Poświętne
Sławno
Żarnów
powiat opoczyński

Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, włączonych do KSRG
– 342 200,00 zł, w tym 200.000,00 zł dofinansowanie do zakupu średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego GBA-Rt 2,5/16 dla jednostki OSP Poświętne.

·

Dotacja z MSWiA dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 119.000,00 zł.

·

Urząd Marszałkowski w Łodzi -105.500,00 zł.
Jednostki OSP włączone do KSRG dysponują nowoczesnym sprzętem ratowniczo-

gaśniczym i spełniają wszystkie wyznaczone standardy wyposażenia do realizacji podstawowych
zadań ratowniczych.
W okresie ostatnich 10-ciu lat prawie we wszystkich jednostkach OSP KSRG z terenu
powiatu (poza OSP Skórkowice, Krzczonów i Zarzęcin) wymieniono posiadane samochody
bojowe. Zalecana jest wymiana, przy wsparciu samorządów i zewnętrznych dotacji,
wyeksploatowanych kilkudziestoletnich samochodów bojowych na nowsze z uwagi na
awaryjność czy brak części zamiennych. Dotyczy to również przekroczenia normy wiekowej
pojazdów tut. Komendy.
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Trwa ciągłe doposażanie jednostek OSP w specjalistyczny

sprzęt ratowniczo-gaśniczy

w ramach przyznawanych dotacji z budżetu państwa, środków samorządowych oraz
przekazywanego zbędnego sprawnego sprzętu Komendy.
Działalność kontrolno - prewencyjna
Ogółem w 2018 roku przeprowadzono 77 czynności kontrolno - rozpoznawczych, z których
29 to kontrole podstawowe, 16 to kontrole sprawdzające, 32 to odbiory obiektów. Kontrolą
objętych zostało 114 obiektów.
Coroczne

kontrole

obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego,

mieszkalnych wielorodzinnych, produkcyjno-magazynowych, zagrożonych wybuchem i terenów
leśnych poprzez dokonanie oceny stanu obiektów pod względem przepisów o ochronie
przeciwpożarowej przyczyniają się do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego o czym
świadczy zmniejszająca się liczba pożarów w obiektach.
Realizowane akcje ogólnopolskie: „Czad i ogień – obudź czujność”, „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie”, „Otwarte drzwi strażakówratowników”, „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Stop pożarom traw”.
Inne akcje: „Ognisty ratownik – gorąca krew” - honorowe akcje krwiodawstwa, dystrybucja do
szkół kalendarzy edukacyjnych KG PSP, „Nie truj – miej wpływ na to czym oddychasz”, ćwiczenia
ewakuacyjne (2018 r. - ćwiczenia ewakuacyjne w 33 obiektach szkół podstawowych, średnich,
przedszkoli i innych obiektach administracyjnych, użyteczności publicznej i zakładów pracy,
w których uczestniczyło łącznie 5.675 uczniów i pracowników oraz przedstawiciele PSP i OSP).
Organizacja turniejów wiedzy pożarniczej i konkursów plastycznych dla młodzieży szkolnej:
konkursy plastyczne „Zapobiegajmy Pożarom”, eliminacje gminne i powiatowe Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom”.
Rozpoczęta

w

ubiegłym

roku

ogólnopolska

akcja

„Czujka

na

straży

Twojego

bezpieczeństwa”, ma na celu zwiększyć świadomość zagrożeń jakie niesie ze sobą śmiertelny
tlenek węgla i zmniejszyć tym samym liczbę ofiar powstałą w wyniku tego typu zdarzeń.
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Opocznie przeprowadzają kontrole w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych podczas których propagują ww. akcję oraz montują czujki tlenku
węgla w wytypowanych mieszkaniach.
Dodatkowo poprzez bieżące przekazywanie sporządzanych informacji do prasy, radia,
telewizji lokalnej, starostwa powiatowego, portali internetowych o sytuacji pożarowej na terenie
powiatu oraz o powstałych zdarzeniach i ważnych wydarzeniach z życia tut. Komendy czy
jednostek ochrony przeciwpożarowej zmniejsza się czas dotarcia informacji do społeczeństwa
i mieszkańców.
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Doskonalenie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego:
·

Szkolenia specjalistyczne PSP: w roku ubiegłym zrealizowano 9 kursów specjalistycznych
i szkoleń, w których uczestniczyło 90 strażaków,

·

Szkolenie OSP: w roku ubiegłym zrealizowano 9 kursów podstawowych, specjalistycznych
i szkoleń, w których uczestniczyło 262 strażaków OSP.

·

Modernizacja systemu łączności – przeprowadzono II etap remontu masztu łączności
radiowej na budynku administracyjno – garażowym w kwocie 15.657,90 zł – zadanie
sfinansowane w całości ze środków Starostwa Powiatowego w Opocznie.
Współpraca w ramach organizacji systemu łączności, alarmowania i współdziałania
pomiędzy służbami, inspekcjami i strażami oraz PCZK.
Ćwiczenia

powodziowe

„Opoczno

2018”

–

w

dniu

12

czerwca

w miejscowości Dąbrówka, gm. Drzewica na terenie wałów przeciwpowodziowych przy ujściu
rzeki Drzewiczki do Zalewu Drzewickiego, przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające
współdziałanie wydzielonych sił i środków JOP z terenu województwa łódzkiego z innymi
służbami podmiotami, podczas działań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom powodziowym.
Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości taktycznych sił i środków JOP podczas
uszczelniania i podwyższania korony wałów, ewakuacji osób z terenów odciętych lub
trudnodostępnych oraz cele poboczne tj. doskonalenie współdziałania i wzajemnej integracji sił
i

środków

służb

ratowniczych

działających

na

terenie

powiatu

pajęczańskiego

i radomszczańskiego, rozpoznanie występujących zagrożeń powodziowych, organizacja zaplecza
logistycznego.
Ćwiczenia stanowiły doskonały sprawdzian możliwości działań operacyjnych w czasie
realizacji skomplikowanych założeń taktycznych, umiejętności współdziałania strażaków PSP
z powiatu radomszczańskiego i powiatu pajęczańskiego z jednostkami ochrony przeciwpożarowej
z terenu powiatu opoczyńskiego.
3.POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W OPOCZNIE
Do podstawowych obowiązków organu nadzoru budowlanego należy:
a)nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
-zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
oraz wymaganiami ochrony środowiska,
-zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem
budowlanym lub warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
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-warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,
-zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej,
-właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
-stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów budowlanych zgodnie z art. 10 Pb.
(Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu
robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione
na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych –
również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem)
b)wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą,
c)kontrolowanie

posiadania

przez

osoby

wykonujące

samodzielne

funkcje

techniczne

w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
d)badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
e)współdziałanie z organami kontroli państwowej.
W roku 2018 przeprowadzono 8 kontroli obiektów w trakcie realizacji oraz 52 kontrole
obowiązkowe. Przyjęto 675 zawiadomień o rozpoczęciu budowy obiektu budowlanego oraz
404 zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.
W roku 2018 przeprowadzono: 212 kontroli obiektów w trakcie użytkowania, w tym:
132

kontrole

obiektów

wielkopowierzchniowych,

12

kontroli

budynków

mieszkalnych

wielorodzinnych, 3 kontrole budynków handlowo - usługowych, 9 budynków oświatowych,
44 obiektów w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje" oraz 12 kontroli obiektów w złym stanie
technicznym.
Ogółem w 2018 r. przeprowadzono 342 kontrole i inspekcje terenowe.
W roku minionym 2018 organ nadzoru budowlanego nie otrzymał zawiadomienia
o katastrofie budowlanej
Akcja zima - Z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne nie zachodziła potrzeba
egzekwowania obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych na podstawie
Rozporządzenia Nr 4/2010 Wojewody łódzkiego.
Kontrole nakazane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i WINB w Łodzi;
W roku 2018 przeprowadzono niżej wymienione akcje i kontrole zlecone przez GINB
i WINB:
Ø Bazy noclegowe, ośrodki kolonijne oraz szkoły w których odbywać się będą zajęcia
wakacyjne dla dzieci i młodzieży,
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Ø Place zabaw i inne miejsca przeznaczone do rekreacji, wypoczynku dla dzieci
i młodzieży (takie jak ośrodki sportowe, boiska sportowe, trybuny, skateparki, parki
linowe, ścianki wspinaczkowe, baseny i itp.).
Ogółem w roku 2018 takich kontroli przeprowadzono - 44. W roku 2018 r. nałożono 14
mandatów karnych kredytowanych na kwotę 4.050,00 zł oraz wydano 160 decyzji
administracyjnych i 64 postanowienia.
Dane statystyczne
Budownictwo mieszkaniowe w 2018 r.
Forma budownictwa

1
Ogółem
Indywidualne
Spółdzielcze
Przeznaczone na
sprzedaż lub wynajem

Liczba mieszkań

Pow. użytkowa
mieszkań w m2
Oddanych do użytkowania

Których budowę
rozpoczęto
W budynkach mieszkalnych i o innym przeznaczeniu niż
mieszkalne
2
3
4
229
208
26.045
229
208
26.045
-

Obiekty przekazane do użytkowania w 2018 r.

Rodzaje obiektów
budowlanych

Budynki mieszkalne
jednorodzinne
Budynki mieszkalne
wielorodzinne
Budynki zamieszkania
zbiorowego
Obiekty użyteczności publicznej
Budynki gospodarcze,
inwentarskie
Budynki przemysłowe i
magazynowe
Obiekty infrastruktury transport
Budowle wodne
Rurociągi, linie
telekomunikacyjne i
elektroenergetyczne
Pozostałe obiekty
RAZEM

Ilość obiektów przekazanych do użytkowania w 2018 r.
Na podstawie
Na podstawie pozwolenia na użytkowanie
zawiadomienia o
Ogółem
W tym legalizacja
zakończeniu budowy
(art. 48 i 49)
195
13
-

-

-

-

-

-

39
38

26
-

-

3

7

-

5
0
28

0
0
5

-

22
330

1
52

-
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Nakazy rozbiórki obiektów budowlanych w 2018 r.

Decyzje nakazujące rozbiórkę z
tytułu:

0
Samowoli budowlanej

Liczba ogółem

w tym budynki: jednorodzinne
- wielorodzinne
- zamieszkania
zbiorowego

W tym
budownictwo
wodne

4

0

3
-

4
-

Budowy prowadzonej
niezgodnie z warunkami
pozwolenia

-

-

-

-

-

Niewłaściwego utrzymania
obiektów budowlanych

6

3

-

-

-

Razem:

10

3

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

Budowy prowadzonej
niezgodnie z warunkami
pozwolenia

-

-

-

-

-

Niewłaściwego utrzymania
obiektów budowlanych

4

1

-

-

-

Razem:

6

3

-

-

-

3

4

Wszczęte postępowania
egzekucyjne
eegzekucyjne z tytułu:
Samowoli budowlanej

0
Rozbiórki wykonane z tytułu:

1

w tym na
w tym
terenach
budownictwo
zamkniętych: transportowe

1a
przez
zobowiązanego

2

1b

2

5
-

5

w drodze
wykonania
zastępcze

Samowoli budowlanej

1

-

0

-

-

-

Budowy prowadzonej
niezgodnie z warunkami
pozwolenia

0

-

-

-

-

-

Niewłaściwego utrzymania
obiektów budowlanych

4

-

2

-

-

-

Razem:

5

-

2

-

-

-
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4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, W TYM WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE POWIATOWEGO
MAGAZYNU PRZECIWPOWODZIOWEGO I KRYZYSOWEGO
W budżecie Powiatu na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym utworzona jest
rezerwa celowa w wysokości 140.000,00 zł.
Obowiązek utworzenia rezerwy celowej nakłada na JST ustawa o zarządzaniu kryzysowym.
W budżecie JST musi być utworzona rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki
pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki
na obsługę długu.
Poniżej w tabeli przedstawiamy zestawienie rezerw celowych jakie są zabezpieczone w powiecie
opoczyńskim
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jednostka samorządu terytorialnego

Wysokość rezerwy celowej na rok 2018 w zł

Powiat Opoczyński
Gmina Mniszków
Gmina Białaczów
Gmina Żarnów
Gmina Paradyż
Gmina Poświętne
Gmina Opoczno
Gmina Sławno
Gmina Drzewica

Rezerwa

celowa

może

140.000,00
52.200,00
63.000,00
65.000,00
55.000,00
42.700,00
383.800,00
91.000,00
175.000,00
być

wykorzystana

wyłącznie

do

działań

interwencyjnych

i doraźnych, niezbędnych do zrealizowania celu, działań koniecznych do zapewnienia
bezpieczeństwa.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu, zgodnie z zapisami ustawy
o zarządzaniu kryzysowym, powołano Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dyżurni
PCZK przez 7 dni w tygodniu, całodobowo, monitorują na bieżąco sytuację w Powiecie
i w sytuacji zagrożenia przekazują ostrzeżenia do gmin i osób wskazanych przez gminy w tym
celu oraz innych jednostek. Jest to 87 osób. Ponadto, powołano Powiatowy Zespół Zarządzania
Kryzysowego, jako strukturę organizacyjną przy pomocy której Starosta wykonuje zadania
z zakresu zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu opoczyńskiego.
Realizując zapis art. 38 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu realizacji zadań
Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami – Starosta
Opoczyński powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku.
Starosta Opoczyński w 2018 roku zgodnie z planem pracy zwołał dwa wspólne posiedzenia
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku:
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W związku z tragicznymi w skutkach zdarzeniami jakie miały miejsce w różnych częściach kraju,
także w woj. Łódzkim (silne wiatry, nawałnice, silne burze) podczas wspólnego posiedzenia
PZZK i Komisji omówiono:
·

Organizację

systemu

zarządzania

kryzysowego

w

Polsce,

ze

szczególnym

uwzględnieniem rozwiązań przyjętych w powiecie opoczyńskim.
·

Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego wraz z jego załącznikami funkcjonalnymi,
mapę zagrożeń w ujęciu zagrożeń i w ujęciu funkcjonalnym, obowiązujące procedury.

·

Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przekazywania

informacji

Powiatowemu

Centrum

Zarządzania

Kryzysowego

o zagrożeniach, zdarzeniach i sytuacjach kryzysowych występujących na terenie powiatu
opoczyńskiego.
·

Zarządzanie kryzysowe w powiecie a interwencja kryzysowa. Interwencja kryzysowa
realizowana na poziomie gminnym przez Zespół Interwencji Kryzysowej działający
w strukturach PCPR w Opocznie.

·

Wnioski i rekomendacje Zespołu Międzyresortowego, który analizował i oceniał
funkcjonowanie systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Polsce. Sprawy, które
dot. naszego powiatu zostały wyjaśnione i wdrożono procedury postępowania zgodne
z rekomendacjami.

Na kolejnym wspólnym posiedzeniu PZZK i Komisji omówiono i przedyskutowano
następujące zagadnienia:
·

Zakres przygotowań służb, inspekcji i straży, jednostek organizacyjnych powiatu
związanych z zabezpieczeniem nadzoru prewencyjnego dla wypoczynku dzieci
i młodzieży w okresie wakacji.

·

Informację Komendanta Powiatowego PSP nt. funkcjonowania Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego na poziomie Powiatu oraz Powiatowy Plan Ratowniczy.

·

Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego - przekazanie zatwierdzonego przez
Wojewodę Planu służbom, inspekcjom i jednostkom organizacyjnym Powiatu.

Do zadań Powiatu, w związku z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, należy
również wyposażenie i utrzymanie Powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i zarządzania
kryzysowego. Analizując potencjalne zagrożenia, w miarę możliwości, uzupełniane jest
wyposażenie magazynu.
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Wyposażenie magazynu – stan na 31 grudnia 2018 r.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Wyszczególnienie
Worki polipropylenowe 30 kg
Plandeki 10mx15m
Plandeki 15mx20m
Plandeki 8mx12m
Plandeki 10mx12m
Linka do mocowania plandek (ø 6mm)
Kurtki sztormiak
Kalosze
Spodniobuty
Przyczepa samochodowa NEPTUN
Radiotelefony przenośne Motorola GP340
Radiotelefony Motorola DP1400
Latarki Vulkan
Rękaw do nagrzewnicy namiotu
Ściągacz linowy
Mata przejazdowa
Kastra prostokątna 80l
Waga platformowa
Opryskiwacz Hecht
Kombinezon ochronny
Kamizelki odblaskowe

j.m.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
mb
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Ilość
11.000
10
7
9
11
400
10
3
10
1
2
4
3
1
1
6
3
1
1
8
20

Przyczepa samochodowa NEPTUN, spodniobuty, radiotelefony Motorola DP1400, latarki Vulkan,
rękaw do nagrzewnicy namiotu, ściągacz linowy z kpl. lin - są użyczone PSP w Opocznie.
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