Raport
o stanie Powiatu Opoczyńskiego
za 2019 rok

Opoczno, maj 2020 r.
____________________________________________________________________________
Raport o stanie Powiatu Opoczyńskiego za rok 2019 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
opublikowanych przez GUS.
Dane powyższe przedstawili dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego, dyrektorzy 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 i poz. 1571) 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 2019 Rada Powiatu Opoczyńskiego również 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 2019 r.

Liczba mieszkańców
(według danych GUS)

Krótki opis sytuacji
demograficznej (na
podstawie danych GUS)

wg. stanu na 30 czerwca 2018 r.

wg. stanu na 30 czerwca 2019 r.

76.719

76.324

1)Ludność ogółem – 76.719
w tym:

1)Ludność ogółem – 76.324
w tym:

a) mężczyźni - 37.983
b) kobiety - 38.736

a) mężczyźni - 37.787
b) kobiety - 38.537

2)Ludność - miasta – 25.263
w tym:

2)Ludność - miasta – 25.039
w tym:

a) mężczyźni - 12.279
b) kobiety - 12.984

a) mężczyźni - 12.153
b) kobiety - 12.886

5

3)Ludność – wieś – 51.456
w tym:

3)Ludność – wieś – 51.285
w tym:

a) mężczyźni - 25.704
b) kobiety - 25.752

a) mężczyźni - 25.634
b) kobiety - 25.651

4)Przyrost naturalny:

4)Przyrost naturalny:

- urodzenia żywe: 388
- zgony: 482
Przyrost naturalny: – 94

- urodzenia żywe: 335
- zgony: 435
Przyrost naturalny: – 100

5)Migracje wewnętrzne:

5)Migracje wewnętrzne:

- napływ: 250
- odpływ: 424
Saldo: - 174

- napływ: 256
- odpływ: 460
Saldo: - 204

6)Migracje zagraniczne:

6)Migracje zagraniczne:

- imigracje: 7
- emigracje: 4

- imigracje: 12
- emigracje: 7

Saldo: 3
Ogólne saldo migracji: - 171

Saldo: 5
Ogólne saldo migracji: - 199

7)Ludność – wiek produkcyjny:

7)Ludność – wiek produkcyjny:

- wiek przedprodukcyjny: 14.736
- wiek produkcyjny: 46.596
- wiek poprodukcyjny: 15.387

- wiek przedprodukcyjny: 14.589
- wiek produkcyjny: 45.980
- wiek poprodukcyjny: 15.755

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
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Dane
finansowe

rok 2018

rok 2019

74.870.649,79 zł
w tym:

82.278.435,41 zł
w tym:

- dochody bieżące:
67.004.457,88 zł,

- dochody bieżące:
72.702.950,34 zł,

- dochody majątkowe:
7.866.191,91 zł

- dochody majątkowe:
9.575.485,07zł

Subwencje

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

34.986.869,00 zł
tj. 42,52 % wykonanych
dochodów ogółem

Dochody
własne

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

24.887.795,08 zł
tj. 30,25 %
wykonanych dochodów
ogółem

Dotacje

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

Dochody
ogółem
(wykonane)

Podstawowe dane
finansowe w układzie
porównawczym na
koniec 2018 r. i 2019 r.

Wydatki
ogółem

Na projekty
realizowane
przy udziale
środków UE
wydano

22.403.771,33 zł
tj. 27,23 % wykonanych
dochodów ogółem

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

80.632.747,00 zł, co
stanowi 90,40 % planu
rocznego, w tym:

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

-wydatki bieżące:
66.519.945,86 zł tj.
82,50 % wykonanych
wydatków ogółem

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

-wydatki majątkowe:
14.112.801,14 zł tj.
17,50 % wykonanych
wydatków ogółem

6.440.195,33 zł w tym:

11.676.184,72 zł w tym:

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

- środki z budżetu
krajowego wynosiły:
3.113.875,78 zł,

-środki z budżetu UE
wynosiły:
5.136.354,08 zł

-środki z budżetu UE
wynosiły:
8.562.308,94 zł
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Zadłużenie
Powiatu z tytułu
kredytów i
pożyczek
Wartość mienia
Powiatu –
środki trwałe

19.545.238,08 zł

21.671.428,56 zł

na dzień 31.12.2018 r.

na dzień 31.12.2019 r.

268.126.958,00 zł

272.739.915,00 zł

(stan na 31 grudnia
danego roku)

III.

Wykonanie uchwał Rady Powiatu Opoczyńskiego podjętych w roku 2019:

Lp.

Numer i data
podjęcia
uchwały

w sprawie

Informacja o wykonaniu

1.

Nr IV/33/19
30.01.2019 r.

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

wykonana

2.

Nr IV/34/19
30.01.2019 r.

w sprawie prowadzenia zadania publicznego
z zakresu promocji powiatów

wykonana i na bieżąco
realizowana

3.

Nr IV/35/19
30.01.2019 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Opoczyńskiego na
2019 rok

wykonana

4.

Nr V/36/19
01.03.2019 r.

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

uchwała nie została
wykonana

5.

Nr VI/37/19
11.03.2019 r.

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

wykonana

6.

Nr VII/38/19
27.03.2019 r.

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

wykonana i na bieżąco
realizowana

7.

Nr VII/39/2019
27.03.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

wykonana

8.

Nr VII/40/19
27.03.2019 r.

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

wykonana i na bieżąco
realizowana

9.

Nr VII/41/19
27.03.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności
przesyłu
na
nieruchomości

w trakcie realizacji
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położonej w Drzewicy oznaczonej w ewidencji
gruntów jako dz. Nr 175 arkusz 5 stanowiącej
własność Powiatu Opoczyńskiego
10.

Nr VII/42/19
27.03.2019 r.

w sprawie składu Rady Społecznej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im. Edmunda
Biernackiego w Opocznie

wykonana

11.

Nr VII/43/19
27.03.2019 r.

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

wykonana

12.

Nr VII/44/19
27.03.2019 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli

wykonana i na bieżąco
realizowana

13.

Nr VII/45/19
27.03.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia
„Regulaminu
wynagradzania
nauczycieli
zatrudnionych
w
szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat
Opoczyński”

wykonana i na bieżąco
realizowana

14.

Nr VII/46/19
27.03.2019 r.

w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu
Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa
Obywateli
i
Porządku
Publicznego na lata 2019-23”

wykonana i na bieżąco
realizowana

15.

Nr VIII/47/19
26.04.2019 r.

w sprawie zwiększenia wysokości środków
finansowych na bieżące funkcjonowanie
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
rodzinnego prowadzonych przez Powiat
Opoczyński

wykonana i na bieżąco
realizowana

16.

Nr VIII/48/19
26.04.2019 r.

w sprawie zwiększenia wysokości środków
finansowych
na
utrzymanie
dziecka
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat
Opoczyński

wykonana i na bieżąco
realizowana

17.

Nr VIII/49/19
26.04.2019 r.

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

wykonana

18.

Nr IX/50/19
28.05.2019 r.

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

wykonana i na bieżąco
realizowana

19.

Nr IX/51/19
28.05.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

wykonana
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20.

Nr IX/52/19
28.05.2019 r.

w sprawie określenia zasad zbywania aktywów
trwałych samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej oraz oddawania ich w najem,
dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie

wykonana i na bieżąco
realizowana

21.

Nr IX/53/19
28.05.2019 r.

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych
na
terenie
Powiatu
Opoczyńskiego w II półroczu 2019 r.

wykonana

22.

Nr IX/54/19
28.05.2019 r.

w
sprawie
określenia
przystanków
komunikacyjnych
na
terenie
Powiatu
Opoczyńskiego, których właścicielem jest
Powiat Opoczyński oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków

wykonana i na bieżąco
realizowana

23.

Nr IX/55/19
28.05.2019 r.

w sprawie określenia rodzaju świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich
przyznawania

wykonana i na bieżąco
realizowana

24.

Nr IX/56/19
28.05.2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców
Skórkowic oraz okolicznych miejscowości

wykonana

25.

Nr IX/57/19
28.05.2019 r.

w sprawie zmian w składzie Komisji Rodziny,
Edukacji
i
Kultury
Rady
Powiatu
Opoczyńskiego

wykonana

26.

Nr IX/58/19
28.05.2019 r.

w sprawie zmian w składzie Komisji Ochrony
Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Rady Powiatu Opoczyńskiego

wykonana

27.

Nr X/59/19
26.06.2019 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi
Opoczyńskiego wotum zaufania

Powiatu

wykonana

28.

Nr X/60/19
26.06.2019 r.

w
sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Opoczyńskiego za 2018 rok

wykonana

29.

Nr X/61/19
26.06.2019 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
Opoczyńskiego
absolutorium
z
tytułu
wykonania budżetu za 2018 rok

wykonana

30.

Nr X/62/19
26.06.2019 r.

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

wykonana i na bieżąco
realizowana

31.

Nr X/63/19
26.06.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

wykonana

32.

Nr X/64/19
26.06.2019 r.

w
sprawie
zatwierdzenia
rocznego
sprawozdania finansowego za 2018 rok
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej
Szpitala
Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

wykonana
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33.

Nr X/65/19
26.06.2019 r.

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

wykonana

34.

Nr X/66/19
26.06.2019 r.

w sprawie utworzenia placówek opiekuńczowychowawczych prowadzonych przez Powiat
Opoczyński oraz nadania im Statutów

wykonana

35.

Nr X/67/19
26.06.2019 r.

w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej
w
Drzewicy
z
Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

wykonana

36.

Nr X/68/19
26.06.2019 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej
w Drzewicy

wykonana

37.

Nr X/69/19
26.06.2019 r.

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława
Staszica w Opocznie

wykonana

38.

Nr X/70/19
26.06.2019 r.

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

wykonana

39.

Nr X/71/19
26.06.2019 r.

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół
Zawodowych w Żarnowie

wykonana

40.

Nr X/72/19
26.06.2019 r.

w
sprawie
przekształcenia
I
Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
w Opocznie

wykonana

41.

Nr X/73/19
26.06.2019 r.

w
sprawie
przekształcenia
II
Liceum
Ogólnokształcącego w Opocznie wchodzącego
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie

wykonana

42.

Nr X/74/19
26.06.2019 r.

w
sprawie
przekształcenia
Liceum
Ogólnokształcącego w Mroczkowie Gościnnym
wchodzącego w skład Powiatowego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mroczkowie Gościnnym

wykonana

43.

Nr X/75/19
26.06.2019 r.

w
sprawie
przekształcenia
Liceum
Ogólnokształcącego w Żarnowie wchodzącego
w
skład
Zespołu
Szkół
Zawodowych
Żarnowie

wykonana

44.

Nr X/76/19
26.06.2019 r.

w
sprawie
przekształcenia
Liceum
Ogólnokształcącego im. majora Henryka
Dobrzańskiego
„Hubala”
w
Drzewicy
wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

wykonana
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45.

Nr X/77/19
26.06.2019 r.

w sprawie przekształcenia Zaocznego Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Opocznie
wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława
Staszica w Opocznie

wykonana

46.

Nr X/78/19
26.06.2019 r.

w sprawie przekształcenia Zaocznego Liceum
Ogólnokształcącego
dla
Dorosłych
w Mroczkowie Gościnnym wchodzącego
w skład Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie
Gościnnym

wykonana

47.

Nr X/79/19
26.06.2019 r.

w sprawie przekształcenia Zaocznego Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żarnowie
wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Zawodowych w Żarnowie

wykonana

48.

Nr X/80/19
26.06.2019 r.

w sprawie przekształcenia Zaocznego Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Drzewicy
wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

wykonana

49.

Nr X/81/19
26.06.2019 r.

w
sprawie
przekształcenia
Technikum
w Opocznie wchodzącego w skład Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława
Staszica w Opocznie

wykonana

50.

Nr X/82/19
26.06.2019 r.

w
sprawie
przekształcenia
Technikum
w Mroczkowie Gościnnym wchodzącego
w skład Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie
Gościnnym

wykonana

51.

Nr X/83/19
26.06.2019 r.

w
sprawie
przekształcenia
Technikum
w Żarnowie wchodzącego w skład Zespołu
Szkół Zawodowych w Żarnowie

wykonana

52.

Nr X/84/19
26.06.2019 r.

w
sprawie
przekształcenia
Technikum
im. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
w Drzewicy wchodzącego w skład Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

wykonana

53.

Nr X/85/19
26.06.2019 r.

w sprawie dostosowania nazwy Szkoły
Policealnej dla Dorosłych w Opocznie
wchodzącej
w
skład
Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława
Staszica w Opocznie

wykonana

54.

Nr X/86/19
26.06.2019 r.

w sprawie dostosowania nazwy Szkoły
Policealnej dla Dorosłych w Drzewicy
wchodzącej
w
skład
Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

wykonana
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55.

Nr X/87/19
26.06.2019 r.

w sprawie dostosowania nazwy Szkoły
Policealnej dla Dorosłych w Mroczkowie
Gościnnym wchodzącej w skład Powiatowego
Centrum
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym

wykonana

56.

Nr X/88/19
26.06.2019 r.

w sprawie dostosowania nazwy Szkoły
Policealnej dla Dorosłych w Żarnowie
wchodzącej
w
skład
Zespołu
Szkół
Zawodowych w Żarnowie

wykonana

57.

Nr XI/89/19
26.08.2019 r.

w sprawie przyjęcia przez Powiat Opoczyński
Samorządowej Karty Praw Rodzin

wykonana i na bieżąco
realizowana

58.

Nr XI/90/19
26.08.2019 r.

w sprawie ogłoszenia Powiatu Opoczyńskiego
powiatem przyjaznym małżeństwu, rodzinie,
macierzyństwu i rodzicielstwu

Wykonana i na bieżąco
realizowana

59.

Nr XI/91/19
26.08.2019 r.

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

wykonana i na bieżąco
realizowana

60.

Nr XI/92/19
26.08.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

wykonana

61.

Nr XI/93/19
26.08.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych
rachunków dochodów jednostek budżetowych
Powiatu Opoczyńskiego

wykonana i na bieżąco
realizowana

62.

Nr XI/94/19
26.08.2019 r.

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

wykonana

63.

Nr XI/95/19
26.08.19 r.

w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu
Opoczyńskiego do Stowarzyszenia „Ziemia
Odrowążów”

wykonana

64.

Nr XI/96/19
26.08.19 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności
przesyłu
na
nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów jako
dz. nr 1/10 położonej w obrębie 7 m. Opoczna
stanowiącej własność Powiatu Opoczyńskiego

wykonana

65.

Nr XI/97/19
26.08.19 r.

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

wykonana
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66.

Nr XI/98/19
26.08.19 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na terenie
Powiatu Opoczyńskiego

wykonana

67.

Nr XI/99/19
26.08.19 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół ponadpodstawowych i specjalnych
mających siedzibę na obszarze Powiatu
Opoczyńskiego od 1 września 2019 roku

wykonana

68.

Nr XI/100/19
26.08.19 r.

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

wykonana

69.

Nr XI/101/19
26.08.19 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutu Powiatu Opoczyńskiego

wykonana

70.

Nr XI/102/19
26.08.19 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
powiatowych

wykonana - Wojewoda
Łódzki wydał
rozstrzygnięcie nadzorcze
dot. części przepisów
zawartych w tej uchwale

71.

Nr XII/103/19
26.09.19 r.

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

wykonana i na bieżąco
realizowana

72.

Nr XII/104/19
26.09.19 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

wykonana

73.

Nr XII/105/19
26.09.19 r.

w sprawie Rocznego Programu Współpracy
Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami
Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami
Prowadzącymi
Działalność
Pożytku
Publicznego na 2020 rok

wykonana i na bieżąco
realizowana

74.

Nr XII/106/19
26.09.19 r.

w
sprawie
przekształcenia
Kształcenia Praktycznego w
Gościnnym
wchodzącego
Powiatowego
Centrum
Zawodowego i Ustawicznego w
Gościnnym

Centrum
Mroczkowie
w
skład
Kształcenia
Mroczkowie

wykonana

75.

Nr XII/107/19
26.09.19 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie założenia
Powiatowego
Centrum
Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie
Gościnnym

wykonana
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76.

Nr XII/108/19
26.09.19 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia
„Regulaminu
wynagradzania
nauczycieli
zatrudnionych
w
szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat
Opoczyński”

wykonana i na bieżąco
realizowana

77.

Nr XIII/109/19
28.10.19 r.

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

wykonana i na bieżąco
realizowana

78.

Nr XIII/110/19
28.10.19 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

wykonana

79.

Nr XIII/111/19
28.10.19 r.

w
sprawie
zatwierdzenia
programu
naprawczego Samodzielnego Publicznego
Zakładu
Opieki
Zdrowotnej
Szpitala
Powiatowego im. Edmunda Biernackiego
w Opocznie na lata 2019-2021

wykonana i na bieżąco
realizowana

80.

Nr XIII/112/19
28.10.19 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu opoczyńskiego w II półroczu
2019 r.

wykonana

81.

Nr XIII/113/19
28.10.19 r.

w
sprawie
określenia
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli
zatrudnionych
w
szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat
Opoczyński oraz zasad zaliczania do wymiaru
godzin poszczególnych zajęć w formie
zaocznej i kształcenia na odległość

wykonana i na bieżąco
realizowana

82.

Nr XIII/114/19
28.10.19 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na liniach
komunikacyjnych
na
terenie
Powiatu
Opoczyńskiego

wykonana

83.

Nr XIII/115/19
28.10.19 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność
powiatu opoczyńskiego

wykonana

84.

Nr XIV/116/19
28.11.19 r.

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

wykonana i na bieżąco
realizowana

85.

Nr XIV/117/19
28.11.19 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

wykonana
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86.

Nr XIV/118/19
28.11.19 r.

w sprawie pokrycia ujemnego wyniku
finansowego za rok 2018 Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala
Powiatowego
im.
Edmunda
Biernackiego w Opocznie

wykonana

87.

Nr XIV/119/19
28.11.19 r.

w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody
Powiatu Opoczyńskiego za osiągnięcia w
dziedzinie kultury

wykonana i na bieżąco
realizowana

88.

Nr XIV/120/19
28.11.19 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego
Urzędu Pracy w Opocznie

wykonana

89.

Nr XIV/121/19
28.11.19 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu
Opoczyńskiego Nr X/66/19 z dnia 26 czerwca
2019 r. w sprawie utworzenia placówek
opiekuńczo-wychowawczych
prowadzonych
przez Powiat Opoczyński oraz nadania im
Statutów

wykonana

90.

Nr XIV/122/19
28.11.19 r.

w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie
statków lub innych obiektów pływających
w 2020 r.

uchwała została
opublikowana

91.

Nr XIV/123/19
28.11.19 r.

w sprawie ustalenia opłat obowiązujących
w 2020 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

92.

Nr XIV/124/19
28.11.19 r.

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

wykonana

93.

Nr XIV/125/19
28.11.19 r.

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

wykonana

94.

Nr XIV/126/19
28.11.19 r.

zmieniająca uchwałę nr XXXII/213/17 z dnia 23
czerwca 2017 r. w sprawie wyboru
przedstawicieli Rady Powiatu Opoczyńskiego
do Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Opocznie

wykonana

95.

Nr XIV/127/19
28.11.19 r.

w sprawie odwołania Sławomira Jakóbczyka
z funkcji Przewodniczącego Komisji Ochrony
Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Rady Powiatu Opoczyńskiego

wykonana
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96.

Nr XVI/128/19
30.12.19 r.

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

wykonana i na bieżąco
realizowana

97.

Nr XVI/129/19
30.12.19 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

wykonana

98.

Nr XVI/130/19
30.12.19 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Opoczyńskiego na lata 2020 - 2028

wykonana i na bieżąco
realizowana

99.

Nr XVI/131/19
30.12.19 r.

w sprawie uchwalenia
Opoczyńskiego na 2020 r.

wykonana i na bieżąco
realizowana

budżetu

Powiatu

Krótka charakterystyka podjętych i zrealizowanych działań w roku 2019:

IV.

Dochody osiągnięte przez Powiat w 2019 r. wyniosły 82.278.435,41 zł, a zrealizowane
to 80.623.747,00 zł., z tego na inwestycje przeznaczone zostało ponad 14 mln zł

wydatki

tj. prawie o 6 mln zł więcej niż rok wcześniej, w tym środki pozyskane z funduszy krajowych
i unijnych stanowią 9 mln zł.
Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Powiat otrzymał prawie
6 mln zł dofinansowania do zadań realizowanych przy udziale środków UE, głównie na rzecz
oświaty, pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej. Z tych środków:
Utworzone zostały dwie placówki opiekuńczo –wychowawcze, każda
Pierwsza

- uruchomiona została w październiku 2019 r. w

Żarnowie i

dla 14 dzieci.

kosztowała ponad

1,5 mln zł, w tym dofinansowanie z UE wynosiło 1 mln 181 tys. zł. Druga placówka w Mroczkowie
Gościnnym również została zakończona i jej wartość to ponad 2 mln 700 tys. zł, z tego
dofinansowanie z UE wynosiło ponad 1 mln 800 tys. zł.
Kontynuowana była inwestycja pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy
Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy”. Wartość tego zadania to blisko 14 mln zł, a wartość
dofinansowania wynosi 8 mln 670 tys. zł. W roku 2019 wydane zostało na ten cel blisko 5 mln zł.
Zakończenie tej inwestycji nastąpi w 2020 roku.
Kolejną inwestycją realizowaną przy udziale środków unijnych jest „Przebudowa wraz
z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie
Gościnnym”(obecnie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego). Wartość
tej inwestycji to ponad 6 mln zł, a dofinansowanie wynosi 3 mln 700 tys. zł. W roku 2019 Powiat
wydał na tę inwestycję prawie 2 mln zł, a jej zakończenie nastąpi w 2020 roku.
W 2019 roku, przy udziale środków unijnych, realizowane było również zadanie
pn. „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński”.
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W roku 2019 Powiat wydał na ten cel prawie 1 mln 100 tys. zł. Całkowita wartość projektu to
1 mln 783 tys. zł., w tym dofinansowanie z UE – 1 mln 152 tys. zł.
Z Funduszu Dróg Samorządowych Powiat pozyskał ponad 500 tys. zł. na inwestycję
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w Białaczowie”. Całkowita wartość
zadania to ponad 1 mln zł. Ponadto, podpisana została umowa o dofinansowanie, z tego
Funduszu, kolejnej inwestycji w infrastrukturę drogową tj. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E
na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap II Popławy – Kolonia - Kazimierzów”. W tym przypadku
wartość dofinansowania wynosi aż 5 mln 151 tys. zł., przy całkowitej wartości zadania ponad
6 mln 438 tys. zł. Zadanie to będzie kontynuowane w roku 2020 i 2021.
Podsumowując: w ramach zadań inwestycyjnych zlecono do przebudowy odcinki dróg
o łącznej długości 4,3 km oraz zlecono wykonanie dokumentacji na rozbudowę dróg
o długości 5,5 km. Wartość tych zadań ogółem to kwota 7 mln 609 tys. zł. Pozyskano na nie
środki zewnętrzne w wysokości ponad 5 mln 660 tys. zł (74,4%) z Funduszu Dróg
Samorządowych, a także kwotę ponad 964 tys. zł z Gmin, na terenie których te inwestycje były
zlokalizowane. Środki własne Powiatu to kwota ponad 984 tys. zł.
Bardzo ważne dla Powiatu są inwestycje w ochronę zdrowia. W 2019 roku zakupiono
ze środków własnych Szpitala Powiatowego ambulans medyczny wraz z wyposażeniem za kwotę
ponad 514 tys. zł. oraz aparat elektrochirurgiczny ENDO do pracowni endoskopowej za kwotę
ponad
i

42

tys.

kolonoskopii

zł
dla

w celu

poprawy dostępności

mieszkańców

Powiatu.

diagnostyki

Ponadto,

ze

w

zakresie

środków

endoskopii
pozyskanych

z funduszy UE zakupiono: dwa systemy do kompresji klatki piersiowej, Videogastroskop,
Videokolonoskop, dwa łóżka szpitalne mobilne, monitor funkcji życiowych, dwa pulsometry,
aparat do znieczuleń – łącznie za kwotę ponad 309 tys. zł.
Od 1 kwietnia 2019 roku w strukturach Szpitala uruchomione zostały trzy zespoły Ratownictwa
Medycznego z miejscem stacjonowania w Opocznie (dwa zespoły) oraz jeden w Żarnowie.
W

Szpitalu

Powiatowym

realizowane

są

również

zadania

inwestycyjne,

takie

jak:

termomodernizacja budynku głównego Szpitala, termomodernizacja zespołu dwóch budynków
Szpitala. Są to inwestycje o wartości całkowitej 9 mln 748 tys. zł, w tym dofinansowanie
z środków UE wynosi ponad 5 mln 515 tys. zł. Kolejne realizowane zadanie dotyczy
dostosowania Szpitala do elektronicznych usług administracyjnych. Całkowity koszt jego realizacji
wynosi 3 mln 567 tys. zł. Obecnie trwają prace dotyczące infrastruktury towarzyszącej na
potrzeby cyfryzacji Szpitala. Ich koszt to kwota ponad 467 tys. zł.
Podjęte w 2019 roku działania w obszarze ochrony środowiska to m. in. pozyskanie
z budżetu Wojewody dodatkowych środków w wysokości ponad 259 tys. zł na odnowienie
zniszczonych przez nawałnicę lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz
pozyskanie ponad 124 tys. zł na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów.
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W Starostwie Powiatowym, bezpłatnie, udostępniane jest pomieszczenie na prowadzenie Punktu
Konsultacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”. W punkcie tym udzielane są
porady i konsultacje dotyczące inwestycji realizowanych na obszarze Powiatu z zakresu
efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
W ramach pracy na rzecz ochrony środowiska zorganizowana została Konferencja
Ekologiczna EKO MOZAIKA 2019 – skierowana do mieszkańców i przedsiębiorców z terenu
naszego Powiatu, z myślą o rozwoju świadomości ekologicznej. Konferencja ta będzie
sztandarowym wydarzeniem w corocznym kalendarium powiatu opoczyńskiego i ma na celu
umacniać świadomość ekologiczną wśród mieszkańców oraz uwrażliwiać ich na bieżące oraz
przyszłe problemy, a także prezentować możliwości i korzyści, w których gospodarstwa domowe,
firmy i samorządy mogą partycypować, łącząc ekologię z ekonomią.
Równolegle do Konferencji w szkołach powiatowych odbywały się prelekcje, warsztaty i wykłady
pod wspólną nazwą dzień świadomości ekologicznej. Młodzież omawiała takie zagadnienia jak
Europejski Tydzień Rozwoju Zrównoważonego, Międzynarodowy Dzień Bez Opakowań
Foliowych czy obchody Światowego Dnia Gleb.
W 2019 roku odbyła się również w energyREGION MICHAŁOWO wizyta studyjna
przedstawicieli Klastra Energii Powiatu Opoczyńskiego.
Na terenie Powiatu koordynowana była akcja „100 tysięcy drzew na 100 lecie
województwa łódzkiego”. W przedsięwzięciu zainaugurowanym przez Urząd Marszałkowski,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Zespół Parków
Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wzięło udział blisko 190 instytucji, w tym Starostwo
Powiatowe w Opocznie. Kluczowym partnerem akcji był Powiat Opoczyński.
W ramach tej akcji przekazano mieszkańcom Powiatu ponad 5.000 sadzonek drzew
i krzewów. Ponadto, ponad 2.200 otrzymanych sadzonek posadzonych zostało przy placówkach
oświatowych oraz instytucjach powiatowych.
Realizacja tego programu była doskonałą integracją dla mieszkańców naszego Powiatu. Spełnił
on także funkcję edukacyjną poprzez popularyzowanie edukacji ekologicznej wśród młodzieży,
która sadziła drzewa, w tym gatunki drzew miododajnych.
Dbałość o drzewostan to pretekst do rozpoczęcia szerszej dyskusji na temat ochrony środowiska,
problemu jakości powietrza, która wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego w Opocznie
drastycznie spada.
Powiat, w 2019 r., wspierał oświatę, realizując różne programy edukacyjne oraz inwestując
w infrastrukturę oświatową, chociażby, wspomniana wcześniej inwestycja tj. „Przebudowa wraz
z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie
Gościnnym”.
Kolejne działanie, z zakresu oświaty, to utworzenie punktu dydaktycznego „Edukacyjny Ogród”
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana
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Pawła II w Opocznie, jak również realizacja rządowego programu kompleksowego wsparcia dla
rodzin „Za życiem”, a także tworzenie klas profilowanych (patronackich) oraz przeprowadzanie
kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.
W dwóch szkołach prowadzonych przez Powiat utworzone zostały „klasy patronackie”,
w ramach oferty edukacyjnej odpowiadającej na zapotrzebowanie rynku pracy:
1)w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie, w Technikum, utworzono
klasy kształcące w zawodach:
-technik analityk, technik automatyk, technik ceramik (współpraca z firmą Opoczno I),
-technik ekonomista (współpraca z firmą Ceramika Paradyż Sp. z .o.o.),
-technik elektroenergetyk transportu szynowego (współpraca z firmą POLREGIO Sp. z o.o.),
-technik elektryk (współpraca z firmami Opoczno I, PKP INTERCITY REMTRAK Sp. z o.o.,
POLREGIO Sp. z o.o.),
-technik handlowiec (współpraca z firmą CELMARKET Sp. z o.o.),
-technik hotelarstwa (współpraca z firmą AMW REWITA),
-technik informatyk (współpraca z firmą PKP INTERCITY REMTRAK Sp. z o.o.),
-technik mechanik (współpraca z firmami: Opoczno I, PKP INTERCITY REMTRAK Sp. z o.o.,
POLREGIO Sp. z o.o.),
-technik mechatronik (współpraca z firmami PKP INTERCITY REMTRAK Sp. z o.o. oraz
Ceramika Paradyż Sp. z o.o.),
-technik organizacji turystyki (współpraca z firmą AMW REWITA),
-technik technologii żywności (współpraca z firmą HORTEX Sp. z o.o. w Przysusze - umowa
patronacka podpisana została 26 lutego 2020 r.)
oraz w Branżowej Szkole I Stopnia otworzono trzy oddziały klas wielozawodowych (współpraca
z Cechem Rzemiosł Różnych w Opocznie) oraz klasę w zawodzie magazynier logistyk
(współpraca z firmą CAOLIN Sp. z o.o.);
2)w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy utworzone zostały oddziały kształcące w zawodach
związanych z kolejnictwem (współpraca z PKP INTERCITY REMTRAK Sp. z o.o.).
W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy prowadzone
są zajęcia dla niemal 15 tys. dzieci i młodzieży. Jest to wzrost o prawie 550 osób w stosunku do
roku 2018. Zainteresowanie usługami Poradni wzrasta rok rocznie.
W ramach zadań w obszarze pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Opocznie, w 2019 roku, realizowało m. in. projekt „Pokonać niepokonane – wsparcie dla dzieci
i młodzieży z pieczy zastępczej w powiecie opoczyńskim”. Wartość projektu to kwota ponad
1 mln 35 tys. zł., w tym dofinansowanie ze środków UE – ponad 880 tys. zł. Projekt odpowiada
na potrzeby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, dotyczące ich codziennego
funkcjonowania oraz pojawiających się problemów (wyrównanie zaległości edukacyjnych,
przełamanie barier, podniesienie poziomu zaradności i wiele innych).
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Kolejny projekt to „W jednym kierunku dla rodziny” – którego głównym celem jest wzrost jakości
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zwiększenie ilości form opieki. Całkowita wartość
projektu to kwota ponad 3 mln 694 tys. zł, w tym dofinansowanie na poziomie ponad
3 mln 140 tys. zł.
Realizowany był także „Program Aktywny Samorząd”, którego celem jest pomoc w uzyskaniu
wykształcenia na poziomie wyższym oraz likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową oraz „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok
2019” – wartość tego programu ponad 74 tys. zł.
Od 2017 roku do końca września 2019 roku realizowany był, w partnerstwie z gminami
i organizacjami pozarządowymi, projekt pn. „CUS – Centrum Usług Społecznych”. Jego wartość
to ponad 2 mln 549 tys. zł, w tym dofinansowanie wyniosło ponad 2 mln 283 tys. zł. W 2019 roku
wydano na ten cel – ponad 11 tys. zł.
W

Powiecie

funkcjonują

trzy warsztaty

terapii

zajęciowej

–

w

Opocznie, Drzewicy

i Żarnowie. W sumie koszt ich funkcjonowania to kwota ponad 1 mln 592 tys. zł. Jest to wymierna
pomoc osobom niepełnosprawnym. Środki własne Powiatu na dofinansowanie WTZ-tów to ponad
188 tys. zł. Kolejne środki przeznaczane są na przeciwdziałanie patologiom społecznym - w roku
2019 była to kwota 30 tys. zł, natomiast

40 tys. zł przeznaczono na rehabilitację osób

niepełnosprawnych.
W 2019 roku na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych przeznaczono
ponad 2 mln 360 tys. zł ze środków PFRON. Dodatkowo Powiat pozyskał środki z PFRON
w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami” ( 60 tys. zł).
W 2019 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał niemal 2 tys.
orzeczeń dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie Powiatu funkcjonują dwa domy pomocy społecznej, w Niemojowicach dla 97
pensjonariuszy i w Drzewicy dla 77 pensjonariuszy.
Środki pozyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie na finansowanie różnych form
zatrudnienia i aktywizację osób bezrobotnych oraz na realizację zadań przewidzianych w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wynosiły w 2019 roku, ponad 3 mln 982 tys. zł.
Były to środki z europejskich funduszy, jak i Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Obecnie
bezrobocie na terenie naszego Powiatu jest na poziomie nieco ponad 5%.
W 2019 roku Powiat pozyskał dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej i utworzone zostały trzy nowe linie komunikacyjne.
Są to: Opoczno – Paradyż, Opoczno – Poświętne przez Drzewicę i Opoczno – Paradyż przez
Zachorzów. Przebieg tych linii odpowiadał zgłaszanym potrzebom komunikacyjnym mieszkańców
Powiatu, a także w dużym stopniu zabezpieczył dowozy i odwozy młodzieży do szkół
ponadpodstawowych do Opoczna i Drzewicy.
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W Powiecie prowadzone są trzy punkty, zlokalizowane w każdej z naszych ośmiu gmin,
nieodpłatnej pomocy prawnej. Powiat otrzymał na ten cel dotację z budżetu państwa w wysokości
190.025,00 zł. W każdej gminie naszego Powiatu udzielana jest bezpłatnie pomoc prawna
naszym mieszkańcom.

V.

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.
Rada Powiatu 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 cele realizowane są na podstawie Strategii Rozwoju Powiatu.
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 2019 - 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
Opoczyńskiego
–
polepszenie
dostępności
komunikacyjnej
i transportowej, poprawa stanu dróg, poprawa stanu infrastruktury
w pasie drogowym:
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku SławnoSzadkowice (2016 r. - 2019 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.),
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- 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.);
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 przyrodniczymi,
z podziałem na gminy (2016 r. – 2020 r.);
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.- inwestycja realizowana
w roku 2019);
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
usamodzielnienia zwiększy szanse wychowanków opuszczających
piecze na dalszy start w dorosłość:
-Tworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wielofunkcyjnych
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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 2019 r.

Cel strategiczny A – Wzmacnianie potencjału gospodarczego
wokół zasobów posiadanych przez Powiat
W ramach rozbudowy i przebudowy dróg zrealizowano zadania na
łącznej długości 4,3 km, w tym na drodze powiatowej nr 3116E
ul. Piotrkowska w Białaczowie i na drodze powiatowej nr 3119E na
odcinku Popławy – Popławy-Kolonia – Kazimierzów.
Zadanie dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 3119E tj.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów.
Etap II Popławy – Popławy-Kolonia- Kazimierzów o długości -3,3 km,
realizowane jest w cyklu wieloletnim, do 2021 roku.
Ponadto opracowano dokumentację projektową na rozbudowę drogi
powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna – Dęba dla odcinka
o długości 5,5 km.
(w 2018 roku zrealizowano drogowe zadania inwestycyjne na długości
6,15 km dróg oraz 0,6 km chodnika).
Cel strategiczny B – Rozwój turystyki i rekreacji
Dotychczas opracowane trasy rowerowe i piesze po atrakcjach
przyrodniczych Powiatu udostępnione zostały na stronie internetowej
Powiatu www.opocznopowiat.pl w zakładce: Powiat - Atrakcyjne miejsca
- Ciekawe miejsca.
Cel strategiczny C – Poprawa jakości życia mieszkańców
1)Wdrożenie
infrastruktury
informacji
przestrzennej
wspomagającej zarządzanie i świadczenie e-usług publicznych.
Powstanie baz danych - kluczowe zadania realizowane w roku
2019, 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”:
Okres realizacji: 1.10.2017 r. – 30.06.2020 r.
Całkowita
wartość
projektu
wynosi
1.296.428,68
zł,
a dofinansowanie UE 839.228,29 zł.
Zadania zrealizowane w ramach ww. projektu w 2019 r. to:
a)cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
polegała na utworzeniu 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
wyniósł brutto 535.050,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze:
środków UE w wysokości – 365.400,00 zł. oraz środków własnych
Powiatu w wysokości – 169.650,00 zł,
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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 wyniósł 182.655,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane
ze środków UE w wysokości – 126.000,00 zł, dotacji celowej przyznanej
przez ŁUW w Łodzi w wysokości – 56.430,00 zł, oraz ze środków
własnych Powiatu w wysokości – 225,00 zł,
c)stabilizacja punktów osnowy ewidencyjnej, dla których w toku prac
zleconych Umową dotyczącą utworzenia bazy osnów ewidencyjnych
dla obrębów ewidencyjnych: Dąbrówka, Domaszno, Krzczonów,
Strzyżów, Zakościele gmina Drzewica nie odnaleziono znaków
w terenie bądź wymagających ponownej stabilizacji. Koszt wykonania
zadania wyniósł 19.041,38 zł. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji
celowej przyznanej przez ŁUW w Łodzi w wysokości – 3.560,50 zł, oraz
ze środków własnych Powiatu w wysokości – 15.480,88 zł,
d)modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Bielowice,
Sołek, Zameczek z gminy Opoczno – I etap prac. Koszt wykonania I
etapu prac wyniósł 270.000,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze
środków UE w wysokości – 184.390,25 zł, dotacji celowej przyznanej
przez ŁUW w Łodzi w wysokości – 83.414,63 zł, oraz ze środków
własnych Powiatu w wysokości – 2.195,12 zł. Termin zakończenia prac
- 25.02.2020 r., całkowity koszt wykonania zadania – 369.000,00 zł.
Ogólna kwota wydatkowana w 2019 r. na realizację zadań
wykonywanych w ramach projektu unijnego
,,Infrastruktura
Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa
Łódzkiego” wyniosła 1.060.220,88 zł w tym:
- 695.919,51 zł kwota pozyskana ze środków UE
- 143.405,13 zł kwota pozyska z dotacji celowej z ŁUW w Łodzi
- 220.896,24 zł kwota przeznaczona ze środków własnych Powiatu.
Największe korzyści z wdrożonego Geoportalu mają wykonawcy prac
geodezyjnych (w 2019 r. 99% zgłoszeń prac geodezyjnych
i kartograficznych jest zgłaszane poprzez Geoportal), 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 2020 r. planowane jest wdrożenie 2 kolejnych e- usług tj. internetowej
obsługi posiedzeń ZUDP i elektroniczny wniosek ZUDP, które pozwolą
usprawnić bieżącą obsługę narad koordynacyjnych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
2)„Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych
Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny”
gm. Opoczno
Wartość planowana projektu: 5.440.594,00 zł w tym planowane
dofinansowanie z EFRR: 3.701.148,31 zł
Wartość robót budowlano – instalacyjnych wraz z wyposażeniem:
5.907.635,45 zł
Okres realizacji projektu: od 20.04.2017 r. do 30.06.2020 r.
Stan rzeczowy wykonanych robót budowlano-instalacyjnych na koniec
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grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco: dokonano rozbiórek
obiektów
zbędnych
zlokalizowanych
na
terenie
inwestycji
przeznaczonych do rozbiórki (budynku kuźni, budynku gospodarczego
oraz wiat stalowych).
1)Zakończono w 100% rozbudowę i przebudowę budynku
gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek
garażowy (trzy stanowiskowy);
2)Wykonano rozbudowę budynku dwukondygnacyjnego warsztatów
szkolnych. Na budynku rozbudowy wykonano instalacje: sanitarne
(wodno – kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, instalacje wody do
celów przeciwpożarowych), elektryczne i teletechniczne. Wykonano
roboty wykończeniowe parteru i piętra w zakresie: tynków
wewnętrznych, okładzin ścian z płytek, montażu parapetów
wewnętrznych, wykonano warstwy podposadzkowe w budynku
i posadzki w pomieszczeniach sanitarnych. Wykonano elewacje na
ścianach zewnętrznych budynku (montaż parapetów zewnętrznych,
docieplenia z wełny mineralnej wraz z wykończeniem tynkiem
strukturalnym i nadaniem kolorystyki, zamontowano parapety okienne);
3)Wykonano przebudowę parterowego budynku warsztatów szkolnych
w którym wykonano instalacje wodno – kanalizacyjne, instalacje
kotłowni z montażem kotła oraz instalacje elektryczne. Wykonano tynki
wewnętrzne, okładziny ścian z płytek, podkłady pod posadzki i posadzki
w części socjalnej męskiej budynku oraz sufity podwieszane (pom. W.C.
i prysznice). Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną
w budynku (wrota, drzwi, okna). Przystąpiono do robót
wykończeniowych w pozostałej części budynku. Wykonano elewacje na
ścianach zewnętrznych budynku (montaż parapetów zewnętrznych,
docieplenia z wełny mineralnej wraz z wykończeniem tynkiem
strukturalnym i nadaniem kolorystyki);
4)Przystąpiono do realizacji zagospodarowania terenu w zakresie:
-robót demontażowych istniejących nawierzchni, wykonano - 100%
-robót montażowych wykonania nawierzchni placów postojowych –
90 %
-robót montażowych wykonania nawierzchni placów manewrowych,
wykonano – 40%
-chodników, wykonano - 40%.
Na koniec roku 2019 r. wartość wykonanych robót zamknęła się kwotą
łączną w wysokości 3.766.975,95 zł, co stanowi 77% całkowitej wartości
robót budowlano instalacyjnych do wykonania w ramach zadania.
3)„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej
dla Dorosłych w miejsc. Drzewica, ul. Stawowa 21/25”
Wartość projektu: 13.993.776,00 zł
w tym dofinansowanie
z EFRR: 8.670.051,47 zł
Wartość robót budowlano – instalacyjnych wraz z wyposażeniem:
13.605.158,86 zł
Okres realizacji: od 27.07.2016 r. do 30.11.2020 r.
Stan rzeczowo-finansowy zaawansowania robót budowlano –
instalacyjnych na koniec grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:
zakończono całkowicie elementy stanu surowego zamkniętego budynku
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części rozbudowy oraz części przebudowy oraz kontynuowano zakres
robót wykończeniowych tj.: tynki wewnętrzne ścian i stropów wraz z
gładziami gipsowymi, roboty posadzkowe z płytek terakota. Zakończono
również roboty instalacyjne wewnętrzne w zakresie oprzewodowania
instalacji: wod.-kan., c.o., elektrycznych i teletechnicznych. Prowadzone
są roboty zewnętrzne elementów komunikacji wewnętrznej na działce:
chodniki, drogi dojazdowe, miejsca postojowe.
Realizacja zadania inwestycyjnego przebiegała zgodnie z założonym
harmonogramem realizacji inwestycji.
Wartość poniesionych wydatków od początku budowy na koniec 2018 r.
kształtuje się na poziomie 1.506.998,78 zł, natomiast wartość
poniesionych wydatków w 2019 r. wyniosła 4.798.068,52 zł.
4)Tworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych:
-„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 całego zadania: 1.670.730,18 zł.
Okres realizacji projektu: 15.02.2017 r. do 30.11.2019 r.
Inwestycja została zakończona. Wykonawca zrealizował roboty
budowlano-instalacyjne w pełnym zakresie objętym przedmiotem
zamówienia w terminie do 6 sierpnia 2019 r. W dniu 18.09.2019 r.
zostało udzielone pozwolenie na użytkowanie budynku, w związku
z powyższym obecnie budynek wykorzystywany jest zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Wartość poniesionych wydatków w 2019 r. wyniosła 672.235,80 zł.
-„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 planowana projektu: 2.487.185,00 zł w tym planowane
dofinansowanie z EFRR: 1.868.035,81 zł.
Wartość robót budowlano – instalacyjnych wraz z wyposażeniem:
2.656.619,87 zł
Okres realizacji projektu: od 27.07.2016 r. do 29.02.2020 r.
Powyższa Inwestycja została zakończona. Wykonawca zrealizował
roboty budowlano-instalacyjne w pełnym zakresie objętym przedmiotem
zamówienia w terminie do 20 września 2019 r.
Całkowita wartość zrealizowanego zadania inwestycyjnego wyniosła –
2.529.476,51 zł.
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 2019 ogłoszony został drugi przetarg, a
następnie przeprowadzone zostały rokowania, ale nie zgłosił się żaden
oferent. Planowane są kolejne przetargi w celu sprzedaży tej
nieruchomości.
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Ponadto, w ramach celu strategicznego C, w roku 2019 realizowane
było zadanie:
„Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego
w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy
w Opocznie”:
Wartość zadania inwestycyjnego: 810.000,00 zł.
Wartość dotacji: 317.600,00 zł - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Okres realizacji: od 23.11.2018 r. do 14.10.2019 r.
Głównym
celem
zrealizowanych
robót
remontowych
było
przystosowanie budynku do wymogów w zakresie ochrony ppoż. jak
również dostosowanie budynku do potrzeb funkcjonalnych Powiatowego
Urzędu Pracy, który będzie miał w nim nową swoją siedzibę.
Jednocześnie zostały przeprowadzone roboty remontowe budowlanoinstalacyjne polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego pomieszczeń
w budynku przy zastosowaniu wyrobów budowlanych innych niż użyto
w stanie pierwotnym.
W wyniku wykonanych robót osiągnięto wymagany cel polegający na
dostosowaniu powierzchni pomieszczeń biurowych niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowaniu PUP, w ramach którego dokonano
remontu 27 pomieszczeń biurowych, 5 sanitariatów ogólnodostępnych
w tym 1 pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych oraz
pomieszczenia socjalnego wraz z ciągami komunikacji wewnętrznej.
Zadanie inwestycyjne zostało zakończone w dniu 30.09.20119 r. oraz
zostało odebrane protokołem końcowym odbioru robót z dnia
14.10.2019 r.
1)Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu.
Najważniejsze działania
podejmowane
w roku 2019 podsumowanie

2)Zwiększenie poziomu usług społecznych na terenie powiatu
opoczyńskiego poprzez utrzymanie miejsc w istniejących Domach
Pomocy Społecznej w Drzewicy i w Niemojowicach.
3)Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie
powiatu opoczyńskiego w zakresie pieczy zastępczej poprzez
utworzenie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych.
4)Wzrost poziomu kształcenia zawodowego i ustawicznego.
5)Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych w tym informacji
i zasobów sektora publicznego przez mieszkańców powiatu
opoczyńskiego oraz województwa łódzkiego.
6)Realizacja w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie projektów
współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego:
-termomodernizacja budynku głównego Szpitala,
-termomodernizacja zespołu dwóch budynków Szpitala,
-dostosowanie Szpitala do elektronicznych usług administracyjnych.
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VI.

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

A. EDUKACJA PUBLICZNA:
1.SIEĆ SZKÓŁ- zmiany struktury szkolnictwa:
Przekształcenia dotychczasowych trzyletnich liceów, czteroletnich techników oraz
centrów kształcenia praktycznego
W 2019 roku dokonywały się kolejne zmiany dotyczące struktury szkolnictwa wynikające
z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

– Przepisy wprowadzające ustawę Prawo

oświatowe oraz ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 września 2019 r. tj.:
1)dotychczasowe

trzyletnie

liceum

ogólnokształcące

staje

się

czteroletnim

liceum

ogólnokształcącym, o którym mowa w ustawie - Prawo oświatowe (art. 146 ust. 1),
2)dotychczasowe czteroletnie technikum staje się pięcioletnim technikum, o którym mowa
w ustawie - Prawo oświatowe (art. 152 ust. 1),
3)dotychczasowe centrum kształcenia praktycznego staje się centrum kształcenia zawodowego
(art. 50 ust.2).
Stwierdzenia przekształceń ww. szkół organy prowadzące dokonywały w drodze uchwał
podejmowanych w terminie do 30 listopada 2019 r. - uchwały podjęte zostały podczas Sesji
26 czerwca 2019 r.
Dostosowanie nazw szkół policealnych
Ponadto, ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw od dnia 1 września 2019 r. zlikwidowała podział
szkół policealnych na szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych oraz nałożyła na organy
prowadzące obowiązek dostosowania nazwy szkół w których występuje wskazanie odbiorców do
przepisów ustawy. Ustawa nałożyła obowiązek podjęcia ww. uchwał do dnia 31 sierpnia 2019 r. uchwały zostały podjęte podczas Sesji 26 czerwca 2019 r.
Zmiany nazw zespołów
W związku z reformą od 1 września 2019 r. przestały w systemie oświaty funkcjonować szkoły
ponadgimnazjalne. Konieczne stało się podjęcie uchwał dostosowujących nazwy Zespołów Szkół
dla których organem prowadzącym był powiat opoczyński do obowiązujących od 1 września
2019 r. typów szkół - uchwały zostały podjęte podczas Sesji 26 czerwca 2019 r.
Ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających
siedzibę na obszarze powiatu opoczyńskiego
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W związku ze zmianami ustroju szkolnego tj. między innymi przekształceniami dotychczasowych
trzyletnich liceów i czteroletnich techników, dostosowaniem nazw szkół policealnych i zmianą
nazw zespołów szkół, na podstawie art. 39 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2019 r.

Prawo

oświatowe, Rada Powiatu Opoczyńskiego w dniu 26 sierpnia 2019 r. podjęła uchwałę Nr XI/99/19
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających
siedzibę na obszarze powiatu opoczyńskiego obowiązującego od dnia 1 września 2019 r.
Szkoły i placówki dla których organem prowadzącym jest powiat opoczyński, inne
jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty niebędące jednostką samorządu
terytorialnego :
1)I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie;
2)Zespół Szkół Powiatowych 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, Bursa nr 1;
3)Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące,
Technikum, Branżowa szkoła I stopnia, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła
Policealna;
4)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, Centrum Kształcenia
Zawodowego;
5)Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące,
Technikum, Branżowa szkoła I stopnia, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła
Policealna;
6)Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana
Pawła II w Opocznie w skład którego wchodzą: Przedszkole, 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.
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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,
-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.

2.STRUKTURA

SZKÓŁ

I

PLACÓWEK

PROWADZONYCH

PRZEZ

POWIAT-LICZBA

UCZNIÓW
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Typ szkoły
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
w Opocznie
II Liceum Ogólnokształcące w Opocznie
Technikum
Zespół Szkół
Branżowa szkoła I stopnia nr 1
Powiatowych
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla
im. Stanisława
Dorosłych w Opocznie
Staszica w
Szkoła Policealna
Opocznie
Bursa nr 1
Razem
Liceum Ogólnokształcące
im. majora
Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
Technikum
im.
majora
Henryka
Dobrzańskiego „Hubala”
Zespół Szkół
Branżowa szkoła I stopnia im. majora
Powiatowych
Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
w Drzewicy
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych w Drzewicy
Szkoła Policealna
Razem
Liceum Ogólnokształcące
Technikum
Powiatowe
Branżowa szkoła I stopnia
Centrum
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla
Kształcenia
Dorosłych w Mroczkowie Gościnnym
Zawodowego
i Ustawicznego
Szkoła Policealna
w Mroczkowie
Centrum Kształcenia Zawodowego:
Gościnnym
Kwalifikacyjne kursy zawodowe*
Razem
Liceum Ogólnokształcące
Technikum
Branżowa szkoła I stopnia
Zespół Szkół
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla
Powiatowych
Dorosłych w Żarnowie
w Żarnowie
Szkoła Policealna
Kwalifikacyjne kursy zawodowe*
Razem
Przedszkole
Specjalny
Szkoła Podstawowa Specjalna
Ośrodek
Oddziały gimnazjum
SzkolnoBranżowa Szkoła I stopnia specjalna
Wychowawczy
„Centrum
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy
Edukacji
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze*
i Rozwoju” im.
Wczesne wspomaganie Rozwoju*
św. Jana Pawła
Wychowankowie*
II w Opocznie
Razem
*nie sumowano w pozycji razem

Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019
Liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020
stan na 30.09.2018
stan na 30.09.2019
l. uczniów

l.oddziałów

l. uczniów

l.oddziałów

537

18

642

20

89
813
160

3
26
6

126
1024
218

4
33
7

66

2

66

2

0

0

0

0

24
1128

37

26
1434

46

42

3

36

2

74

4

157

7

0

0

0

0

61

2

22

1

0
177
0
98
0

0
9
0
4
0

24
239
0
108
13

1
11
0
5
1

0

0

0

0

65

2

59

2

138
163
0
0
44

6
0
0
3

116
180
0
0
59

8
0
0
4

123

3

118

3

136
20
303
7
42
9
11
17
14
12
22
86

4
10
1
5
2
1
2
11

129
0
306
11
36
17
21
14
18
16
85

4
11
2
6
1
3
12
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3. STYPENDIA DLA UCZNIÓW:
W 2019 r. w budżecie Powiatu 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.

Szkoła/placówka

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiego
Zespół Szkół Powiatowych
im. Stanisława Staszica
Powiatowe Centrum
Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego
Zespół Szkół
Powiatowych w Drzewicy
Zespół Szkół Powiatowych
w Żarnowie
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy „Centrum
Edukacji i Rozwoju” im.
św. Jana Pawła II

Środki wypłacone (w zł)
Środki
I semestr
przeznaczone
na stypendia
liczba
Kwota
w 2019 r.
stypendiów (ogółem)

II semestr
liczba
stypendiów

Kwota
(ogółem)

11.216,00

50

5.608,00

50

5.608,00

23.559,00

141

11.770,00

173

11.789,00

3.404,00

14

1.702,00

11

1.702,00

3.697,00

12

1.867,00

14

1.830,00

6.328,00

13

3.224,00

15

3.104,00

1.796,00

4

898,00

4

898,00

Dane dotyczące pozostałych stypendiów przyznanych uczniom w roku szkolnym 2018/2019
liczba uczniów którym zostało przyznane stypendium
rodzaj stypendium
ZSPg nr 1 PCKZIU
ILO
ZSZ
ZSPgD
SOSW
stypendium Prezesa Rady
1
2
1
0
2
0
Ministrów
Stypendia zawodowcy w łódzkiem
0
0
0
0
7
0

4.OSIĄGNIĘCIA POWIATU W OŚWIACIE:
W 2019 roku w prestiżowym rankingu magazynu PERSPEKTYWY 2 technika i liceum
prowadzone przez Powiat zdobyły srebrne i brązowe tarcze tj.:
1)Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie srebrna tarcza,
2)Technikum w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie
Gościnnym - brązowa tarcza,
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3)Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – srebrna tarcza.
5. WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH:

EGZAMIN MATURALNY
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie
Nazwa Szkoły
/ Typ szkoły

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w
Opocznie

Ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego

189

Ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny

186

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie
Typ szkoły

Liceum Ogólnokształcące

Ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego

16

Ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny

11

Typ szkoły

Technikum

Ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego

164

Ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny

145

Typ szkoły

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego

7

Ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny

4

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy
Typ szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Dobrzańskiego
„HUBALA” w Drzewicy

Ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego

11

Ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny

6

Typ szkoły

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Drzewicy

Ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego

5

Ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny

2

34

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym
Typ szkoły

Technikum

Ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego

30

Ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny

28

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie
Typ szkoły

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego

3

Ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny

0

Egzaminy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju”
im. św. Jana Pawła II w Opocznie
Nazwa
szkoły

Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjum
Egzamin ósmoklasisty

Ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu
Ilość uczniów, którzy zdali egzamin

5
5

Egzamin gimnazjalny
Ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu
Ilość uczniów, którzy zdali egzamin

4
4

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Sesja zimowa

Zdawalność egzaminu w technikum
250
200

236
196

150
przystąpiło
100

zdało

50

20

32
12

15

ZSPg D

PCKZiU

0

ZSPg1
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Sesja letnia

Zdawalność egzaminu w technikum
250

229
205

200
150

przystąpiło

100

zdało

50

27

19

14

17

0
ZSPg1

ZSPg D

PCKZIU

Zdawalność egzaminu
w branżowej szkole I stopnia
14

12

12

10

11

10
8

przystąpiło

5

6

zdało

4
2
0

ZSPg1

ZSZ

Zdawalność egzaminu przez
uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych
40
35

35
30

30
25
20

przystąpiło

15

zdało

7

10

6

5
0

PCKZIU

ZSZ
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6. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZA
Z bezpośredniej pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie skorzystało ogółem
1.911 osób. Odbyło się 239 posiedzeń Zespołów Orzekających. Wykonano: 655 badań
psychologicznych, 634 badania pedagogiczne, 603 badania logopedyczne oraz 109 uczniów
zostało przebadanych w zakresie wczesnego wykrywania wady słuchu.
Z terapii indywidualnej skorzystało: terapia psychologiczna - 67 osób, terapia pedagogiczna - 118
osób, terapia logopedyczna - 109 osób. Z grupowej terapii pedagogicznej skorzystało - 11 osób,
z konsultacji psychologicznych skorzystało - 121 osób, z terapii systemowej rodzin korzystało - 12
rodzin, z konsultacji logopedycznych skorzystały - 494 osoby, z porad bez badań skorzystały 23
osoby.
Poradnia prowadziła również specjalistyczne terapie i działania profilaktyczne:
a)indywidualne: biofeedback - 12 osób, integracja sensoryczna – 14 osób;
b)grupowe: trening Umiejętności Społecznych – 8 osób, Letnie i Zimowe Spotkania
Terapeutyczne – 20 osób.
Ponadto, systematycznie odbywały się zajęcia w ramach Młodzieżowego Teatru Profilaktycznego
–11 uczniów oraz co miesiąc odbywały się spotkania w ramach Grupy Wsparcia dla Nauczycieli
i Pedagogów – 7 osób. Rodzice korzystali z cyklicznych zajęć psychoedukacyjnych „Szkoła dla
Rodziców i Wychowawców” oraz „Warsztaty dla dobrych Rodziców”, skierowanych dla rodziców
dzieci z nadpobudliwością psychoruchową.
W Filii Poradni w Drzewicy ogólna liczba przyjęć - 482 osoby.
Wykonano:

117

badań

psychologicznych,

133

badania

pedagogiczne,

103

badania

logopedyczne, 39 badań przesiewowych wykrywających wady słuchu, 38 badań przesiewowych
wykrywających wady wzroku. Z konsultacji psychologicznych skorzystały 23 osoby. Z porad bez
badań skorzystało 201 osób.
Z terapii indywidualnej skorzystało: terapii psychologicznej - 12 osób, terapii pedagogicznej - 31
osób, terapii logopedycznej - 61 osób, z Zajęć Ogólnorozwojowych - 4 osoby, z Grupowych Zajęć
Ogólnorozwojowych skorzystało 6 osób. W Letnich i Zimowych Spotkaniach Terapeutycznych
realizowanych we współpracy z Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy uczestniczyło
49 osób.
Z pomocy pośredniej w Opocznie skorzystało 4.121 osób. Odbyło się 246 spotkań
warsztatowych w szkołach oraz 31 prelekcji na wskazany przez zainteresowaną placówkę temat.
W Filii w Drzewicy z pomocy pośredniej skorzystały 1.263 osoby. Odbyły się
43 zajęcia warsztatowe oraz 16 prelekcji.
W obydwu placówkach odbyły się dyżury dla zainteresowanych w ramach Europejskiego
Tygodnia Świadomości Dysleksji oraz Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
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Należy zauważyć: nadal bardzo duże zapotrzebowanie na terapie indywidualne, wciąż
duże zapotrzebowanie szkół i przedszkoli na działania profilaktyczne, zauważalny wzrost
zapotrzebowania na opinie w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, dużą liczbę dzieci
oczekujących na specjalistyczne formy pomocy takie jak Biofeedback, integracja sensoryczna,
Trening Umiejętności Społecznych, wzrastającą liczbę dzieci z diagnozą całościowych zaburzeń
rozwojowych.
7.KSZTAŁCENIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana
Pawła II w Opocznie jest jedyną w Powiecie specjalistyczną placówką kształcącą uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W skład Centrum wchodzi przedszkole specjalne i trzy szkoły specjalne: szkoła podstawowa,
branżowa szkoła zawodowa I stopnia, szkoła przysposabiająca do pracy. W strukturach Centrum
jest również część mieszkalna, w której przez 5 dni w tygodniu mieszkają wychowankowie
Placówki.
Placówka

realizuje

zadania

o

charakterze

wychowawczym,

edukacyjnym,

profilaktycznym, terapeutycznym, rehabilitacyjnym i opiekuńczym. Prowadzone są zajęcia
specjalistyczne: logopedyczne, 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 sportowo-rekreacyjną (boisko).
W Centrum prowadzone są też zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
i zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.
Od 1 września 2019 r. Centrum jest realizatorem projektu pn. „Przedszkole Specjalne"
współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 20142020. Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu Specjalnym poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej
umożliwiającej dzieciom niepełnosprawnym udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez
wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności w okresie 15 m-cy.
Wartość projektu to 533.373,74 zł, w tym: dofinansowanie 451.774,54 zł, wkład własny
81.599,20 zł.
W

ramach projektu zaplanowane zostały: zajęcia z integracji sensorycznej, zajęcia

sensoplastyczne, zajęcia o charakterze terapeutycznym: Trening Umiejętności Społecznej,
terapia
i

ręki,

terapia

psychologiczne,

taktylna,

rehabilitacja

zajęcia
i

korekcyjno

gimnastyka

-

kompensacyjne,

korekcyjna,

zajęcia

logopedyczne
z

arteterapii,

zajęcia z muzykoterapii.
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Nauczyciele

pracujący

w

przedszkolu

zostaną

objęci

specjalistycznymi

szkoleniami.

Czas trwania projektu: 01.09.2019 r. - 30.11.2020 r.

8.OSIĄGNIĘCIA

SPORTOWE

UCZNIÓW,

STYPENDIA

SPORTOWE,

KLUBY

I STOWARZYSZENIA:

ZAWODY SPORTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ POWIAT
a) XI Halowe Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Opoczyńskiego w Lekkiej Atletyce Dzieci
i Młodzieży Szkolnej – Spała 2019
Podczas edycji w 2019 roku ponad 800 uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego
rywalizowało w takich konkurencjach sportowych jak: biegi 60 metrów dziewcząt i chłopców, 200
metrów dziewcząt i chłopców, 300 metrów dziewcząt i chłopców, 600 metrów dziewcząt, 800
metrów dziewcząt, 1000 metrów chłopców, 1500 metrów chłopców, sztafeta 4×200 metrów
dziewcząt i chłopców, skok w dal, skok wzwyż i pchnięcie kulą.
b) Igrzyska Dzieci/Igrzyska Młodzieży Szkolnej/Licealiada
W roku szkolnym 2018/2019 w ramach Igrzysk Dzieci (rocznik 2006 i młodsi) uczniowie
rywalizowali w 15 dyscyplinach indywidualnych oraz grach zespołowych jak: mini piłka
koszykowa, mini piłka siatkowa, mini piłka ręczna, mini piłka nożna, indywidualne biegi
przełajowe, sztafetowe biegi przełajowe, drużynowe biegi przełajowe, czwórbój lekkoatletyczny,
trójbój lekkoatletyczny, unihokej, badminton, szachy, tenis stołowy, pływanie drużynowe, gry
i zabawy.
W rywalizacji mistrzostw powiatu zostało sklasyfikowanych 30 szkół podstawowych.
Największe sukcesy w roku szkolnym 2018/2019 szkół z terenu powiatu opoczyńskiego w finale
wojewódzkim to:
-III miejsce dziewcząt ze Szkoły Podstawowej im. J. Bartoszewicza w Żarnowie w badmintonie
-III miejsce chłopców ze Szkoły Podstawowej im. J. Bartoszewicza w Żarnowie w badmintonie
-V miejsce chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Opocznie w mini piłce
ręcznej
-V miejsce dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Opocznie
w pływaniu
-V miejsce chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Opocznie w pływaniu
Natomiast w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej (rocznik 2003-2005) młodzi sportowcy
rywalizowali w 14 dyscyplinach sportowych jak: indywidualne biegi przełajowe, sztafetowe biegi
przełajowe, drużynowe biegi przełajowe, pływanie drużynowe, badminton drużynowy, piłka
ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna, unihokej, tenis stołowy, szachy, drużynowa
liga lekkoatletyczna, siatkówka plażowa.
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Młodzież

rywalizowała

w

zawodach

powiatowych,

rejonowych

i

wojewódzkich.

W zawodach powiatowych ogółem wzięło udział 1.380 uczniów (612 dziewcząt, 768 chłopców),
reprezentujących 32 szkoły podstawowe z terenu powiatu opoczyńskiego.
Osiągnięcia w zawodach wojewódzkich:
I miejsce:
-Piłka Nożna dziewcząt – Zespół Szkół Prywatnych Opoczno
-Drużynowe Biegi Przełajowe chłopców – SP Nr 2 Opoczno
-Indywidualne Biegi Przełajowe – uczeń SP Nr 3 Opoczno
III miejsce:
-LIGA LA chłopców – SP Mniszków
-Sztafetowe Biegi Przełajowe chłopców – SP Mniszków
-Badminton drużynowy chłopców – ZS Prywatnych Opoczno
W ramach rywalizacji sportowej Szkolnego Związku Sportowego Licealiada (rocznik
1999 i młodsi) na szczeblu rywalizacji powiatowej odbyły się zawody w 14 dyscyplinach
sportowych: indywidulane biegi przełajowe, szkolna liga lekkoatletyczna, sztafetowe biegi
przełajowe, badminton, piłka ręczna, unihokej, pływanie drużynowe, tenis stołowy, szachy, piłka
siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna, drużynowe biegi przełajowe, siatkówka plażowa.
W roku szkolnym 2018/2019 w zawodach sportowych szkół ponadpodstawowych/
ponadgimnazjalnych

funkcjonujących

w

powiecie

opoczyńskim

brało

udział

łącznie

7 szkół/zespołów (5 dziewczęta, 7 chłopcy): Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Opocznie, Zespół Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii SkłodowskiejCurie w Opocznie, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, Zespół
Szkół Prywatnych w Opocznie, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w

Mroczkowie

Gościnnym,

Zespół

Szkół

Zawodowych

w

Żarnowie,

Zespół

Szkół

Ponadgimnazjalnych w Drzewicy.
Liczba zawodniczek i zawodników biorących udział w tegorocznej rywalizacji szkół to 815. Szkoły
powiatu opoczyńskiego brały również udział w zawodach rangi rejonowej jak też wojewódzkiej.
Podium w finale wojewódzkim:
Indywidualne Biegi Przełajowe: miejsce 3 zajął uczeń ZSS nr 1 w Opocznie
Liga Lekkoatletyczna:
chłopcy – miejsce 3. ZS Prywatnych Opoczno – 1046 pkt
Sztafetowe biegi przełajowe:
Dziewczęta – 3 miejsce ZSP nr 1 w Opocznie
Chłopcy – miejsce 3. Zespół Szkół Prywatnych
Badminton:
Chłopcy – miejsce 2. ZSS nr 1 w Opocznie
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Piłka nożna:
Dziewczęta- miejsce 2. ZSP nr 1 w Opocznie
Drużynowe biegi przełajowe:
Dziewczęta - III miejsce I LO w Opocznie (Indywidualnie uczennica I LO w Opocznie - miejsce III)
Za wkład i pracę uczniów, godne reprezentowanie Powiatu podczas zawodów sportowych
oraz działanie na rzecz sportu szkolnego w systemie współzawodnictwa sportowego, Zarząd
Powiatu Opoczyńskiego ufundował nagrody na zakup sprzętu sportowego: 1.000 zł za zajęcie I
miejsca, 600 zł za zajęcie II miejsca i 400 zł za zajęcie III miejsca w rocznej klasyfikacji osiągnięć
sportowych.
Nagrody otrzymały 3 najlepsze szkoły w danej kategorii wiekowej uczniów (w ramach Igrzysk
Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady).
W listopadzie 2019 roku podczas uroczystej części sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego
odbyło się podsumowanie szkolnego roku sportowego 2018/2019.
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 – 500 pkt
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie – 328 pkt
III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
w Wójcinie – 326 pkt
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
I miejsce - Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie – 369 pkt
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Mniszkowie - 367 pkt
III miejsce - Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli - 236 pkt
Licealiada
I miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – 117 pkt
II miejsce – Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie – 113 pkt
III miejsce - Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie – 92 pkt
Ponadto, powiat opoczyński w 2019 roku finansował koordynatorów sportowych, puchary,
dyplomy oraz obsługę sędziowską na wszystkich rozgrywanych zawodach w ramach
współzawodnictwa sportowego. W przypadku Licealiady wliczane są również koszty przejazdu
młodzieży na zawody wyższego szczebla.
STYPENDIA I NAGRODY SPORTOWE
W 2019 r. wpłynęły 124 wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień sportowych za
najwyższe wyniki we współzawodnictwie sportowym.
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Zarząd Powiatu po rozpatrzeniu wniosków postanowił przyznać nagrody dla 4 zawodników
i 8 trenerów za najwyższe wyniki w rywalizacji sportowej za 2018 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) i tytuł Sportowiec Roku 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).
Ponadto, Zarząd Powiatu na podstawie złożonych wniosków postanowił o przyznaniu
30 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, stowarzyszeń zwykłych.
W ewidencji uczniowskich klubów sportowych wg stanu na dzień 31 grudnia
2018 r. wpisanych było 36 klubów. Starosta Opoczyński w 2019 r. wykreślił z ewidencji UKS dwa
kluby sportowe. Ponadto w 2019 roku do ewidencji wpisany został jeden klub.
W ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty
nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
wpisanych było 41 klubów. W 2019 roku do ewidencji nie został wpisany żaden klub.
Do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w 2019 roku wpisane zostały 2 stowarzyszenia tj.:
-Stowarzyszenie Opoczyńskie, z siedzibą w Opocznie,
-Maratończycy Opoczno OKNONET Ultra Run, z siedzibą w Opocznie.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. do ewidencji Stowarzyszeń zwykłych wpisanych jest
11 stowarzyszeń.

9.POZIOM WYDATKÓW NA OŚWIATĘ:
Poziom wydatków na oświatę w roku 2019, w szkołach i placówce prowadzonych przez
Powiat to kwota 26.511.357,61 zł, w podziale na:
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a) I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – 4.326.722,42 zł,
b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie – 8.748.402,00 zł,
c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – 1.555.417,37 zł,
d)Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym –
3.787.559,62 zł,
e) Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 1.288.428,00 zł,
f) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II
w Opocznie – 4.701.582,42 zł,
g) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie – 2.103.245,78 zł.
Jednorazowy dodatek uzupełniający wypłacony nauczycielom szkół i placówek, dla
których organem prowadzącym jest powiat opoczyński
W związku z obowiązkiem realizacji przepisów art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela, Powiat jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe
przeprowadził analizę poniesionych w 2019 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. KN, oraz
średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego.
Średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego obrazuje poniższa tabela:
średnioroczna liczba etatów ustalona dla okresów
stopnie awansu

L. p.

zawodowego

obowiązywania poszczególnych kwot bazowych
1 stycznia – 31 sierpnia

1 września – 31 grudnia

(kwota bazowa 3.045,21 zł)

(kwota bazowa 3.337,55 zł)

1.

stażysta (100% kb)

7,94

19,17

2.

kontraktowy (111% kb)

14,28

11,63

3.

mianowany (144% kb)

26,63

32,23

4.

dyplomowany (184% kb)

146,10

158,16

Analiza wydatków poniesionych w 2019 r. na wynagrodzenia nauczycieli wykazała nadpłaty na
wszystkich

stopniach

awansu

zawodowego

nauczycieli:

stażystów

–

114.518,90

zł,

kontraktowych – 125.596,91 zł, mianowanych – 50.252,09 zł i dyplomowanych – 607.386,12 zł.

43

Dotacje wypłacone szkołom i placówkom prowadzonym przez podmioty niebędące
jednostką samorządu terytorialnego:
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 2019 r.
nw. szkoły i placówki otrzymały dotację w łącznej wysokości 1.751.654,63 zł:
-Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie – 681.330,05 zł
-Prywatna Branżowa Szkoła I stopnia w Opocznie – 187.941,36 zł
-Bursa Szkolna w Opocznie – 604.703,23 zł
-Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Łodzi z siedzibą w Opocznie –
36.992,07 zł
-Branżowa Szkoła I stopnia ZDZ w Łodzi z siedzibą w Opocznie – 240.687,92 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 wydatków ogółem na realizację tych 5 projektów inwestycyjnych w roku
2019 wyniosła: 9.934.610,38 zł (w tym wartość dofinansowania: 7.409.029,14 zł).
a)Projekt pt.:„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25”
Całkowita wartość projektu: 13.993.776,00 zł, dofinansowanie: 8.670.051,47 zł.
Wydatki ogółem poniesione w 2019 r. w ramach projektu: 4.743.198,58 zł (w tym dofinansowanie:
3.731.700,67 zł). Okres realizacji: do 30.11.2020 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.
b)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.
Wydatki ogółem poniesione w 2019 r. w ramach projektu: 1.688.750,99 zł (w tym dofinansowanie:
1.288.236,69 zł). Okres realizacji do: 29.02.2020 r.
Cel główny projektu: Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu
opoczyńskiego w zakresie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki opiekuńczo
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wychowawczej dla 14 dzieci wraz z pokojem treningowym odpowiadające potrzebom odbiorców
usług społecznych w powiecie opoczyńskim.
c)Projekt pt.:„Przebudowa wraz z

rozbudową istniejącego

budynku

mieszkalnego

w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczowychowawczej dla 14 dzieci”
Całkowita wartość projektu: 1.580.821,92 zł, dofinansowanie: 1.181.164,48 zł.
Wydatki ogółem poniesione w 2019 r. w ramach projektu: 549.261,01 zł (w tym dofinansowanie:
414.304,34 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.
d)Projekt

pt.:„Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu

Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny"
Całkowita wartość projektu: 5.440.594,00 zł, dofinansowanie: 3.701.148,31 zł.
Wydatki ogółem poniesione w 2019 r. w ramach projektu: 1.889.571,12 zł (w tym dofinansowanie:
1.278.867,93 zł). Okres realizacji do: 30.06.2020 r.
Cel główny projektu: Wzrost poziomu kształcenia zawodowego i ustawicznego na terenie powiatu
opoczyńskiego.
e)Projekt pt.:„Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat
Opoczyński”
Całkowita wartość projektu: 1.296.428,68 zł, dofinansowanie: 839.228,29 zł.
Wydatki ogółem poniesione w 2019 r. w ramach projektu: 1.063.828,68 zł (w tym dofinansowanie:
695.919,51 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. Inne programy:
Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Edukacyjny ogród”:
Powiat opoczyński dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu z WFOŚiGW w Łodzi
w ramach konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna zrealizował zadanie: Utworzenie punktu
dydaktycznego

pn.

„Edukacyjny

ogród”

przy

Specjalnym

Ośrodku

Szkolno

–

Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. Jana Pawła II w Opocznie. Całkowity
koszt zadania wyniósł 45.510,22 zł, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi to
36.670,00 zł. Edukacyjny ogród zlokalizowany został przy ul. Armii Krajowej 2 i składa się z kilku
stref: strefy roślin bylinowych, ogrodu ziołowego i warzywnego, wrzosowiska i strefy edukacyjnowypoczynkowej. W części edukacyjnej znajduje się altana z ławkami i stołami, w której
prowadzone są zajęcia z zakresu przyrody i ekologii. W Edukacyjnym ogrodzie uczniowie
i wychowankowie „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie mogą zdobyć praktyczną wiedzę
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o otaczającej przyrodzie, zachodzących w niej procesach i roli człowieka w jej ochronie. Część
roślin z ekologicznej uprawy będzie wykorzystywana w szkolnej stołówce. Uczniowie „Centrum
Edukacji i Rozwoju” są bezpośrednio angażowani w porządkowanie i pielęgnowanie
Edukacyjnego ogrodu.
C.KULTURA, DZIEDZICTWO NARODOWE ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW, PROMOCJA
POWIATU

1.Kultura, dziedzictwo narodowe, opieka nad zabytkami
a) Nagroda Powiatu za osiągnięcia w dziedzinie kultury
Laureatem Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury został Pan Przemysław Ciszewski za
zasługi dla ochrony dziedzictwa, sztuki ludowej i tradycji Ziemi Opoczyńskiej.
Ponadto, Zarząd Powiatu wyróżnił Panią Bogumiłę Pawlik za całokształt pracy twórczej,
w szczególności za przekazywanie młodemu pokoleniu dziedzictwa kulturowego i kształtowanie
wśród młodzieży poczucia tożsamości regionalnej.
Podczas Sesji Rady Powiatu 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. Pozostali kandydaci do nagrody otrzymali
upominki książkowe i listy gratulacyjne.

b) organizowane wydarzenia kulturalne
XXI Konkurs na plastykę zdobniczo-obrzędową Powiatu Opoczyńskiego
Głównym organizatorem konkursu jest powiat opoczyński, współorganizatorami konkursu
w 2019 roku byli: Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy, Muzeum Regionalne w Opocznie,
Miejski Dom Kultury w Opocznie oraz Bielowickie Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury
Ludowej w Bielowicach. Partnerem wydarzenia była Ceramika Paradyż.
Konkurs przeprowadzony został w formie dwudniowych warsztatów wytwórczości ludowej
które odbyły się w dniach 12 i 13 marca 2019 r.
Uczestnicy konkursu mogli zgłosić swoje prace w następujących kategoriach: tradycyjne
pisanki opoczyńskie, palmy wielkanocne, wycinanki oraz rekwizyty wielkanocne dyngusiarzy.
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 70 osób, (w warsztatach uczestniczyło 70 twórców
ludowych). Pisanki tworzyło 16 osób, palmy 61 osób, wycinanki 18 osób, rekwizyty wielkanocne
dyngusiarzy 13 osób.
Nagrodzeni twórcy wykonujący prace w dwóch dziedzinach, otrzymali nagrody finansowe.
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Uroczystość podsumowania konkursu i wręczenie nagród odbyła się w dniu 4 kwietnia 2019 r.
w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy.
VI Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków
Powiat opoczyński, w dniu 14 maja 2019 r. po raz szósty zorganizował Powiatowe Obchody
Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.
Podczas

obchodów:

przedstawiona

została

historia

Gminy

Białaczów,

opowiedziano

o zabytkach, tradycji, kulturze i wielkiej pasji jej mieszkańców działających w Stowarzyszeniu
„Towarzystwo Przyjaciół Petrykóz”.
W ramach Obchodów powiat opoczyński przeprowadził konkursy, w których wzięło udział ponad
200 osób w różnych przedziałach wiekowych tj. konkurs fotograficzny pt. „Co pozostało
z tamtych lat…”, konkurs plastyczny pt. „Pamiątki dziedzictwa” i konkurs jednego wiersza
pt. „Przeszłość ukryta w słowie”.
Wręczone zostały nagrody finansowe dla Laureatów oraz upominki książkowe dla wszystkich
uczestników. W uroczystym podsumowaniu wzięła udział Pani Aleksandra Stępień Łódzki
Wojewódzki Konserwator Zabytków. Część artystyczną przygotowała Szkoła Podstawowa
w Białaczowie.
V edycja przeglądu kapel ludowych i folkowych „NA DESKACH W BIELOWICACH 2019”
Przegląd odbył się 30 czerwca 2019 r. jak co roku na placu obok świetlicy wiejskiej
w Bielowicach. Organizatorami przeglądu byli: Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury
Ludowej w Bielowicach, powiat opoczyński i gmina Opoczno. 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.

c) biblioteki

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 2019 r. dotację w wysokości 40.000 zł.
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d) zabytki
Powiatowy Program 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.
W sierpniu 2019 r. został przesłany do zatwierdzenia przez Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków Program Ochrony Zabytków Powiatu Opoczyńskiego na lata 2019 2022. W lutym 2020 r. uzyskano informację, że Program wymaga poprawek. Uzgodniono
z biurem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że po poprawkach wysłany zostanie program
na lata 2020 - 2023. Informacje na ten temat będą przedstawione w Raporcie za 2020 rok.
Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach:
W 2019 r. powiat opoczyński w swoim budżecie zabezpieczył środki na prace
konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w wysokości
20.000,00 zł. Środki te nie zostały wykorzystane ponieważ w ogłoszonym przez Zarząd Powiatu
Opoczyńskiego naborze wniosków o udzielenie w 2019 roku dotacji na dofinansowanie prac przy
zabytku nie wpłynął żaden wniosek.

2. Promocja Powiatu
Do podstawowych zadań Zespołu ds. Promocji, Kultury i Sportu, w zakresie promocji Powiatu,
należała jego promocja na arenie Województwa oraz całego kraju. Nie mniej ważną rolą Zespołu
jest realizowanie zadań z zakresu informacji o działalności Starosty, Starostwa, Zarządu,
jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Rady Powiatu Opoczyńskiego.
Promocja przejmuje również w pewnych okolicznościach role rzecznika prasowego Starostów,
Zarządu Powiatu, odpowiada na krytykę medialną oraz staje się łącznikiem pomiędzy
poszczególnymi jednostkami i wydziałami, mieszkańcami, mediami i klientami Urzędu.
Zespół ds. Promocji w 2019 roku realizował swoje zadania w ww. zakresie poprzez portal
Powiatu Opoczyńskiego (www.opocznopowiat.pl) z profilem powiatu na Facebook (powiat
opoczyński), wykreowanym profilem na YouTube oraz portalu do komunikacji społecznej Facebook.
Prowadzona była również współpraca z powiatami ościennymi w ramach Porozumienia „Ziemia
Odrowążów” do którego to należą powiaty: Opoczyński, Konecki, Przysuski i Szydłowiecki.
W cyklu cotygodniowym emitowana jest audycja radiowa na falach Radia Plus Radom – „Powiat
Opoczyński na Fali”, gdzie Starosta i Wicestarosta informują mieszkańców o najważniejszych
działaniach podejmowanych przez Powiat.
W 2019 roku nawiązaliśmy również szeroką współpracę z portalem internetowym Mazopolska.pl
oraz długofalowe relacje z Dziennikiem Łódzkim. Celem tych działań jest rozszerzenie możliwości
przekazywania informacji o różnych działaniach oraz promocji Powiatu.
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Rok 2019 to szereg imprez kulturalnych i wydarzeń o charakterze patriotycznym organizowanych
przez Powiat. Najważniejsze to: Święto upamiętniające Majora Henryka Dobrzańskiego
‘’Hubala’’, Piknik podczas Święta Wojska Polskiego oraz Dni Rodziny.
Zespół ds. Promocji, Kultury i Sportu odpowiada średnio za 20 imprez kulturalnych w ciągu roku
kalendarzowego.
Rok ubiegły to również wydarzenia kulturalne o wydźwięku Wojewódzkim. Były nimi:
-I Wojewódzki Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Łódzkiego
- Międzynarodowe Dni Turystyki
- EKO MOZAIKA 2019 – Panelowa Konferencja Ekologiczna Województwa Łódzkiego.
Powiat opoczyński był współorganizatorem i współinicjatorem tych wydarzeń, a Zespół był
odpowiedzialny za merytoryczną część każdej z tych uroczystości.

D. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA
1.Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców
a)działalność lecznicza Szpitala
SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie prowadzi działalność
w

zakresie

leczenia

szpitalnego,

podstawowej

opieki

zdrowotnej

(POZ),

leczenia

specjalistycznego oraz medycyny szkolnej.
W Szpitalu funkcjonują oddziały: wewnętrzny, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowoortopedycznej, ginekologiczno-położniczo-noworodkowy, dziecięcy, anestezjologii i intensywnej
terapii oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy. Łącznie szpital dysponuje 150 łóżkami.
W 2019 roku w Szpitalu leczonych było blisko 10 tys. pacjentów. Szpital prowadzi także Zakład
Opiekuńczo Leczniczy z 30 łóżkami, gdzie wykorzystanie łóżek jest praktycznie 100% , ponieważ
zapotrzebowanie jest dużo większe, tworzona jest kolejka oczekujących pacjentów na przyjęcie.
Podstawowa Opieka Zdrowotna w 2019 r. prowadzona była w kilku lokalizacjach: w Poradni
Ogólnej w Przychodni Rejonowej przy ul. Szpitalnej 1 w Opocznie, w Poradni Dziecięcej
w budynku A przy ul. Partyzantów 30 oraz w Gminnych Ośrodkach Zdrowia: w Sławnie,
Paradyżu, Białaczowie, Mniszkowie i

Poświętnem oraz w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia:

w Błogim Szlacheckim, Mroczkowie Gościnnym, Skórkowicach i Wójcinie.
W 2019 roku wykonano w POZ łącznie 79.418 porad lekarskich, 11.517 świadczeń
pielęgniarek środowiskowych oraz 2.019 świadczeń położnych środowiskowych wykonywanych
w gabinetach oraz miejscach zamieszkania pacjentów.
W Szpitalu działa również

Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna. Świadczenia te

wykonywane są przez dwa zespoły lekarsko - pielęgniarskie w gabinetach NiŚOM w Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym oraz w miejscu zamieszkania pacjenta. W 2019 roku wykonano w tym
zakresie 14.119 porad lekarskich oraz 9.793 świadczeń pielęgniarskich.
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Specjalistyczne leczenie ambulatoryjne prowadzono w poradniach: diabetologicznej,
kardiologicznej,

ginekologicznej,

chirurgicznej,

ortopedycznej,

gruźlicy

i

chorób

płuc,

neurologicznej, otolaryngologicznej oraz leczenia uzależnień. W zakresie AOS wykonano ponad
30 tys. porad lekarskich, w poradni uzależnień 1.359 porad lekarskich i 1.945 porad
psychologicznych.
Szpital prowadził również świadczenia w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii. W 2019 r.
wykonano 95% zakontraktowanych w tym zakresie świadczeń.
Szpital wykonuje również świadczenia w zakresie stomatologii: w kilku gabinetach
przyjęto ponad 9 tys. pacjentów.
Szpital Powiatowy obejmuje również opieką pielęgniarską w zakresie medycyny szkolnej
dzieci i młodzież w różnego typu szkołach na terenie powiatu opoczyńskiego. Z tego zakresu
świadczeń opieką obejmowano blisko 4 tys. uczniów.
Od 1 kwietnia 2019 r. Szpital uruchomił 3 Zespoły Wyjazdowe Państwowego Ratownictwa
Medycznego typu P. Dwa stacjonują w Opocznie i jeden w Żarnowie.
b)modernizacja, rozwój i doposażenie Szpitala w sprzęt
W 2019 roku Szpital podejmował szereg działań zmierzających do modernizacji, rozwoju
i doposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną oddziałów Szpitala, pracowni i gabinetów
diagnostyczno-leczniczych. W tym celu zakupiono: kardiomonitor noworodkowy, pompy infuzyjne,
urządzenia do kompresji klatki piersiowej, monitor funkcji życiowych, inkubator zamknięty,
pulsoksymetry

stacjonarno-transportowe,

Videokolonoskop,

Videogastroskop,

aparat

do

znieczulenia, aparat elektrochirurgiczny ENDO, oświetlacze naczyniowe, elektrokardiograf,
minihisteroskop i inne. Dokonano również zakupu 2 ambulansów medycznych. Szpital jest
w trakcie termomodernizacji budynków oraz informatyzacji. W 2019 roku wymieniono
nawierzchnię wejść do Szpitala wraz ze schodami oraz wykładzinę na piętrze diagnostycznym
Szpitala. Szpital na bieżąco wyposaża również poszczególne pracownie diagnostycznozabiegowe i oddziały szpitalne w klimatyzatory. Wszystkie te działania stanowią realizację celu
operacyjnego Polityka Społeczna i Służba Zdrowia stanowiącego część Strategii Rozwoju
Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014-2020.
c)promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna prowadzona przez Szpital
Podstawę działalności edukacji i promocji zdrowia we wszystkich podległych placówkach
stanowiły programy profilaktyczne, zalecenia Ministerstwa Zdrowia, WHO, Narodowy Program
Zdrowia (2016-2020)
Szpital w 2019 roku realizował szereg programów profilaktycznych dedykowanych do
poszczególnych grup odbiorców:
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-program profilaktyki nowotworów głowy i szyi, program profilaktyki gruźlicy i program profilaktyki
chorób krążenia,
-program Pierwotnej Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej, program profilaktyki raka szyjki macicy,
program profilaktyki i wykrywania nowotworów piersi,
-program Edukacyjny Chorych Na Cukrzycę i Ich Rodzin,
-program Szpital przyjazny dziecku oraz prowadzono szkolenia i edukację rodziców na temat
zapobiegania wypadkom i urazom, pomoc w wypadku drgawek, krwotoków z nosa,
zachłyśnięcia, postępowania i zapobiegania zatruciom,
-Powszechny Program Przesiewowych Badań Słuchu,
-badania przesiewowe w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy,
-badania przesiewowe w kierunku fenyloketonurii,
-badania przesiewowe w kierunku mukowiscydozy,
-program Szkoła Matek - Szpital prowadzi również Szkołę Rodzenia.
We wszystkich placówkach i oddziałach Szpitala prowadzone są kampanie edukacyjne
i promocja zdrowia z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych tj. plakatów, broszur, ulotek
i poradników.
Temat przewodni obchodów Światowego Dnia Zdrowia 7 kwietnia 2019 roku to
„Powszechna Opieka Zdrowotna”. W 2019 roku obchody zbiegły się ze „100-leciem lecznictwa
opoczyńskiego 1918-2018”. Z tej okazji zorganizowany został Dzień Otwarty w SP ZOZ Szpitalu
Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Opocznie. W ramach tego Dnia zorganizowano dla
mieszkańców powiatu opoczyńskiego bezpłatne badania: mammografię, badania słuchu, pomiary
poziomu glukozy we krwi, pomiary ciśnienia tętniczego, wykrywania zmian onkologicznych jamy
ustnej, pomiary tkanki tłuszczowej, badania wad postawy. Wykonywano również pokazy
i instruktaże w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
W 2019 roku wykwalifikowany personel medyczny udzielał również szkoleń w zakresie
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w placówkach wychowawczych, a także
w zakładach pracy. W ramach współpracy z innymi jednostkami i samorządem lokalnym Szpital
brał udział również w wielu imprezach i uroczystościach organizowanych przez Powiat i Miasto
prezentując tam swoją ofertę edukacyjną i profilaktykę: badania poziomu glukozy we krwi,
pomiary ciśnienia tętniczego, pokazy i instruktaże udzielania pomocy przedlekarskiej w zakresie
resuscytacji krążeniowo – oddechowej z wykorzystaniem fantomów.
d)gabinety dentystyczne i gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach
Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, która weszła w życie
12 września 2019 r. organy prowadzące szkoły zostały zobowiązane do zapewnienia uczniom
możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i gabinetu dentystycznego.
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W celu zapewnienia uczniom możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej Zarząd
Powiatu

Opoczyńskiego

upoważnił

Dyrektorów

prowadzonych

przez

siebie

szkół

do

nieodpłatnego udostępnienia na podstawie umowy pielęgniarce środowiska nauczania
i wychowania albo higienistce szkolnej gabinetu profilaktyki zdrowotnej znajdującego się
w dyspozycji szkoły/placówki tj.:
1)w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie,
2)w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie,
3)w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy,
4)w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym,
5)w SOSW „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie.
Gabinety zostały wyposażone w ramach dotacji w łącznej wysokości 32.360,31 zł.
Natomiast w celu zapewnienia uczniom możliwości korzystania z gabinetu dentystycznego powiat
opoczyński zawarł porozumienia z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą udzielającymi
świadczeń

zdrowotnych

z

zakresu

leczenia

stomatologicznego

dla

dzieci

i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, w których określono sposób organizacji
udzielania świadczeń.
Porozumienia zostały zawarte z nw. podmiotami:
1)Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Żarnowie, który obejmuje uczniów Branżowej
Szkoły I stopnia w Żarnowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie,
2)Gabinetem Stomatologicznym w Drzewicy, który obejmuje uczniów Technikum w Zespole
Szkół Powiatowych w Drzewicy i Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Powiatowych
w Drzewicy,
3)SP ZOZ Szpitalem Powiatowym w Opocznie, który obejmuje uczniów Szkoły Podstawowej
Specjalnej

w

SOSW

„Centrum

Edukacji

i

Rozwoju”

im.

św.

Jana

Pawła

II

w Opocznie, Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 2 w SOSW „Centrum Edukacji i Rozwoju”
im. św. Jana Pawła II w Opocznie, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w SOSW
„Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie, Technikum w Zespole Szkół
Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie, II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole
Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie, Branżowej Szkoły I stopnia nr 1
w

Zespole

Szkół

Powiatowych

im.

Stanisława

Staszica

w

Opocznie,

I

Liceum

Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, Technikum w Powiatowym Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym, Branżowej Szkoły I stopnia
w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.
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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
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 i w roku 2019 przedstawia tabela:
Nazwa Sekcji PSSE w Opocznie

Liczba

Liczba

kontroli/wizytacji

kontroli/wizytacji

w 2018 r.

w 2019 r.

Higiena Komunalna

365

345

Higiena żywności, żywienia i przedmiotów

621

547

Nadzór epidemiologii

266

266

Higiena pracy

111

69

Higiena dzieci i młodzieży

114

99

Zapobiegawczy nadzór sanitarny

88

81

Oświata zdrowotna i promocja zdrowia

40

40

użytku

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. współpraca z Inspekcją Weterynaryjną prowadzona
była w oparciu o Porozumienie z dnia 16.11.2018 r. o współdziałaniu i współpracy organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów Inspekcji Weterynaryjnej na obszarze powiatu
opoczyńskiego.
W ramach tego Porozumienia w 2019 r. przeprowadzone zostały:
-wspólne kontrole targowisk oraz obiektów funkcjonujących na ich terenie,
-wspólne kontrole tematyczne dotyczące legalności wprowadzanej do obrotu żywności
pochodzenia

zwierzęcego

oraz

zagospodarowania

odpadów

pochodzenia

zwierzęcego

w związku z występowaniem w Polsce przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF).
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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 2019 roku odnotowano 17 powiadomień w systemie RASFF (w roku 2018 - 24).
b)ocena stanu sanitarnego placówek służby zdrowia nadzorowanych przez Sekcję
Nadzoru Epidemiologii
Obiekty ochrony zdrowia
W 2019 roku nadzorem epidemiologicznym PSSE w Opocznie objętych było 76 placówek ochrony
zdrowia (lecznictwa otwartego) oraz 1 Klinika Chirurgii Jednego Dnia.
W 2019 r. przeprowadzono 155 kontroli sanitarnych w wymienionych powyżej placówkach ochrony
zdrowia. Postępowania egzekucyjnego nie prowadzono. Karania mandatowego nie stosowano. Nie
wydano decyzji na poprawę stanu sanitarno-technicznego placówek. W przypadku stwierdzenia
drobnych nieprawidłowości wpisywano w protokołach doraźne zalecenia, które były usuwane
w wyznaczonym terminie.
W 2019 r. zlikwidowaniu uległo 6 placówek ochrony zdrowia (prywatne gabinety lekarskie oraz
inne), utworzone zostały 2 palcówki medyczne świadczące usługi w zakresie rehabilitacji.
Szczepienia ochronne
Sekcja Nadzoru Epidemiologii prowadzi nadzór nad wykonawstwem obowiązkowych szczepień
ochronnych dzieci i młodzieży w placówkach medycznych podlegających PSSE w Opocznie.
W 2019 r. wystawiono 25 tytułów wykonawczych wobec osób, które nie wykonały obowiązku
szczepień ochronnych. Niezaszczepienie dzieci wynika z: okresowych przeciwwskazań lekarskich,
jak również ze względu na deklarowanie poglądów antyszczepionkowych, albo pochodzenie
etniczne lub wyznanie religijne. We wszystkich przypadkach podjęto odpowiednie działania do
poddania dzieci obowiązkowym szczepieniom ochronnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Odnotowano 5 przypadków łagodnego Niepożądanego Odczynu Poszczepiennego, po
wystąpieniu których dzieci powróciły do zdrowia.
c)monitoring zachorowań
Ważnym działaniem prowadzonym przez Sekcję Nadzoru Epidemiologii jest monitorowanie stanu
zdrowia społeczeństwa na podstawie rejestrowanych zachorowań na choroby zakaźne.
W 2019 r. zarejestrowano ogółem 1.968 zachorowań (w 2018 r. - 1.559), w tym: 1301 zachorowań
na grypę (w 2018 r. - 1.058) oraz 667 zachorowań na choroby zakaźne (w 2018 r. - 501),
w 262 przypadkach chorzy byli hospitalizowani (w roku 2018-183), opracowano

wywiady
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epidemiologiczne w kierunku takich jednostek chorobowych, jak m.in.: borelioza, płonica, choroby
przenoszone drogą pokarmową, gruźlica, WZW typu B i typu C i inne.
Sekcja Nadzoru Epidemiologii współpracuje z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych Szpitala
Powiatowego w Opocznie w ramach monitorowania ognisk epidemicznych w podmiotach
wykonujących działalność leczniczą oraz monitorowania czynników alarmowych. W 2019 r. nie
zgłoszono ogniska epidemicznego z SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie.
Monitorowane przez Sekcję Nadzoru Epidemiologii zachorowania na choroby zakaźne są
rejestrowane w ramach działających w Europie i Polsce systemów. Są to SRWE – System
Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych, ROE - Rejestr Ognisk Epidemicznych oraz CSIOZSystem Monitorowania Zagrożeń E-Zdrowie. PSSE w Opocznie prowadzi

także monitoring

zachorowań na grypę w systemie SENTINEL. System ten działa w ramach Europejskiej Sieci
Nadzoru nad Grypą (EISN), a dane są zbierane za pomocą internetowej bazy danych (TESSy).
Diagnostykę bakteryjnych zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego prowadzi Krajowy Ośrodek
Referencyjny ds. Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN).
d)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, prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych adresowanych do
różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców.
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.
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań w kierunku enzootycznej białaczki
bydła, brucelozy bydła i owiec oraz gruźlicy bydła uznajemy teren Powiatu za wolny od ww.
chorób. W związku z tym, monitoringiem w kierunku tych jednostek chorobowych objęte jest 1/5
stad bydła.
Powiat uznany został także za wolny od wirusa choroby Aujeszky’ego i dnia 3 kwietnia
2013 r. wpisany do wykazu regionów wolnych. W 2019 r. nie stwierdzono przypadków
wystąpienia choroby Aujeszky’ego u świń na obszarze Powiatu.
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W 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 2019 stwierdzono 2.477 przypadków tej choroby u dzików. Ogółem od chwili
wystąpienia w Polsce afrykańskiego pomoru świń do 31.12.2019 r. stwierdzono 5.824 (do
31.12.2018 r. - 3.347) jego przypadków u dzików i 261 (do 31.12.2018 r. - 213) ognisk u świń.
Jest to wysoce zakaźna wirusowa choroba, niebezpieczna dla trzody chlewnej i dzików, ale
zupełnie niezaraźliwa dla człowieka.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. 6 gmin Powiatu (Opoczno, Mniszków, Sławno, Żarnów, Paradyż,
Białaczów) położonych jest 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. Pozostałe dwie gminy tj. Poświętne i Drzewica, decyzją Komisji
Europejskiej (UE) 2019/2169 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniającą załączniki do decyzji
wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt
w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zostały
objęte strefą ochronną (żółtą). W strefie tej każdy odstrzelony dzik podlega badaniu w kierunku
ASF.
W związku z lawinowym wzrostem liczby przypadków ASF w Polsce wprowadzono dodatkowe
redukcyjne odstrzały dzików na obszarach o zwiększonym ryzyku jego wystąpienia.
W roku 2019 na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opocznie:
-Rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 12/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. teren powiatu
opoczyńskiego został objęty odstrzałem sanitarnym dzików w obwodach łowieckich nr 202, 204,
205, 206, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 255, 256, 257 i 278. Odstrzał dzików
w przewidzianej ilości 50 szt. został wykonany do 15 lutego 2019 r.;
-Rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 8/2019 z dnia 6 września 2019 r. teren powiatu
opoczyńskiego

został

objęty

odstrzałem

sanitarnym

dzików

w

obwodach

łowieckich

nr 202, 204, 205, 206, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 255, 256, 257 i 278. Odstrzał został
wykonany w całości do 9 grudnia 2019 r.;
-Rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 11/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. teren powiatu
opoczyńskiego został objęty odstrzałem sanitarnym dzików w obwodach łowieckich nr 202, 204,
205, 206, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 255, 256, 257 i 278 łącznie w ilości 120 sztuk
w terminie do 31.03.2020 r. - do 31.12.2019 r. odstrzelonych zostało 8 dzików.
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.
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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.
Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego:
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.
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.

57

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.
Bezpieczeństwo środków żywienia zwierząt:
Krajowy Program Urzędowej Kontroli Pasz jest to program monitorowania obecności substancji
niebezpiecznych i niedozwolonych w środkach żywienia zwierząt, sporządzany corocznie
w oparciu o Krajowy Plan Urzędowej Kontroli Pasz, który ustalany jest przez Główny Inspektorat
Weterynarii (zawiera szczegółowy opis wszystkich kierunków badań ze wskazaniem konkretnych
miejsc i sposobów pobrań, określa szczegółowe ilości i sposób kontroli oraz uwzględnia
monitoring przeciwbakteryjny wody do pojenia wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich).
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 w zakresie orzekania o niepełnosprawności, stopniu
niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia
o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.
W 2019 roku Zespół wydał 2.178 orzeczeń dla osób niepełnosprawnych, co w odniesieniu do
liczby wydanych orzeczeń na przestrzeni lat 2016 - 2018 klasyfikuje niewielki wzrost liczby
wydanych orzeczeń (w 2016 roku wydano 2.071 orzeczeń, w 2017 roku - 2.075 orzeczeń,
a w 2018 r. - 2.142 orzeczeń).
Ponadto, na podstawie prawomocnego orzeczenia Zespół wydaje osobie niepełnosprawnej
legitymację oraz kartę parkingową.
W 2019 roku odnotowano wydanie 833 legitymacji osoby niepełnosprawnej. Dla porównania
w 2018 roku wydano 646 legitymacji, natomiast w 2017 roku wydano 482 legitymacje, a w 2016
roku – 519 legitymacji.
Również

w

przypadku

wydanych

kart

parkingowych

zauważalna

jest

tendencja

wzrostowa. W 2019 roku Zespół wydał 267 kart parkingowych, w 2018 roku wydanych zostało
186 kart parkingowych, podczas gdy w 2017 roku – 138 kart, a w 2016 roku – 108 sztuk tych
dokumentów.
Analizując ilość wydanych legitymacji oraz kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych
na przestrzeni lat 2016 – 2019 odnotowuje się systematyczny wzrost 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 wynikających z treści
orzeczenia.
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5.Sieć aptek w Powiecie
Na terenie Powiatu w 2019 roku funkcjonowały 23 apteki (w roku 2018 - 26 aptek) i 6 punktów
aptecznych (w 2018 r. - 6 punktów aptecznych), z tego 15 aptek zlokalizowanych jest na terenie
miasta Opoczna. Jak co roku jest problem z ustalaniem dyżurów aptek w dni wolne od pracy,
w niedziele i święta oraz porze nocnej.
E. POMOC SPOŁECZNA I POLITYKA PRORODZINNA
1.Rodzinna piecza zastępcza, domy pomocy społecznej, Karta Polaka
Rodzinna piecza zastępcza
Rodzinna piecza zastępcza to pomoc udzielana rodzinom w pełnieniu funkcji opiekuńczych
i wychowawczych, która polega na tworzeniu zawodowych rodzin zastępczych, placówek
opiekuńczo-wychowawczych,

zatrudnianiu

pedagogów

w

szkołach,

działaniach

Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie zostało wyznaczone jako organizator
rodzinnej pieczy zastępczej. Dla sprawnego wypełniania ww. zadań w strukturze PCPR powołano
dwa zespoły: zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej, w skład którego wchodzą:
kierownik zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, specjalista pracy z rodziną – psycholog
i 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz zespół do spraw pomocy środowiskowej,
realizacji świadczeń i instytucjonalnej pieczy zastępczej w składzie: aspirant pracy socjalnej
i główny specjalista (od listopada 2018 r.).
Liczba rodzin zastępczych na dzień 31.12.2019 r. w Powiecie Opoczyńskim

Lp.
1.
2.
3.

Rodziny zastępcze
Spokrewnione
Niezawodowe
Zawodowe, w tym:
- pogotowie rodzinne
- zawodowa specjalistyczna
- pozostałe
RAZEM

Liczba rodzin
35
16
7
1
1
5
58

Liczba dzieci
47
19
21
4
2
15
87

Dla porównania w 2018 r. w Powiecie były 54 rodziny zastępcze (w rodzinach zastępczych
przebywało 78 dzieci).
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Odpływ dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej w 2019 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

4

1

3

2

0

0

2

1

0

0

0

3

0
0

0
0

0
0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze i funkcjonujących już rodzin zastępczych w 2019 roku
Lp.

1.
2.

Rodzaj pieczy
zastępczej
Rodzinna
Instytucjonalna

Liczba przeszkolonych
kandydatów i rodzin
zastępczych w 2019 r.
1 rodzina (1 osoba)
1 osoba

Liczba wydanych
kwalifikacji
w 2019 r.
1 zaświadczenie kwalifikacyjne
1 opinia organizatora rodzinnej
pieczy zastępczej

Szkolenia kadry
W 2019 r., pracownicy Zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej brali udział
w 14 różnych szkoleniach i konferencjach podnoszących kompetencje.
Zrealizowane działania w ramach pieczy zastępczej w 2019 r.
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
131
131
11
12
32
22
0
3
21
4
60
719
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Świadczenia i umowy dla rodzin zastępczych, rodzin pomocowych oraz osób do pomocy
W 2019 r. wydano 188 nowych decyzji administracyjnych dla rodzin zastępczych oraz osób
pełnoletnich pozostających w dotychczasowych rodzinach zastępczych.
W roku sprawozdawczym wypłacono następujące świadczenia
Rodzaj świadczenia

Liczba
rodzin

Liczba
dzieci

8

17

Liczba
udzielonych
świadczeń
8

41

53

561

373.561,46 zł

3. Świadczenia na pokrycie kosztów
utrzymania dzieci umieszczonych w
rodzinach zastępczych niezawodowych oraz
dodatki z tytułu niepełnosprawności dzieci

20

24

278

253.951,98 zł

4. Świadczenia na pokrycie kosztów
utrzymania dzieci umieszczonych w
rodzinach zastępczych zawodowych oraz
dodatki z tytułu niepełnosprawności dzieci
(bez pogotowia)

6

17

255

214.847,61 zł

5. Świadczenia na pokrycie kosztów
utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie
zastępczej zawodowej pełniącej funkcję
pogotowia rodzinnego oraz dodatki z tytułu
niepełnosprawności dzieci
6. Jednorazowa pomoc pieniężna (związana
z wystąpieniem zdarzeń losowych)

1

6

35

28.535,20 zł

1

3

1

1.500,00 zł

7. Dofinansowanie do wypoczynku dziecka
poza miejscem zamieszkania

4

9

5

3.500,00 zł

8. Środki finansowe na utrzymanie lokalu
mieszkalnego

3

13

27

18.811,98 zł

9. Środki finansowe na pokrycie kosztów
związanych z remontem
10. Wynagrodzenie dla rodziny zastępczej
zawodowej pełniącej funkcję pogotowia
rodzinnego:
Wynagrodzenie
Pochodne ZUS

2

4

2

22.000,00 zł

1

X

12

47.660,44 zł

1
1

X
X

12
12

39.826,58 zł
7.833,86 zł

1.Jednorazowe świadczenia na pokrycie
kosztów związanych z potrzebami
przyjmowanego dziecka
2. Świadczenia na pokrycie kosztów
utrzymania dzieci umieszczonych w
rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz
dodatki z tytułu niepełnosprawności dzieci

Kwota
wypłacona
25.096,00 zł
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11. Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych
zawodowych
Wynagrodzenie
Pochodne ZUS

6

X

72

220.960,93 zł

6
6

X
X

72
72

185.305,15 zł
35.655,78 zł

12. Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych
do pomocy dla rodzin zastępczych

x

x

x

27.152,48 zł

RAZEM

1.237.578,08 zł

Pomoc dla pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
W 2019 roku na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej pomocą i wsparciem objętych zostało 18 pełnoletnich wychowanków
rodzin zastępczych oraz 8 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych.
Natomiast na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej pomocą
i wsparciem objęty został dodatkowo 1 pełnoletni wychowanek młodzieżowych ośrodków
wychowawczych.
Udzielone świadczenia dla pełnoletnich wychowanków w 2019 r. (w oparciu

o ustawę

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

Liczba
osób,
którym
udzielono
świadczeń

Liczba
udzielonych
świadczeń

15
8

15
8

136
65

70.743,96
33.153,74

1

1

2

1.057,80

4
3

4
3

4
3

27.756,00
20.817,00

0

0

0

0

3
1

3
1

3
1

4.731,00
1.577,00

0

0

0

0

RAZEM

Kwota
wypłacona
(w zł)

159.836,50
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Liczba dzieci w poszczególnych placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej - stan
na dzień 31.12.2019 r.
Instytucjonalna piecza zastępcza
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego w
Mroczkowie Gościnnym
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego w
Byszewach
Powiatowa Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu
socjalizacyjnego „Przystań” w Żarnowie
Dzieci

z

terenu

powiatu

opoczyńskiego

umieszczone

Stan na 31.12.2019 r.
7
8
7

poza

terenem

powiatu

opoczyńskiego - stan na 31.12.2019 r.
Nazwa placówki
Placówka Opiekuńczo –
Wychowawcza „Horyzont” w
Krasnymstawie
Wioska Dziecięca w Biłgoraju
Dom Dziecka w Rawie
Mazowieckiej
Zespół Placówek „Kamyk” w
Kielcach

Liczba dzieci
1

Miesięczny koszt
utrzymania na 1 dziecko
3.650,00 zł

2
1

3.000,00 zł
4.240,00 zł

1

4.417,00 zł

Porozumienia dotyczące dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
Na terenie powiatu opoczyńskiego w 2019 r. funkcjonowało 13 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
133.508,71 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 2019 r. wyniosła 62.108,29 zł.
W instytucjonalnej pieczy zastępczej poza terenem powiatu opoczyńskiego w 2019 r.
przebywało 5 dzieci. Łączny koszt pobytu wychowanków w instytucjonalnej pieczy zastępczej
w roku 2019 to 442.370,65 zł.
W związku z wejściem w życie od dnia 1 kwietnia 2016 roku ustawy z dnia 11 lutego
2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia
9 czerwca 2011 roku 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. Na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo63

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. Również na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych

typu

socjalizacyjnego

przysługuje

dodatek

w

wysokości

świadczenia

wychowawczego w kwocie 500,00 zł miesięcznie zgodnie z art. 113a.
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 959 świadczeń na ogólną kwotę 461.096,56 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.
Realizacja zadania zleconego: przyznawanie i wypłata świadczenie „Dobry Start” - łącznie
wypłacono 74 świadczeń na kwotę 22.200,00 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 w którym jest 97 miejsc statutowych z podziałem
na płeć - koszt utrzymania mieszkańca w roku 2019 wynosił 3.300,00 zł (wydatki ogólne
wyniosły - 3.837.503,23 zł);
2) Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy w którym jest 77 miejsc statutowych
z podziałem na płeć - koszt utrzymania mieszkańca w roku 2019 wynosił 3.014,00 zł (wydatki
ogólne wyniosły - 2.946.309,37 zł).
Stan mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na dzień 31 grudnia 2019 r.
wyniósł – 97, a w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy - 76.
Pomoc dla osób posiadających Kartę Polaka
W roku 2019 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 24.255,00 zł.

64

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” przyjęty uchwałą Nr XXIX/199/17
Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 marca 2017 roku (zmieniony Uchwałą Nr XXXIV/230/17
Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 sierpnia 2017 roku) .
Głównym celem programu jest ograniczenie zjawiska przemocy oraz zwiększenie skuteczności
działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie opoczyńskim.
Program realizowany jest przez PCPR w Opocznie 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 ramach realizacji programu odbyło się 12 grup wsparcia dla ofiar przemocy w których
uczestniczyło – 56 osób. W 2019 r. w Zespole Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
Specjalistycznego z różnego typu porad i terapii skorzystało łącznie 971 osób i rodzin z terenu
powiatu opoczyńskiego. Z terenu miasta i gminy Opoczno, z różnych form wsparcia prawnego,
psychologicznego, terapeutycznego skorzystały łącznie 673 osoby.
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.
PCPR w Opocznie podpisało pięć porozumień z gminami dotyczących współpracy w ramach
Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Prowadzenie doradztwa prawnego dla mieszkańców powiatu
Koszt całkowity realizacji zadania – 69.282,95 zł:
-w tym dotacja z gminy Opoczno - 13.000,00 zł,
-środki własne Powiatu - 20.882,95 zł,
-środki pozyskane z porozumień z pozostałymi gminami powiatu opoczyńskiego – 35.400,00 zł.
Ponadto, z porad specjalistów korzystają rodziny zastępcze i rodzice dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych oraz osoby niepełnosprawne.
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020 przyjęty został uchwałą
Nr XLII/299/18 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 22 marca 2018 r.
W ramach realizacji Programu w 2019 r. zwiększono liczbę rodzin zastępczych
zawodowych do 7.
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Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2019 r.
Dnia 22.06.2019 r. odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowane przez
PCPR w Opocznie. W uroczystości, podobnie jak w roku 2018 wzięło udział około 180 osób.
W trakcie obchodów nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego wśród rodzin
zastępczych „Medal za Uśmiech” zorganizowanego przez PCPR w Opocznie. Zwycięzców
wyłoniły rodziny zastępcze poprzez głosowanie.
Powiatowy

Program

Działań

na

Rzecz

Osób

Niepełnosprawnych

dla

Powiatu

Opoczyńskiego na lata 2015 - 2020 przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Opoczyńskiego
Nr III/20/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
Głównym celem Programu jest aktywizacja społeczna i zawodowa niepełnosprawnych
mieszkańców powiatu opoczyńskiego oraz tworzenie warunków dla pełnego udziału osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Powiatu.
Realizatorzy programu to m.in. Zarząd Powiatu, PCPR w Opocznie, PUP w Opocznie, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, Wydział
Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych w Starostwie, Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności, SOSW „Centrum Edukacji i Rozwoju”, wójtowie gmin,
burmistrzowie miast, dyrektorzy szkół.
Rezultaty realizacji Programu w 2019 roku
Powiat

pozyskał

środki

z

PFRON

na

projekt

„Utworzenie

miejsc

pracy

dla

osób

niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego w 2019” – kwota przyznana przez PFRON
to 60.000,00 zł.
Ponadto, Powiat przeznaczył środki:
-na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w wysokości 40.000,00 zł,
-na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w wysokości
30.000,00 zł.
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie zorganizował 4 spotkania informacyjne dla osób
niepełnosprawnych, w spotkaniach uczestniczyło 51 osób, zorganizowano również poradnictwo
zawodowe indywidualne z którego skorzystało 29 osób, pośrednictwo pracy - przedstawiono
23 oferty, finansowano również wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób
niepełnosprawnych (58 osób).
Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

wydała

161

orzeczeń

o

potrzebie

kształcenia

specjalnego dla dzieci i młodzieży z powiatu opoczyńskiego (w tym 8 do kształcenia na czas
nauki zawodu dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia) oraz 35 opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 7 orzeczeń o potrzebie zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
głębokiego stopnia, prowadzono zajęcia dla 1 dziecka w ramach WWRD.
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SOSW „Centrum Edukacji i Rozwoju” prowadzi szereg działań edukacyjnych między innymi:
Przedszkole Specjalne (dwie grupy, łącznie 11 dzieci), zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze
Indywidualne (7 uczniów) i Grupowe (7 uczniów), Zespoły Edukacyjno-Terapeutyczne dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (4 zespoły, łącznie 24
uczniów) oraz dwie klasy uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim (16 uczniów), Szkołę
Przysposabiającą do Pracy (3 oddziały, łącznie 21 uczniów), Branżową Szkołę Specjalną I
Stopnia dla uczniów z niepełnosprawności intelektualną w stopniu lekkim (17 uczniów), Wczesne
Wspomaganie rozwoju Dziecka (21 dzieci), kompleksowe Wsparcie dla rodzin „Za Życiem” (dla
34 dzieci) w ramach programu zajęcia prowadzą: oligofenopedagog, neurologopeda, terapeuta
Integracji Sensorycznej, fizjoterapeuta, muzykoterapeuta.
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 1 października 2017 r. Powiat był partnerem projektu pn. „Centrum Usług
Społecznych

dla

mieszkańców

powiatu

opoczyńskiego”.

Realizatorem

projektu

z upoważnienia Zarządu Powiatu Opoczyńskiego było PCPR - liderem była gmina Opoczno.
Pozostali partnerzy to gmina Drzewica, Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel”, Fundacja „Dar
Dla Potrzebujących”.
Projekt realizowany był do 30 września 2019 r.
W ramach tego Projektu realizowane były działania: grupy wsparcia, szkolenie dla opiekunów
faktycznych, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, która działa do obecnej chwili w ramach
trwałości projektu.
Aktywny Samorząd
Aktywny Samorząd to Program, realizowany przez PFRON, mający na celu wyeliminowanie lub
zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów Programu w życiu społecznym,
zawodowym oraz w dostępie do edukacji.
W 2019 roku osoby niepełnosprawne otrzymały dofinansowanie w ramach niżej wymienionych
zadań w poszczególnych modułach:
MODUŁ I - w ramach obszaru A, B, C, D dofinansowanie otrzymało 25 osób w wysokości –
171.670,00 zł.
MODUŁ II - w zakresie tego modułu złożono 74 wnioski, podpisano 71 umów o dofinansowanie
oraz wypłacono kwotę środków w wysokości 147.250,00 zł.
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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.
Zadaniem Programu jest stworzenie spójnego systemu działań i rozwiązań, w tym
profilaktycznych, zmierzających do zapobiegania powstawania nowych problemów społecznych
i niwelowania już istniejących, poprzez dążenie do ochrony poziomu życia osób i rodzin
z powiatu opoczyńskiego. Celem programu jest także 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 realizowane w ramach Programu w roku 2019:
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.
Projekt „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej
w powiecie opoczyńskim”
Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2018 r. do 30 marca 2020 r.
Wartość projektu 1.035.554,34 zł (dofinansowanie - 880.240,34 zł).
Projekt realizowany jest przez PCPR w Opocznie w ramach RPO Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś
Priorytetowa IX. Włączenie Społeczne, Działanie IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
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.
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Projekt „W jednym kierunku dla rodziny”
Projekt realizowany jest od stycznia 2019 r. do końca grudnia 2021 r.
Wsparciem w ramach projektu zostały objęte rodziny zastępcze wraz z dziećmi biologicznymi,
placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego i dwie powstałe Powiatowe Placówki
Opiekuńczo-Wychowawcze typu socjalizacyjnego.
Dzięki projektowi pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 3.694.296,19 zł
(kwota dofinansowania 3.140.168,19 zł). Projekt umożliwił sfinansowanie wynagrodzeń dla
wychowawców (15 osób) zatrudnionych w obu nowopowstałych Powiatowych Placówkach
Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego w Żarnowie i w Mroczkowie Gościnnym.
Środki zapewnią wynagrodzenie dla pracowników POW do końca 2021 r.
W 2019 r. w ramach projektu do dwóch nowopowstałych placówek zakupiono sprzęt AGD, RTV
oraz wyposażenie pokoi.
Ponadto, w ramach realizacji Programu cyklicznie, co trzy miesiące odbywały się spotkania „Grup
wsparcia” dla rodzin spokrewnionych i niezawodowych, a co dwa miesiące rodziny zawodowe
i POW typu rodzinnego i socjalizacyjnego odbyły Superwizję. Od października 2019 r. dla
uczestników projektu odbywały się warsztaty „Szkoła dla rodziców”.
Rządowy Program Kompleksowego Wsparcia dla rodzin „Za Życiem”
W 2019 r. kontynuowane były zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z programu
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”:
1)przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie
odrębnego – jednoosobowego pokoju w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe
warunki pobytu dla uczennicy do czasu urodzenia dziecka (zadanie 1.5, Priorytet I Programu:
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin);
2)zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego
na obszarze Powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcje tego ośrodka (zadanie 2.4,
Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny).
W 2019 r. na realizację zadań Powiat otrzymał dotację w wysokości 47.700 zł z tego 900 zł na
zadanie polegające na utrzymaniu miejsc w bursie dla uczennic w ciąży i 46.800 zł na zadanie
polegające na realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
W ramach realizacji zadania: Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin, w 2019 r., zakupiono
artykuły do sprzątania oraz środki czystości.
W ramach realizacji zadania: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny funkcję
ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie opoczyńskim pełni Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie. W

2019 r.
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zrealizowane zostało 780 godzin zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia
z zakresu logopedii, pedagogiki, muzykoterapii, integracji sensorycznej i rehabilitacji prowadzone
były dla 33 dzieci.
Rozbudowa

i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla

Dorosłych

w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25
Całkowita wartość projektu: 13.993.776,00 zł, dofinansowanie: 8.670.051,47 zł.
Wydatki ogółem poniesione w 2019 r. w ramach projektu: 4.743.198,58 zł (w tym dofinansowanie:
3.731.700,67 zł). Okres realizacji: do 30.11.2020 r.
Cel główny projektu to 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, dofinansowanie: 1.868.035,81 zł.
Wydatki ogółem poniesione w 2019 r. w ramach projektu: 1.688.750,99 zł (w tym dofinansowanie:
1.288.236,69 zł). Okres realizacji do: 29.02.2020 r.
Cel główny projektu to 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: 1.580.821,92 zł, dofinansowanie: 1.181.164,48 zł.
Wydatki ogółem poniesione w 2019 r. w ramach projektu: 549.261,01 zł (w tym dofinansowanie:
414.304,34 zł). Okres realizacji do: 30.11.2019 r.
Cel główny projektu to rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie
wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej w miejscowości Żarnów dla 14 dzieci.
3.Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Powiat otrzymuje, co roku, środki z PFRON, zgodnie z obowiązującym algorytmem.
W roku 2019 były to środki w wysokości:
- 2.360.417,00 zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i rehabilitacji społecznej,
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-1.592.448,00 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie, w Drzewicy i w Żarnowie.
Ponadto, Warsztaty Terapii Zajęciowej są dofinansowywane ze środków własnych powiatu
opoczyńskiego - w roku 2019 była to kwota 188.372,37 zł.
Działania na rzecz osób bezrobotnych
Dla tej grupy osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie opracowuje indywidualne
ścieżki postępowania, których celem jest przełamanie bierności zawodowej, przeciwdziałanie
dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu, a w efekcie końcowym ich powrót na rynek pracy.
Dla

każdej

osoby

niepełnosprawnej

przygotowane

zostały

kompleksowe

działania

w zakresie poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych, zdobywania doświadczenia
zawodowego oraz pośrednictwa pracy. PUP powierzył funkcję doradcy klienta pracownikowi,
który pracuje wyłącznie z osobami posiadającymi orzeczoną niepełnosprawność.
PUP dysponuje kadrą przeszkoloną w zakresie komunikowania się z klientami w języku
migowym. Ułatwia to osobom głuchoniemym korzystanie z pomocy Urzędu. Poszukując nowych
sposobów dotarcia z informacjami do swoich klientów: osób bezrobotnych oraz pracodawców,
położono nacisk na stworzenie nowoczesnej i praktycznej strony internetowej spełniającej
wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Grupowe spotkania informacyjne dla osób niepełnosprawnych organizowane są przez Urząd od
kilku lat, na które zapraszani są przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Zakładu Usług Społecznych oraz Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu
rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier funkcjonalnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie realizowało w 2019 roku następujące zadania
finansowane ze środków PFRON:
-dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 462 złożone
wnioski, wypłacone świadczenia - 399 na kwotę 378.256,00 zł,
-dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego – 11 złożonych wniosków, zrealizowano 1 wniosek
na kwotę 1.000,00 zł,
-dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 152 złożone wnioski, wypłacone świadczenia - 94
(osoby niepełnosprawne i opiekunowie) na kwotę 99.259,00 zł,
-dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych -

6 wniosków

złożonych przez organizacje pozarządowe, zrealizowano 5 wniosków na kwotę 36.000,00 zł,
-dofinansowanie barier funkcjonalnych - 132 złożone wnioski – zrealizowano 58 wniosków na
kwotę 99.454,00 zł,
-zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania WTZ Opoczno (33 uczestników),
środki PFRON – 597.168,00 zł; środki Powiatu - 66.352,00 zł,
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-zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania WTZ Drzewica (25 uczestników),
środki PFRON - 452.400,00 zł; środki Powiatu – 50.266,67 zł,
-zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania WTZ Żarnów (30 uczestników),
środki PFRON – 542.880,00 zł; środki Powiatu – 60.320,00 zł,
- kontrole udzielanych dofinansowań – około 10.
W związku z niedoborem środków w 2019 roku zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Opocznie ustalono maksymalne stawki dofinansowania oraz pierwszeństwa
dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2019.
Środki z programu „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”
W ramach tego Programu na przestrzeni ostatnich lat pozyskano środki finansowe dla Starostwa
Powiatowego oraz jego jednostek na likwidację barier architektonicznych w placówkach
edukacyjnych (zakup środków transportu dla osób niepełnosprawnych dla SOSW „Centrum
Edukacji i Rozwoju” w Opocznie). W ramach programu w obszarze „G” pozyskano środki na
utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu opoczyńskiego w 2019
roku na kwotę 60.000,00 zł.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na jednostki samorządu
terytorialnego obowiązek tworzenia programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwaliła w 2018 roku Roczny Program Współpracy Powiatu
Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi
Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok.
W ramach realizacji tego Programu ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na realizację zadań:
1)z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i przeznaczono na ich realizację - 40.000,00 zł,
2)z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i przeznaczono na ich realizację 30.000,00 zł.
Dofinansowane zostały m.in. zadania z zakresu: promowania zdrowia i pomocy kobietom
niepełnosprawnym po przebytej chorobie nowotworowej, walki z cukrzycą i prowadzenia działań
rehabilitacyjnych na rzecz diabetyków, prowadzenia działań rehabilitacyjnych na rzecz osób
niepełnosprawnych, prowadzenia działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niewidomych,
organizowania

i

prowadzenia

ośrodka

rehabilitacyjnego

dla

dzieci

i

młodzieży

z niepełnosprawnością oraz dofinansowania do zagospodarowania czasu wolnego dzieciom
i młodzieży.
XI Powiatowe Dni Godności Osób Niepełnosprawnych
W maju 2019 roku zorganizowane zostały XI Powiatowe Dni Godności Osób Niepełnosprawnych.
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Jest to uroczystość integrująca społeczność naszego Powiatu podczas której wręczone zostały
specjalne wyróżnienia „Człowiek o godnym sercu” ambasadorom spraw niepełnosprawnych
i osobom skutecznie działającym na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych.
4.Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna
Powiat opoczyński w 2019 roku realizował zadanie publiczne pn. „Prowadzenie punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Opoczyńskiego w 2019
roku”
W powiecie opoczyńskim, zgodnie z ustawą, w 2019 roku funkcjonowały 3 punkty:
-Punkt I prowadzony przez adwokatów i radców prawnych, zlokalizowany w Starostwie
Powiatowym w którym świadczona była nieodpłatna pomoc prawna (czynny 5 dni w tygodniu,
4 godziny dziennie);
-Punkt II prowadzony przez adwokatów i radców prawnych, zlokalizowany w Zespole Szkół
Powiatowych w Drzewicy (czynny 4 dni w tygodniu, 4 godziny dziennie) oraz w Urzędzie Gminy
w Poświętnem (czynny 1 dzień w tygodniu, 4 godziny) w którym świadczona była nieodpłatna
pomoc prawna;
-Punkt III prowadzony przez Fundację Honeste Vivere z Warszawy (wyłonioną w drodze
otwartego konkursu ofert) zlokalizowany w Urzędzie Gminy w Żarnowie, Gminnym Ośrodku
Kultury w Sławnie, Urzędzie Gminy w Mniszkowie, Urzędzie Gminy w Paradyżu, Urzędzie Gminy
w Białaczowie (czynny po jednym dniu w każdej gminie, 4 godziny dziennie) w którym
świadczona była nieodpłatna pomoc prawna.
Zgodnie z ustawą, organizacji pozarządowej (w tym przypadku Fundacji Honeste Vivere),
powinny zostać powierzone dwa punkty (jeden na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej,
drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego), jednak z powodu problemu
związanego z zapewnieniem obsady dyżurów na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego, Fundacja odstąpiła od umowy na prowadzenie punktu nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego, a punkt przekształcono w punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
prowadzony przez adwokatów i radców prawnych, wskazanych przez ORA i OIRP.
Powiat opoczyński na realizację powyższego zadania otrzymał dotację celową w wysokości
190.025,00 zł. Dotacja ta przeznaczona była w 91% na wynagrodzenia z tytułu umów
z adwokatami i radcami prawnym, którzy to zadanie realizowali oraz na rzecz organizacji
pozarządowej, która również realizowała to zadanie. Pozostała kwota dotacji przeznaczona była
na obsługę ze strony Starostwa oraz na edukację prawną.
W ramach edukacji prawnej w 2019 roku Fundacja zorganizowała w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Opocznie, bezpłatne szkolenie dla 100 uczniów szkół ponadpodstawowych,
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którego tematem było „Prawo w działaniu”, a także udostępniła poradniki o tematyce prawnej
w wersji elektronicznej oraz papierowej.
W 2019 roku, w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielone zostały 624 porady.

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.
Wydział Komunikacji i Transportu w ramach sprawowanego nadzoru w imieniu Starosty
Opoczyńskiego przeprowadził 68 kontroli.
Na terenie Powiatu na koniec 2019 r. było zarejestrowanych 74.018 pojazdów wszystkich
rodzajów (dane wg CEPiK).
W 2019 roku wydano 1.979 wszystkich praw jazdy, w tym 855 po raz pierwszy nowym
kierowcom. Cofnięto 211 praw jazdy, zatrzymano 146 w tym 99 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 2019 obsłużył ponad 41 tys. osób wydając przy tym blisko 20 tys. decyzji
administracyjnych i ponad 25 tys. 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 nauki jazdy 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:
-125 licencji na wykonywanie transportu osób i rzeczy,
-19 licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy,
-84 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika osób i rzeczy,
-120 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne na przewóz rzeczy.
W 2019 r. wydano 17 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
w tym 15 na przewóz rzeczy i 2 na przewóz osób w transporcie drogowym.
Publiczny transport zbiorowy osób na terenie powiatu prowadzony jest na 20 liniach
komunikacyjnych. Prowadzi go 3 przedsiębiorców 89 autobusami.
Po wejściu w życie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej powiat opoczyński utworzył 3 linie użyteczności publicznej. Dwie
działające od 1 września, relacji Opoczno – Paradyż i Opoczno - Poświętne i jedną działającą od
1 listopada relacji Opoczno – Paradyż. Łączny przebieg na tych liniach wyniósł 30.062 km. Linie
te były częściowo finansowanej przez Wojewodę Łódzkiego, w kwocie 1 zł do km, pozostałe
koszty pokrył powiat opoczyński z własnych środków. Ustalanie przebiegu tych linii było
szczegółowo konsultowane z władzami gmin, dyrektorami szkół ponadpodstawowych, a także
brano pod uwagę potrzeby komunikacyjne zgłaszane przez mieszkańców. Przy doborze trasy
wzięto również pod uwagę to, by uruchomić i doprowadzić komunikację publiczną do miejsc
gdzie już jej nie było lub brakowało połączeń z siedzibą Powiatu. Po pierwszych miesiącach
działania linii użyteczności publicznej można było stwierdzić, że komunikacja publiczna spełnia
swoją rolę. Był pozytywny odbiór mieszkańców, którzy mogli dojechać do szkół, urzędów,
placówek medycznych itp.
Wydział Komunikacji i Transportu realizuje także zadania z zakresu zarządzania ruchem na
drogach publicznych. Zadanie to realizowane jest na wszystkich drogach gminnych –
558,14 km, jak i powiatowych – 332,00 km. W sumie na 890,14 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
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
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występują mieszkańcy i zarządcy dróg. W 2019 roku Komisja BRD odbyła 6 posiedzeń
wyjazdowych w 14 sprawach w terenie, z których sporządzane były protokoły zawierające
wnioski i zalecenia do realizacji. Ponadto zatwierdzane są projekty czasowej (188 projektów)
i stałej (32 projekty) organizacji ruchu na drogach. Wydano także 11 zezwoleń na wykorzystanie
dróg w sposób szczególny oraz 7 uzgodnień na imprezy katolickie. Zezwolenia dotyczyły głównie
imprez rekreacyjno-sportowych oraz pielgrzymek religijnych.
Wydział

Komunikacji

i

Transportu

wydaje

również

zezwolenia

na

przejazd

pojazdu

nienormatywnego. W 2019 roku wydano 13 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 2019 r. usuniętych było 41 pojazdów.
Rozwiązanie prowadzenia własnego parkingu strzeżonego obsługiwanego przez pracowników
Starostwa

Powiatowego

jest

rozwiązaniem

najbardziej

optymalnym

organizacyjnie

i ekonomicznie.
2.Zadania z zakresu utrzymania bieżącego dróg
Jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd Powiatu wykonuje czynności
zarządcy dróg powiatowych z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg powiatowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie.
Sieć dróg kategorii powiatowej wynosi 332 km, w tym 6,98 km ulic w Opocznie i Drzewicy.
W ramach utrzymania i ochrony dróg w roku 2019 Zarząd Dróg Powiatowych realizował prace
z zakresu:
1)zimowego utrzymania dróg polegającego w szczególności na odśnieżaniu i zwalczaniu
śliskości,
2)letniego utrzymania dróg wykonując:
-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 oraz masą na zimno,
-wycinkę odrostów i krzaków, wycinkę i pielęgnację drzew, wykaszanie poboczy,
-poprawę, uzupełnianie i wymianę oznakowania pionowego oraz odnawianie oznakowania
poziomego.
Środki wydatkowane na bieżące utrzymanie dróg i mostów w roku 2019 wyniosły 1.884.472.30 zł.
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Ponadto, Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2019 dokonał zakupów
inwestycyjnych, tj. dwóch samochodów osobowych (rok produkcji 2009 i 2014) i koparkoładowarki (rok produkcji 2006) za łączną kwotę 188.060,00 zł.
Zakupione samochody zastąpiły poprzednie, wyeksploatowane już pojazdy w wieku
siedemnastu – dziewiętnastu lat z przebiegiem ponad 330 tys. km, a zakupiona koparkoładowarka zastąpiła poprzednią, dwudziestosiedmioletnią ładowarkę Ostrówek.
3.Inwestowanie w infrastrukturę drogową
W ramach rozbudowy i przebudowy dróg zrealizowano zadania na łącznej długości 4,3 km, w tym
na drodze powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w Białaczowie i na drodze powiatowej nr 3119E
na odcinku Popławy – Popławy-Kolonia – Kazimierzów.
Zadanie dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 3119E realizowane jest w cyklu wieloletnim,
do 2021 roku. Ponadto, opracowano dokumentację projektową na rozbudowę drogi powiatowej
nr 3140E na odcinku Studzianna – Dęba dla odcinka o długości 5,5 km.
Wartość tych zadań ogółem wyniosła 7.571.171,30 zł. Pozyskano na nie środki zewnętrzne
w wysokości 5.660.693,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), a także kwotę
w wysokości 942.601,32 zł z Gmin, na terenie których była/jest lokalizowana inwestycja.
Pozostałą kwotę, w wysokości 960.604,11 zł, zabezpieczył Powiat.
Poniższa

tabela

przedstawia szczegółowe informacje

na

temat inwestycji drogowych

realizowanych w roku 2019, ich wartości i źródeł finansowania.

Lp

1

Nazwa zadania

Nazwa
programu

Wartość
zadania
(w zł)

Rozbudowa
drogi
powiatowej nr 3119E na
6.438.788,32
odcinku
Kozenin
–
Kłopotów. Etap II Popławy
Fundusz Dróg
–Popławy-KoloniaSamorządowych
Kazimierzów o długości W tym real. w r.
3,3km
Zadanie
2019:
realizowane w latach
51.519,04
2019-2021

2.

Przebudowa
drogi
powiatowej nr 3116E ul.
Fundusz Dróg
1.031.355,22
Piotrkowska w Białaczowie- Samorządowych
dł. 996mb

3.

Przebudowa
drogi
powiatowej nr 3116E w m.
Żelazowice - 68 mb

---------------------

18.002,76

Udział
własny
(w zł)

Udział Gminy
(w zł)

Dotacje
(w zł)

Gminy

Paradyż –
563.973,76
643.879,16

5.151.030,00
Sławno –
79.905,40
-

1.919,04

Paradyż

Sławno
49.600,00

-

260.846,11

260.846,11

509.663,00 Białaczów

18.002,76

-------------------

------------- Białaczów
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4.

Rozbudowa
drogi
powiatowej nr 3140E na
odcinku Studzianna – Dęba
–dokumentacja projektowa
o długości 5,5km

83.025,00
-------------------

Podsumowane inwestycji
rozpoczętych w roku 2019
Zrealizowanych w roku
2019

W tym kary
7.272,84

37.876,08

37.876,08

------------- Poświętne

7.571.171,30

960.604,11

942.601,35 5.660.693,00

1.183.902,02

318.643,99

298.722,19

559.263,00

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.
Starosta Opoczyński, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, gospodaruje
nieruchomościami Skarbu Państwa, a Zarząd Powiatu nieruchomościami Powiatu.
1.Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący powiatowy
zasób geodezyjny i kartograficzny, zajmuje się tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem
zbiorów baz danych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
Kluczowe zadania zrealizowane w 2019 r. w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu
geodezyjnego wykonywane były w ramach projektu unijnego pn. ,,Rozwój usług publicznych
świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński”. Całkowita wartość projektu
wynosi 1.296.428,68 zł, a dofinansowanie UE 839.228,29 zł.
Zadania zrealizowane w ramach ww. projektu w 2019 r. to:
a)cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b)modernizacja osnów ewidencyjnych dla pięciu obrębów ewidencyjnych z gminy Drzewica,
c)stabilizacja punktów osnowy ewidencyjnej, dla których w toku prac zleconych umową dotyczącą
utworzenia bazy osnów ewidencyjnych dla obrębów ewidencyjnych: Dąbrówka, Domaszno,
Krzczonów, Strzyżów, Zakościele gmina Drzewica nie odnaleziono znaków w terenie bądź
wymagających ponownej stabilizacji,
d)modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Bielowice, Sołek, Zameczek z gminy
Opoczno – I etap prac.
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Ogólna kwota wydatkowana w 2019 r. na realizację zadań wykonywanych w ramach projektu
unijnego

,,Infrastruktura

Regionalnego

Systemu

Informacji

Województwa

Przestrzennej

Łódzkiego” wyniosła 1.060.220,88 zł w tym:
- 695.919,51 zł kwota pozyskana ze środków UE
- 143.405,13 zł kwota pozyska z dotacji celowej z ŁUW w Łodzi
- 220.896,24 zł kwota przeznaczona ze środków własnych powiatu opoczyńskiego.
Powiat w ramach projektu unijnego pn. ,,Rozwój usług publicznych świadczonych drogą
elektroniczną przez Powiat Opoczyński”, w 2018 roku, rozbudował istniejący Geoportal o kolejne
7 e- usług.
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, 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.
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 (w 2019 r.
99% zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych jest zgłaszane poprzez Geoportal),
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 2020 r. planowane jest wdrożenie 2 kolejnych e-usług tj. internetowej obsługi posiedzeń ZUDP
i

elektronicznego

wniosku

ZUDP,

które

pozwolą

usprawnić

bieżącą

obsługę

narad

koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

79

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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Tryb niepubliczny

Obsługa klienta i obsługa kancelaryjna wykonywana 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,
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-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 2019 r. – 276.208,50 zł
(w roku 2018 r. było to - 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.
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
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powierzchnia miast - 3178 ha
powierzchnia gmin - 100753 ha

Ilość – obrębów, działek i jednostek rejestrowych w poszczególnych jednostkach
ewidencyjnych wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA
m. Opoczno
m. Drzewica
gm. Białaczów
gm. Drzewica
gm. Mniszków
gm. Opoczno
gm. Paradyż
gm. Poświętne
gm. Sławno
gm. Żarnów
Miesięczny

wpływ

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

dokumentów

LICZBA
JEDNOSTEK
REJESTROWYCH
12948
1290
6182
6646
5113
11978
4019
3631
7505
8073

przekazanych

do

ŁĄCZNA ILOŚĆ
DZIAŁEK
16750
2081
18665
29084
15848
43030
16535
15798
28584
28092

Starostwa,

celem

ujawnienia

w operacie ewidencji gruntów i budynków w 2018 i 2019 roku.
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Powyższy wykres obrazuje znacznie większy wpływ dokumentów w 2019 roku. Łącznie do Zespołu
Ewidencji Gruntów i Budynków w 2019 roku wpłynęło 11.814 dokumentów, a w 2018 roku 8.945.
Najwięcej dokumentów

wpłynęło w miesiącach

lipiec-1.192, październik-1.260 i grudzień-1.645.

Średnio w miesiącu wpływa ok. 980 dokumentów stanowiących podstawę wprowadzenia zmiany
w operacie ewidencji gruntów i budynków.
Prowadzenie Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości
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.
Od założenia RCiWR zarejestrowano: 8.213 transakcje i 1.329 wycen, w 2019 roku
ujawniono w operacie ewidencyjnym 639 transakcji.
Udostępnianie informacji z Ewidencji Gruntów i Budynków:
Starosta udostępnia informacje w formie: wypisów, wyrysów, kopii dokumentów uzasadniających
wpisy do operatu, plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującymi
standardami 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 oraz
organów administracji rządowej

oraz jednostek

samorządu

terytorialnego, w związku

z ich działaniami mającymi na celu: ujawnienie w księdze wieczystej prawa do nieruchomości lub
jednostki samorządu terytorialnego, przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na
rzecz jednostki samorządu 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 i 2019 roku
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W 2018 roku łączna kwota wpływu ze sprzedaży informacji z egib wynosiła 313.367,21 zł.
W 2019 roku łączna kwota wpływu ze sprzedaży informacji z egib wynosiła 328.079,96 zł.
W 2019 roku wydano łącznie 134 decyzje (w 2018- 59) i udzielono 950 odpowiedzi pisemnych.
Wdrożenie e-usług
W ramach projektu

„Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat

Opoczyński” zostały wdrożone w Geoportalu Powiatu Opoczyńskiego 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 2019 roku spisano 19 umów, w tym: 1 - z komornikiem, 16 - z rzeczoznawcami
i 2 – z Zarządem Dróg Powiatowych (w 2018 spisano 8 umów).
W 2019 roku została podpisana umowa na dostawę modułów obsługujących kolejne
e-usługi:
-zamówienie zbioru danych EGiB wraz z generowaniem licencji i wydaniem zbioru danych EGiB,
-zamówienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień wraz z usługą generowania
licencji i wydaniem produktu utworzonego w oparciu o dane w bazie EGiB,
-zamówienie wypisu/wyrysu.
Powyższe e-usługi wdrażane są w ramach Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.
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Prowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
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 oraz modyfikację istniejących
danych ewidencyjnych
W latach 2018-2020 prowadzone są prace modernizacyjne w obrębach Bielowice, Sołek
i Zameczek gm. Opoczno, w ramach projektu „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą
elektroniczną przez Powiat Opoczyński”.
Aktualnie trwają czynności związane z przekazaniem zawiadomień o zmianach do Urzędu Miejskiego
w Opocznie, Wydziału Ksiąg Wieczystych i Urzędu Statystycznego. W miesiącu marcu 2020 roku
planowany jest odbiór i zakończenie prac.
Podsumowanie zadań wykonanych przez Zespół ds. Ewidencji Gruntów i Budynków
w 2019 roku
RODZAJ ZADANIA

Wprowadzenie zmian w operacie ewidencji
gruntów
Udzielenie odpowiedzi pisemnych
Zakończone decyzją postępowania
Wprowadzenie transakcji w RCiWN
Sporządzenie wyrysów i wniosków do
aktualizacji KW
Sporządzenie wypisów z rejestru gruntów,
budynków, z kartoteki budynków i kartoteki lokali
Sporządzenie wypisów i wyrysów
Sporządzenie wykazów działek, podmiotów,
wypisów z wykazu działek i wykazu podmiotów
Sporządzenie wypisów z rejestru cen
i wartości nieruchomości
Sporządzenie zbiorów danych z rejestru cen i
wartości nieruchomości i bazy danych EGiB
Sporządzenie umów na e – usługi
Łączne wpływy finansowe w 2018 roku za
udzielanie informacji z rejestru EGIB

ILOŚĆ

WYSOKOŚĆ OPŁATY
zł brutto

11814

-

950
134
639

-

359

-

3043

180.092,00

605

131.603,00

89

9.356,01

0

0

62

7.028,95

19

328.079,96

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.
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Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność publiczną jest unormowane
przepisami prawa m.in. określone ustawą o gospodarce nieruchomościami.
W Zespole ds. Gospodarki Nieruchomościami wykonywane są w szczególności następujące
zadania:
oraz

-tworzenie

gospodarowanie

powiatowym

zasobem

nieruchomości

oraz

zasobem

nieruchomości Skarbu Państwa,
-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.

31 grudnia 2019 r.

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCE WŁASNOSCIĄ POWIATU
53
liczba działek
41,9966
powierzchnia w ha

53
41,9966

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCE W UŻYTKOWANIU ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
2.239
2.440
liczba działek
410,6668
417,6815
powierzchnia w ha
Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami prowadzi także postępowania dotyczące ustanawiania
służebności na nieruchomościach będących własnością Powiatu oraz Skarbu Państwa.
STAN PRAWNY POWIATOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI
Analiza stanu prawnego nieruchomości stanowiących zasób powiatu opoczyńskiego pozwala
stwierdzić, iż prawie wszystkie nieruchomości powiatowe mają uregulowany stan prawny.
Porównując sytuację z lat wcześniejszych ze stanem prawnym obowiązującym w roku 2019,
należy podkreślić, że uległa ona zdecydowanej poprawie.
Stwierdzić należy, iż stopniowo, w miarę posiadanych dokumentów regulowany jest stan
nieruchomości powiatowych, poprzez ujawnianie w KW prawa własności przysługującego
powiatowi opoczyńskiemu. W 2019 roku Wydział GKKiGN złożył w Sądzie Rejonowym
w Opocznie łącznie 195 wniosków m.in. o ujawnienie prawa własności Powiatu w stosunku do
działek zajętych pod drogi powiatowe o sprostowanie i aktualizacje istniejących już ksiąg
wieczystych.
NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA
TERENIE POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
Ogólna powierzchnia nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste na
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terenie powiatu opoczyńskiego wynosi 871 ha, co obrazuje poniższy wykres.

245,3284 ha
625,6716 ha

powierzchnia
nieruchomości, za które
pobierane są opłaty roczne
powierzchnia
nieruchomości, które
zwolnione są z opłat
rocznych

Ogólna liczba użytkowników wieczystych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 3.603.
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.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło automatyczne przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi w prawo własności gruntu.
Ustawa, która to spowodowała (tj. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów) nałożyła na Starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej
obowiązek przekształcenia gruntów w ciągu 1 roku.
W Starostwie Powiatowym w Opocznie sprawnie podjęto czynności realizujące zapisy
ustawy, co skutkowało faktem, iż proces przekształcenia gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe został zakończony wcześniej niż przewidywała to ustawa.
Procedurą przekształcenia objęto 100 % uprawionych osób.
Zapisy tej ustawy cieszyły się i nadal cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony
lokalnej społeczności. Szczególnie ceniona jest możliwość skorzystania z bonifikat
przysługujących przy wniesieniu jednorazowej opłaty przekształceniowej. Skorzystało z nich
dotychczas ponad 40 % uprawnionych osób, a kolejne zgłoszenia wciąż wpływają.
W sumie procesem przekształcenia w powiecie opoczyńskim objęto 2.677 dotychczasowych
użytkowników wieczystych. Uwłaszczenia dokonano dla 87 nieruchomości, których łączna
powierzchnia wynosi 12,8332 ha. Dla tych nieruchomości Starosta Opoczyński przekazał do
Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych zaświadczenia o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności.
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Cały ten proces wymagał ogromnego nakładu pracy, co m.in. przełożyło się kwotę
pozyskanej dotacji.
W roku 2019 Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami pozyskał kwotę 124.496,00 zł
przeznaczoną na zadania merytoryczne z zakresu administracji rządowej oraz kwotę
wynoszącą ponad 327.232,00 zł wynikającą z katalogu zadań zleconych z zakresu
administracji

rządowej

realizowanych

przez

powiaty

w

obszarze

gospodarki

nieruchomościami przeznaczoną na wynagrodzenia.
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
Ogólna powierzchnia
nieruchomości objętych
aktualizacją opłat
(ha)
3,4193
0,6219
12,7124
124,9000
3,7410
14,9214

Rok

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Ogólna liczba użytkowników
wieczystych objętych aktualizacją

37
50
250
38
83
21

W 2019 r. wydano łącznie 218 decyzji (m.in. o wypłacie odszkodowań za drogi gminne
i powiatowe, o zwrocie lub odmowie zwrotu nieruchomości). Liczbę wydanych decyzji
w latach 2014-2019 przedstawia poniższy wykres:
Liczba wydanych decyzji w latach 2014-2019
400
350
300
250
200

ilość wydanych decyzji

150
100
50
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

W 2019 r. Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami realizował również zadania
nakreślone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.
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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 2019 r. Starosta Opoczyński dokonał przeglądu ponad 5 tys. działek Skarbu Państwa. Po
wnikliwej analizie poszczególnych nieruchomości do wykazu KZN wpisano ponad 660 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%

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 te 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 podlegających obowiązkowi wpisu do KRS.
W 2019 r. prowadzono w tym zakresie korespondencje zarówno ze starostwami jak i gminami.
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H.ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
Wydział

Administracji

Architektoniczno

–

Budowlanej

Starostwa

Powiatowego

w Opocznie zajmuje się m.in. zatwierdzaniem projektów budowlanych i wydawaniem decyzji
pozwolenia na budowę oraz przyjmowaniem zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na
budowę. Realizacja tych zadań oparta jest na ustawie Prawo budowlane i Kodeksie
postępowania administracyjnego oraz innych właściwych dla danej sprawy przepisach
i rozporządzeniach wykonawczych. Rozstrzygnięcia po przeprowadzonym postępowaniu na
podstawie obowiązujących przepisów wydawane są w imieniu Starosty w postanowieniu lub
decyzji administracyjnej.
W roku 2019 w powiecie opoczyńskim zostało wydanych 900 decyzji pozwolenia na
budowę oraz wpłynęło 850 zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę. Ponadto
zostało wydanych 5 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.
I.GOSPODARKA LEŚNA, OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY, GEOLOGIA

1.Lasy
Gospodarka leśna w lasach prowadzona jest w oparciu o uproszczone plany urządzania lasu,
inwentaryzację lasu oraz o wydawane przez Starostę decyzje na podstawie przepisów ustawy
o lasach. Starosta sprawuje nadzór na lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.
W 2019 roku z Budżetu Wojewody Łódzkiego pozyskano środki finansowe na odnowienie
zniszczonych przez nawałnicę lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w wysokości
259.779,26 zł.
Właścicielom lasów wydano decyzję przyznającą zwrot środków finansowych i wypłacono łącznie
227.882,56 zł.
Ponadto, z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych pozyskano środki finansowe w wysokości
124.444,00 zł na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących
własności Skarbu Państwa na lata 2020-2029 dla Gmin Mniszków, Paradyż, Białaczów, Żarnów,
Sławno i Drzewica.
2.Gospodarka wodna
W 2019 roku wydano 152 karty wędkarskie.
Na terenie Powiatu utworzonych jest 6 spółek wodnych w: Sławnie, Mniszkowie, Paradyżu,
Ostrowie, Drzewicy i Poświętnem.
3.Przyroda:
Starostwo Powiatowe w Opocznie na terenie Powiatu koordynowało akcję 100 tysięcy drzew
na 100 lecie województwa łódzkiego. W ramach, której przekazano mieszkańcom naszego
Powiatu około 5.000 drzew i krzewów do posadzenia.
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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".
W roku 2019 Przedłożono Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji tego Programu za lata 2017
i 2018, z którego wynika, że realizacja przebiega prawidłowo, a jego założenia są zgodne
z osiąganymi rezultatami.
Wiele działań zapisanych w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Opoczyńskiego..."
wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego niezbędne było i jest pozyskiwanie
dofinansowania ze środków zewnętrznych. Wiele z zadań zaplanowanych w dokumencie zostało
wykonach staraniem powiatu, gmin, jednostek realizujących zadania samorządów oraz
podmiotów zewnętrznych (np. przez Rejonowy Zakład Energetyczny, Zakład Gazowniczy).
Realizacja części zadań z powodu braku wystarczających środków została przesunięta na termin
późniejszy. Niektóre zadania są w trakcie realizacji (zadania realizowane są etapami), natomiast
niektóre, mimo, iż nie zostały zapisane w Programie, bądź ich realizację przewidziano
w przyszłości zostały wykonane. Niektóre zadania nie są jednak realizowane z stopniu
zadowalającym, np. usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenów gmin.
Na wykonanie zadań wydatkowano środki budżetu powiatu, gmin, jak również pozyskano
znaczne środki finansowe z zewnątrz (m.in. środki unijne – RPO Województwa Łódzkiego, inne
środki unijne, środki funduszy ochrony środowiska).
Starosta Opoczyński w 2019 roku wydał 3 aktualizacje pozwoleń zintegrowanych, które
swoim zakresem obejmują pozwolenia: na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, na
wytwarzanie

odpadów,

na

wprowadzenie

ścieków

do

wód

lub

ziemi,

na pobór wód.
Powiat opoczyński również w 2019 r. ściśle współpracował z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie funkcjonowania, w siedzibie Starostwa
Powiatowego, punku konsultacyjno - informacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste
Powietrze”. Działania te, jak w roku ubiegłym, 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.
Ponadto, w 2019 r., pozyskano środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego na doposażenie stanowiska pracy pracownika zajmującego się ochroną
gruntów rolnych w wysokości 10.000,00 zł.
5.Geologia
Na terenie Powiatu udokumentowano złoża następujących kopalin: gliny ceramiczne kamionkowe
(1 złoże); kamienie łamane i bloczne (wapienie – 2 złoża); kamienie łamane i bloczne (piaskowce
– 23 złoża); piaski formierskie (7 złóż); piaski i żwiry (28 złóż); surowce ilaste ceramiki
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budowlanej (3 złoża); surowce szklarskie (8 złóż); wapienie i margle przemysłu cementowego
(2 złoża).

J.BEZROBOCIE ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY

1.POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Opocznie na koniec grudnia 2019 r.
wyniosła 1.738 osób i spadła w stosunku do końca roku 2018 o 23 osoby. W końcu grudnia
2019 r. zarejestrowanych było 981 kobiet, które stanowiły 56,44% ogólnej liczby bezrobotnych.

Liczba osób bezrobotnych w kolejnych miesiącach 2019 roku.
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Do końca grudnia 2019 r. w PUP w Opocznie zarejestrowało się („napływ”) 3.799 osób. W tym
też okresie wyłączone zostały z ewidencji („odpływ”) 3.822 osoby, 2.240 osób z powyższej liczby
(58,61%) zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia pracy, zarówno subsydiowanej jak
i niesubsydiowanej (do końca grudnia 2018 r. napływ osób bezrobotnych wniósł 4.012 osób,
natomiast odpływ wyniósł 4.082 osoby bezrobotne).
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Porównanie odpływu osób, w tym z powodu podjęcia pracy w rejestrach PUP w Opocznie
w poszczególnych miesiącach 2019
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Stopa bezrobocia w powiecie opoczyńskim w 2019 roku (miesiące)
Stopa bezrobocia w powiecie opoczyńskim na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 5,8% i była
niższa o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do grudnia 2018 roku. Dla porównania stopa
bezrobocia w kraju – 5,2%, a w województwie łódzkim – 5,4%.

Stopa bezrobocia w kraju, województwie
w końcu grudnia w latach 2018 i 2019

łódzkim,

powiecie

opoczyńskim

2.POŚREDNICTWO PRACY
Istotnym

działaniem

pośrednictwa

pracy

jest

współpraca

z

pracodawcami

w zakresie pozyskiwania ofert pracy, które upowszechniane są do publicznej wiadomości. Usługa
pośrednictwa jest świadczona bezpłatnie zgodnie z zasadami: dostępności, dobrowolności,
równości i jawności.
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W 2019 roku Urząd pozyskał łącznie 1.157 ofert pracy. Na ogólną liczbę pozyskanych ofert
pracy 796 to oferty pracy subsydiowanej i miejsca aktywizacji zawodowej (poniższy wykres
przedstawia ilości ofert pracy w 2019 r. w poszczególnych miesiącach).

Wykres przedstawia porównanie ofert pracy w 2019 roku

3.GIEŁDY PRACY
Giełdy

pracy

to

jedna

z

form

bezpośredniego

kontaktu

pracodawcy

z wieloma kandydatami do pracy. W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku odbyło się 8 giełd
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pracy na potrzeby 8 pracodawców. Łącznie wzięło w nich udział 49 osób bezrobotnych,
a spośród nich 7 osób podjęło pracę.
Giełdy zostały zorganizowane na następujące stanowiska: operator maszyn produkcyjnych,
specjalista ds płac, specjalista ds. rekrutacji i rozwoju pracowników, pomocnik piekarza, robotnik
gospodarczy, robotnik ogólnobudowlany, pracownik biurowy, młodszy pracownik produkcji,
pracownik produkcji.
4.ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW
Do końca grudnia 2019 roku w PUP w Opocznie zarejestrowanych zostało 366 oświadczeń
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Łącznie w 2019 roku wydanych było 25
informacji dotyczących 97 stanowisk.
5.OPOCZYŃSKIE TARGI PRACY I EDUKACJI
W dniu 11 kwietnia 2019 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Opocznie odbyła się VI edycja Opoczyńskich Targów Pracy
i Edukacji. Współorganizatorami tej edycji Targów byli: Powiat Opoczyński, PUP w Opocznie,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie, SOSW „Centrum Edukacji i Rozwoju" w
Opocznie

oraz Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Opocznie.

Były to kolejne Targi

zorganizowane w formule połączonych targów pracy i targów edukacji. W Targach wzięli udział
mieszkańcy Powiatu, osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy oraz młodzież poszukująca
przyszłych kierunków edukacji i przyszłego zawodu.
Propozycje zatrudnieniowe i edukacyjne zostały przedstawione przez 46 wystawców,
wśród których były: przedsiębiorstwa i instytucje (19 pracodawców) m.in.: Ceramika Paradyż
Sp. z o.o., Opoczno I Sp. z o.o., Caolin Sp. z o.o., Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Nowakowski"
Sp.

z

o.o.,

Zakład

Usług

Taborowych

"REMTRAK"

Sp.

z

o.o.,

Grupa

Vinderen

Sp. z o.o., Zakład Produkcyjno - Handlowy ARTMET - Roman Polak, „Przewozy Regionalne"
Sp. z o.o., Kaufland Polska Markety Sp. z o.o., Pawilon Handlowy „ARMET" Sp. j., instytucje
rynku pracy (4); instytucje wspierające rozwój rynku pracy i edukacji (1); szkoły (10);
uczelnie i instytucje szkoleniowe (8); instytucje ekonomii społecznej i wspierania osób
niepełnosprawnych (6).

6.PORADNICTWO ZAWODOWE
Poradnictwo zawodowe jest to profesjonalna pomoc udzielana przez doradcę zawodowego
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.
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W 2019 roku w ramach poradnictwa indywidualnego doradcy klienta przyjęli łącznie 1.224 osoby,
1.067 osób w ramach porady indywidualnej oraz 157 osób w ramach indywidualnej informacji
zawodowej. Podczas indywidualnych porad

doradcy rozpoznają sytuację zawodową osoby

i w zależności od zdiagnozowanych trudności ustalają tematykę porad grupowych.
Doradcy zawodowi, w 2019 r., w ramach grupowych spotkań z zakresu poradnictwa zawodowego
i informacji zawodowej udzielili informacji łącznie 372 osobom, w tym 110 osób uczestniczyło
w poradach grupowych, a 262 osoby uczestniczyły w grupowych spotkaniach informacyjnych.
Zorganizowane zostały grupowe porady zawodowe: „Interwiev z pracodawcą czyli przygotowanie
do rozmowy kwalifikacyjnej”, „Młodzi na rynku pracy”, „Poszukiwanie pracy od A do Z”, „Mama
wraca do pracy”, „Aktywni na rynku pracy”, „Rozmowa kwalifikacyjna- przygotuj się i wygraj”,
„Trudna sztuka pisania o sobie: CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy”.
W ramach grupowych informacji zawodowych zorganizowane zostały spotkania: „Poradnik dla
młodych”, „Przewodnik po formach pomocy dla osób 30+”, „Własna firma-dobry start”, „Internetszybki przewodnik po rynku pracy”, „Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych”.
Spotkania doradców zawodowych z młodzieżą szkolną i rodzicami
Działania nie ograniczały się w roku 2019 tylko do realizacji zadań wynikających z ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. PUP w Opocznie jest urzędem otwartym na
współpracę ze szkołami z terenu powiatu opoczyńskiego. W okresie od stycznia do grudnia
2019 r. odbyło się łącznie 14 spotkań z młodzieżą, w których udział wzięło 368 uczniów.
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.
Na przełomie marca i kwietnia 2019 r. odbyły się w szkołach spotkania z rodzicami uczniów
ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem spotkań było podkreślenie roli
świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia, przedstawienie sytuacji na lokalnym i krajowym
rynku pracy, a także przedstawienie przez dyrektorów oferty szkół. Doradcy zawodowi omawiali
m.in. czynniki warunkujące właściwy wybór ścieżki edukacji czy potrzeby lokalnego rynku pracy.
Dyrektorzy szkół przedstawili oferty edukacyjne swoich placówek. Spotkania odbyły się
w 16 placówkach na terenie Powiatu. W spotkaniach uczestniczyło łącznie 348 rodziców
i opiekunów uczniów.

7.PROGRAMY I PROJEKTY
Dzięki pozyskanym środkom finansowym Powiatowy Urząd Pracy mógł realizować zadania
przeciwdziałające skutkom bezrobocia określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uwzględniając specyfikę i warunki lokalnego rynku pracy.
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Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące pozyskanych funduszy na realizację aktywnych
form w 2019 roku.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

FUNDUSZ PRACY ORAZ PROGRAMY Z REZERWY MINISTRA

Forma zatrudnienia
lub aktywizacji

Środki finansowe (w zł)

Prace interwencyjne

654.857,00

Roboty publiczne

686.652,00

Refundacje kosztów zatrudnienia
bezrobotnego (stanowiska pracy)

48.000,00

Podjęcia działalności gospodarczej

296.749,00

Bony na zasiedlenie

6.400,00

Dofinansowanie wynagrodzenia osób po
50 roku życia

254.865,00

Stypendia stażowe (w tym bony stażowe)

330.631,00

Szkolenia / w tym stypendia (w tym bony
szkoleniowe)
Dofinansowanie wynagrodzenia osób do
30 roku życia

147.159,60
-

Prace społecznie użyteczne (w tym PAI)

23.127,40

Zwrot składek zatrud. w spółdz. socjalnej

4.280,00

Koszty badań lekarskich

7.000,00

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

289.000,00

RAZEM FUNDUSZ PRACY +
PROGRAMY+KFS

2 748 721,00

Prace interwencyjne

694.803,32

Refundacje kosztów zatrudnienia
bezrobotnego (stanowiska pracy)
Podjęcia działalności gospodarczej (w tym
w ramach bonu na zasiedlenie)

1.584.001,00
585.763,00

Bony na zasiedlenie

225.300,00

Stypendia stażowe (w tym bony stażowe)

728.696,00

Szkolenia / w tym stypendia (w tym bony
szkoleniowe)

44.915,68

RAZEM FUNDUSZE EUROPEJSKIE

3.863.479,00

RAZEM: FUNDUSZ PRACY + PROGRAMY FP + PROJEKTY
FE+KFS

6.612.200,00
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W 2019 roku wykorzystano 99,15% środków przeznaczonych na realizację aktywnych form.
Łącznie w 2019 roku objętych pomocą zostało 868 osób.

PROGRAMY I PROJEKTY W 2019 ROKU:
PUP w 2019 r. wykazał się aktywnością w aplikowaniu i pozyskiwaniu dodatkowych środków
w ramach środków rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Funduszy
Europejskich.
Dzięki pozyskanym środkom Urząd realizował następujące programy i projekty:
1)Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych, będących dłużnikami alimentacyjnymi
Program skierowany do 18 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, będących dłużnikami
alimentacyjnymi. Okres realizacji: kwiecień - grudzień 2019 r. Forma aktywizacji: roboty
publiczne. Środki przeznaczone na realizację programu: 211.100,00 zł;
2)Program staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Program skierowany do 4 osób bezrobotnych długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie. W ramach projektu realizowaną formą wsparcia były
staże. Projekt realizowano od kwietnia do grudnia 2019 r.
Środki pozyskane z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 42.300,00 zł,
3)Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi
Program

skierowany

do

66

osób

bezrobotnych

zamieszkujących

W ramach projektu realizowano następujące formy wsparcia:

na

wsi.

staże – 19 osób, prace

interwencyjne - 45 osób, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 2 osoby.
Program realizowany był w okresie od czerwca do grudnia 2019.
Na realizację programu z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskano
dodatkowe środki w wysokości 298.300,00 zł.
4)Program

Regionalny

2019

„Aktywizacja

zawodowa

osób

bezrobotnych

w wieku 30-50 lat”
Liczba osób objętych wsparciem w programie: 10 osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat
zarejestrowanych w PUP w Opocznie.
Formy aktywizacji: roboty publiczne dla 10 osób. Kwota programu: 46.000,00 zł.
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH ŚRODKÓW UNIJNYCH
W ramach Funduszy Europejskich Urząd pozyskał środki w wysokości

3.863.479,00 zł,

w tym w ramach:
1)Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - 2.248.868,00 zł.
Projekt realizowany był w latach 2018-2019.
W 2019 roku na realizację projektu pozyskano 1.103.158,00 zł.
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2)Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Łódzkiego

–

3.353.044,00

zł.

W 2019 r. na realizację tego projektu pozyskano 1.614.611,00 zł. Projekt realizowany jest
w latach 2019-2020.
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (IV)”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:
Okres realizacji: 01.07.2018 r. – 31.12.2019 r.
Wartość projektu ogółem wynosi 3.352.026,00 zł w tym wkład EFS 2.825.088,00 zł.
Kwota środków na 2019 rok wynosi 2.248.868,00 zł.
Projekt skierowany był do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób
z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP, jako bezrobotne, w tym w szczególności
tych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET.
W ramach przedmiotowego projektu realizowane były następujące formy wsparcia: pośrednictwo
pracy/poradnictwo zawodowe, staże, prace interwencyjne, bony szkoleniowe, bony na
zasiedlenie, jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej, wyposażenie lub
doposażenie stanowiska pracy.
Projekt „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie
opoczyńskim (V)” realizowany w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) na lata 2014-2020:
Okres realizacji: 01.01.2019-31.12.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 3.353.044,00 zł, w tym na rok 2019: 1.614.611,00 zł w tym wkład EFS
2.892.007,00 zł.
Projekt adresowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy,
zarejestrowanych w PUP, jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy tj.: osób po 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób
z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, bezrobotnych mężczyzn w wieku
30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej (udział tej grupy nie może
przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem).
W ramach przedmiotowego projektu realizowane są następujące formy wsparcia: pośrednictwo
pracy/poradnictwo zawodowe, staże, szkolenia, prace interwencyjne, jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.
8. WSPIERANIE LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Działania podejmowane przez PUP mają również na celu wspieranie przedsiębiorczości oraz
promocję postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców Powiatu. Przedsiębiorczość to kluczowy
czynnik warunkujący rozwój lokalnego rynku pracy, gdyż decyduje o tworzeniu nowych miejsc
pracy. Wsparcie przedsiębiorczości i promocja samozatrudnienia to czynniki decydujące
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o potencjale rozwojowym powiatu, a w konsekwencji atrakcyjności gospodarczej i wyższej jakości
życia mieszkańców.
W związku z dużym zainteresowaniem jednorazowymi środkami na podjęcie działalności
gospodarczej, co roku organizowanych jest kilkanaście spotkań informacyjnych dla osób
zainteresowanych tą formą wsparcia. Na spotkania te zapraszany jest pracownik Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych z Inspektoratu w Opocznie. W trakcie grupowych informacji
zawodowych 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.
Co roku przy udziale środków wypłacanych osobom bezrobotnym powstają nowe
podmioty gospodarcze. Dzięki takiej inicjatywie na lokalnym rynku pracy powstają nowe firmy,
które rozwijają się i tworzą dodatkowe miejsca pracy.
Wsparcie w postaci jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
cieszy się wśród klientów PUP niesłabnącą popularnością. W 2019 roku jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 46 osób. Łączna kwota, na jaką zostały udzielone
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej wynosiła 882.510,14 zł. Wiodącą
działalnością gospodarczą w 2019 roku, na którą zostały przyznane środki to działalność
usługowa remontowo-budowlana.
9. PODNOSZENIE I UZUPEŁNIENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
SZKOLENIA:
W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku na szkolenia skierowano 53 osoby bezrobotne
oraz 1 osobę poszukującą pracy niepełnosprawną. Były to szkolenia wskazane przez osoby
(indywidualne).
Spośród zrealizowanych szkoleń największe zainteresowanie osób bezrobotnych ukierunkowane
było na następujące kursy: pilarz – drwal, operator pilarek spalinowych, operatorzy koparko ładowarki, operator koparki jednonaczyniowej, kursy kwalifikacyjne na zwrotniczego, kierowca
wózków jezdniowych podnośnikowych.
Spośród 53 osób bezrobotnych, którzy odbyli szkolenie w 2019 roku, 26 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;
kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych; operatorzy koparko – ładowarki; operator
koparki jednonaczyniowej; kursy kwalifikacyjne na zwrotniczego.
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KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
Środki KFS przeznaczone są na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców.
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 pozyskane
w 2019 r. w wysokości 289.000,00 zł (w tym 30.000,00 zł pozyskano ze środków z rezerwy
Ministra)

przeznaczone

zostały

na

wsparcie

kształcenia

ustawicznego

pracowników

i pracodawców, zgodnie z priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz
priorytetami Rady Rynku Pracy.
W 2019 roku 250 osób (pracodawców i pracowników) skorzystało z powyższego wsparcia.
10.REALIZACJA DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH
STRATEGIA DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OPOCZNIE
W 2014 r. opracowana została „Strategia Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie
na Rzecz Zatrudnienia na lata 2014-2020”, która wyznacza długookresowe kierunki działań
Urzędu. Założeniami opracowanej Strategii jest w szczególności promocja działań na rzecz
aktywnej polityki rynku pracy. Urząd stawia na promocję pośrednictwa pracy, inicjowanie
partnerstwa, aktywizację zawodową i kształtowanie aktywnych postaw, wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości, a przede wszystkim na aktywność w pozyskiwaniu środków na aktywizację
zawodową osób bezrobotnych. Wskaźniki pomiaru planowanych efektów określonych w Strategii
są monitorowane kwartalnie.
Ponadto,

Powiatowy

Urząd

Pracy

w

Opocznie

realizował

uchwałę

Rady

Powiatu

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

realizował

zadania

z

zakresu

rehabilitacji

zawodowej:

1)dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej wysokość środków PFRON to kwota 120.000,00 zł – dokonano zwrotu kosztów wyposażenia
2 stanowisk pracy,
2)finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych
zarejestrowanych, jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu - wysokość środków
PFRON to kwota 9.973,20 zł – w ramach środków zrealizowano dwa staże,
3)przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej
albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - wysokość środków PFRON to kwota
26.026,80 zł - w ramach środków sfinansowano jedną działalność gospodarczą.
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11.DZIAŁANIA PROMOCYJNE, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA PUP
SPOTKANIA ZORGANIZOWANE Z INICJATYWY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W dniu 24 października 2019 r. w siedzibie Starostwa odbyło się spotkanie na temat
„Kształcenie ustawiczne szansą rozwoju rynku pracy" w ramach Europejskich Dni
Pracodawcy. Organizatorem był PUP w Opocznie. W spotkaniu uczestniczyli Pracodawcy,
przedstawiciele Starostwa, Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz szkół powiatowych. Celem
spotkania było promowanie współpracy Pracodawców z PUP w zakresie dostosowania
kwalifikacji zawodowych pracowników do potrzeb Pracodawców. Podczas spotkania doradcy
zawodowi przekazali informacje dotyczące możliwości skorzystania z usług rynku pracy
(pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń) oraz wsparcia finansowego na
kształcenie ustawiczne Pracodawców i ich pracowników (KFS). Należy podkreślić, że
przedsięwzięcie

cieszyło

się

dużym

zainteresowaniem

wśród

Pracodawców

i

będzie

kontynuowane w kolejnych latach.
BIULETYN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie w 2019 roku zebrał materiały niezbędne do przygotowania
Biuletynu informacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie. Biuletyn ten został wydany po
raz pierwszy w 2020 roku i zawiera informacje o działaniach podjętych przez Powiatowy Urząd
Pracy w Opocznie oraz plany na rok 2020.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
1.Opoczyński Urząd Pracy po raz trzeci z rzędu otrzymał tytuł Lidera Aktywizacji Osób Młodych,
natomiast w roku 2019 po raz pierwszy jako jedyny z województwa łódzkiego został nagrodzony
statuetką.
Powiatowy Urząd Pracy nagrodzony został za wdrożenie dobrej praktyki tj. „Projektu Edukacja
dla Pracy". W ramach projektu odbywały się spotkania mające na celu przygotowanie
absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych do podjęcia świadomej i właściwej decyzji
dotyczącej wyboru swojej przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Praktyka jest przykładem
partnerstwa na lokalnym rynku pracy realizowanego pod patronatem Starosty Opoczyńskiego.
Nagrodzone działania nie są standardowymi działaniami urzędu pracy i wykraczają poza zadania
określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wymagają one dużego
zaangażowania i dyspozycyjności czasowej pracowników Urzędu.
2.Za uzyskanie w 2019 roku efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych
podejmowanych wobec osób bezrobotnych z uwzględnieniem sytuacji na lokalnym rynku
pracy w województwie łódzkim Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie wyróżniony został przez
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (wyróżnienie oraz statuetka).
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Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie już wielokrotnie znajdował się wśród najlepszych urzędów
wyróżnianych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który w ten sposób doceniał
działalność Urzędu, jego zaangażowanie w rozwiązywanie problemów lokalnego rynku pracy,
rzetelną pracę na rzecz promocji zatrudnienia oraz kreowanie wysokich standardów usług rynku
pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie uzyskał najlepsze wyniki za uzyskanie wysokich
wskaźników efektywności kosztowej i zatrudnieniowej w województwie łódzkim.

K. OCHRONA PRAW KONSUMENTA
Podstawowym

zadaniem

Powiatowego

Rzecznika Konsumentów

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.
W roku 2019 zadania te były realizowane w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
przez prawników zatrudnionych w Zespole ds. Prawnych w Starostwie Powiatowym, ze względu
na długotrwałą nieobecność pracownika realizującego to zadanie.
L. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE:

1.KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OPOCZNIE

Na terenie Powiatu zadania realizowane są przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji
w Opocznie, Komisariatu Policji w Paradyżu oraz Posterunku Policji w Drzewicy.
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 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 2019 przedstawiała się następująco:
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Liczba

bezwzględna

policjantów

skierowanych

do

służby

patrolowej

i obchodowej

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 2019 rok Komenda Powiatowa Policji w Opocznie zobowiązana była do
wykonania ponad 8 tys. służb zewnętrznych (bez funkcjonariuszy ruchu drogowego). Miernik ten
udało się zrealizować na poziomie 108,1 % (w roku 2018 r. - 112%).
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz Program „Dzielnicowy bliżej nas”
Rok 2019 to także kontynuacja działań kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz kierownictwa Komendy Głównej Policji w zakresie zmian w funkcjonowaniu
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. 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
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mapie i zaznaczyć konkretne zagrożenie. Każde takie zgłoszenie jest weryfikowane przez
funkcjonariuszy

Działalność profilaktyczna
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Opocznie podejmują szereg przedsięwzięć
mających na celu m.in. minimalizację występowania wśród dzieci i młodzieży jakichkolwiek
przejawów patologii. Rok 2019 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 (317 spotkań
z młodzieżą, 92 spotkania z pedagogami), realizowano także przedsięwzięcia o charakterze
profilaktycznym m.in.: Turniej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie pod nazwą
„Alkohol,Narkotyki, Nie, Dziękuję”; Rajd rowerowy - Kręci mnie bezpieczeństwo; Policyjną
Akademię Bezpieczeństwa, Czwartą edycję Pikniku Profilaktycznego pod nazwą „Kręci mnie
bezpieczeństwo”.
Służby ponadnormatywne – współpraca z samorządem w zakresie bezpośredniego
działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu opoczyńskiego
W 2019 roku pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Opocznie a Burmistrzem Opoczna,
Burmistrzem Drzewicy, Wójtami Gmin Paradyż, Poświętne, Białaczów i Sławno zawarte zostały
porozumienia w sprawie zorganizowania tzw. systemu służb ponadnormatywnych. Dzięki
przekazanym na ten cel środkom finansowym w wysokości ponad 35 tys. zł. możliwym było
wystawianie w okresie minionego roku dodatkowych patroli policyjnych.
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System służb ponadnormatywnych, bez wątpienia przyniósł oczekiwane rezultaty m.in. w postaci
poprawy stanu bezpieczeństwa w naszym Powiecie, a jednocześnie miał pozytywny wpływ na
kształtowanie wizerunku opoczyńskiej Policji w oczach lokalnego społeczeństwa oraz pokazał
konkretne zaangażowanie władz samorządowych w poprawę poczucia bezpieczeństwa
obywateli.
Funkcjonariusze tut. KPP w ramach pełnionych służb zatrzymywali na gorącym uczynku
popełnienia wykroczeń 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.
Służby ponadnormatywne pozwoliły także na skierowanie dodatkowych patroli policyjnych do
zabezpieczenia różnego rodzaju imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych.
Bieżąca realizacja działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach
tzw. procedury „Niebieskie Karty”
W okresie 2019 roku na terenie Powiatu zainicjowano procedurę „Niebieskie Karty”
w 155 przypadkach, z czego 135 formularzy NK dotyczyło nowej procedury, a 20 dotyczyło
kolejnych przypadków przemocy w rodzinie w trakcie trwającej procedury. Ponadto, ze 155
procedur NK, 69 przypadków dotyczyło terenu miejskiego, a 86 wiejskiego. Liczba osób, co do
których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą wynosi 178 w tym 128 kobiet,
34 mężczyzn oraz 16 osób małoletnich. W ramach tej procedury do PDOZ (Pomieszczenie dla
Osób Zatrzymanych) doprowadzono do wytrzeźwienia 60 osób.
b)SŁUŻBA RUCHU DROGOWEGO
Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu opoczyńskiego w 2019 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
Policji 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.
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W 2019 roku zanotowano 11 ofiar śmiertelnych w 81 wypadkach drogowych na terenie
Powiatu. Nastąpił spadek w stosunku do roku ubiegłego. W ostatnich pięciu latach tendencja ofiar
śmiertelnych waha się w granicach 5-12 w zależności od roku. Należy podkreślić, że w tym
przypadku ze względu na operowanie na bardzo małych liczbach wystarczy wzrost liczby
zabitych o jeden aby spowodowało to dość znaczny wzrost procentowy ogólnej liczby zabitych.
W 2019 roku 99 osób odniosło obrażenia ciała w wypadkach drogowych. Jest to spadek
w stosunku do liczby rannych w 2018 roku.
Liczba kolizji drogowych sukcesywnie od kilku utrzymuje się na podobnym poziomie, choć
w ostatnim roku nieco spadła. Odnotowano spadek tego typu zdarzeń w porównaniu do 2018
roku.
W roku 2019 realizowane były również działania ukierunkowane na ograniczenie zdarzeń
drogowych i ich przyczyn m.in.: „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!”.
Prowadzona

była

lustracja

dróg

krajowych,

wojewódzkich,

powiatowych

i gminnych mająca 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 2019 roku przeprowadzono również lustrację dróg w rejonie szkół
przed rozpoczęciem roku szkolnego. Dokonując lustracji dróg bezpośrednio przylegających do
placówek oświatowych Policja na bieżąco współpracuje z zarządcami dróg poszczególnych
kategorii, a w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w ich oznakowaniu niezwłocznie
wnioskuje o ich usunięcie.
Inicjowano spotkania z podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg, wnioskowano
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 2019 roku odbyło się
11 takich komisji, gdzie rozpatrzono 11 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,
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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.
Na podstawie pozyskanych informacji, oraz wniosków podmiotów zewnętrznych, a także
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.
W 2019 roku wszczęto 1.257 postępowań przygotowawczych tj. o 85 postępowań więcej
niż w 2018 roku
2.KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPOCZNIE
Ogółem w 2019 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej odnotowały 1.079 interwencji, w tym:
-gaszenie pożarów – 428, co stanowi 39,6% ogólnej liczby interwencji,
-miejscowe zagrożenia, czyli akcje ratownictwa technicznego i inne interwencje – 606, co stanowi
56,2% ogólnej liczby interwencji,
-alarmy fałszywe – 45, z tego 30 w dobrej wierze, 14 z instalacji wykrywania pożaru, co stanowi
4,2% ogólnej liczby interwencji.
Zestawienie interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu opoczyńskiego
w 2019 roku

39,6%

4,2%
Miejscowe
Zagrożenia
Pożary

Alarmy
Fałszywe

56,2%
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Zestawienie zdarzeń powstałych w latach 2009 – 2019

Zdarzenia
w latach
Pożary
Miejscowe
zagrożenia
Alarmy
fałszywe
Ogółem

1200

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

290

202

389

553

212

295

493

258

310

297

428

413

761

532

356

672

502

632

783

775

724

606

13

10

21

28

17

18

27

22

26

41

45

716

973

942

937

901

815

1152

1063

1109

1062

1079
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Ogólna suma strat, powstałych w wyniku pożarów i miejscowych zagrożeń w 2019 roku wyniosła
4 mln 265,8 tys. zł, w tym: podczas pożarów – 2 mln 456,5 tys. zł, miejscowych zagrożeń –
1 mln 809,3 tys. 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 92 mln 902 tys. zł, w tym: podczas pożarów - 86 mln 400 tys. zł,
miejscowych zagrożeń - 6 mln 502 tys. zł.
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Zestawienie strat i uratowane mienie w zdarzeniach w tys. zł za okres 2014-2019
POŻARY

Powiat Opoczyński

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

Straty

Uratowane mienie

Straty

Uratowane mienie

2014 rok

1116,9

120015

1417

7614

2015 rok

1794,6

18029

1628,9

9165

2016 rok

1779,7

42537

3696,8

9589

2017 rok

6395,4

34576

2165,9

6827

2018 rok

1252,9

33800

2060,9

7650

2019 rok

2456,5

68400

1809,3

6502

Suma za okres

13543,1

283557

10717,9

39697

2014-2019
Udział ilościowy i procentowy gmin w ogólnej liczbie zdarzeń na terenie
powiatu opoczyńskiego przedstawia poniższa tabela:
Pożary
Lp.

Gmina/
Powiat

Razem

Udział
[%]

Miejscowe

Alarmy

zagrożenia

fałszywe

Razem

Udział
[%]

Razem

Udział
[%]

Ilość

Ogółem

zdarzeń

IIość

Udział

zdarzeń

[%]

w 2018 r.

w 2019 r.

1.

Białaczów

72

17

35

6

3

7

110

10

90

2.

Drzewica

58

14

67

11

1

2

126

11

125

3.

Mniszków

21

5

38

6

3

7

62

8

91

m. i gm.

143

33

281

46

30

67

454

42

424

4.

Opoczno

5.

Paradyż

21

5

57

9

1

2

79

7

87

6.

Poświętne

16

4

24

4

2

4

42

4

67

7.

Sławno

26

6

53

9

3

7

82

7

72

8.

Żarnów

71

16

51

9

2

4

124

11

106

Powiat

428

100

606

100

45

100

1079

100

1062

9.

opoczyński
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.
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Analizując najczęściej występujące zdarzenia w roku 2019 o charakterze miejscowych
zagrożeń jednostki ochrony przeciwpożarowej uczestniczyły w:
-181 działaniach ratowniczych mających na celu usunięcie zagrożenia stwarzanego przez
agresywnie zachowujące się owady błonkoskrzydłe,
-133 działaniach ratowniczych związanych z usuwaniem skutków wypadków i kolizji
w komunikacji drogowej,
-79 działaniach ratowniczych związanych z usuwaniem skutków nawałnic, silnych wiatrów
i huraganów, powodujących uszkodzenia budynków zarówno mieszkalnych, gospodarczych, jak
i użyteczności publicznej, a także powodujących zniszczenia w infrastrukturze technicznej - linie
energetyczne, jak również powalonych drzew oraz złamanych konarów.
-32 działaniach ratowniczych związanych z wypompowaniem wody z zalanych piwnic
i pomieszczeń w budynkach mieszkalnych i gospodarczych.
Współpraca w ramach organizacji systemu łączności, alarmowania i współdziałania
pomiędzy służbami, inspekcjami i strażami oraz PCZK
W dniu 24 września 2019 roku na terenie Powiatu odbyły się ćwiczenia powiatowo –
gminne pod kryptonimem „OPO 2019”, których założeniem było osiągnięcie wyższych stanów
gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych
funkcjonowania powiatu i gmin, w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa, w czasie wojny
oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Powiatu. Organizatorem ćwiczeń było
Starostwo Powiatowe w Opocznie.
Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów na
szczeblu powiatu oraz współdziałania organów administracji publicznej z organami służb,
inspekcji i straży w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny oraz w czasie
wystąpienia sytuacji kryzysowych, a także skontrolowanie usprawnienia współdziałania sił
ratowniczych gmin z siłami Formacji Obrony Cywilnej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej
i innych służb.
W działaniach udział wzięły siły i środki KP PSP w Opocznie, Policji, Państwowego Ratownictwa
Medycznego oraz jednostki OSP z terenu Powiatu.
Ponadto w 2019 roku opoczyńscy strażacy zorganizowali 12 ćwiczeń doskonalących na
obiektach, w których brały udział także jednostki OSP.
Dodatkowo przeprowadzono 30 godzin szkolenia w zakresie medycznym i bhp. Szkolenie
doskonalące obejmowało tematykę zagadnień organizacyjno – prawnych, technikę i taktykę
pożarniczą, środki gaśnicze oraz wychowanie fizyczne.
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Na terenie Powiatu w 2019 r. zorganizowano we wszystkich 8 gminach zawody sportowo pożarnicze jednostek OSP na szczeblu gminnym. Ponadto przeprowadzono zawody sportowo pożarnicze jednostek OSP na szczeblu powiatowym.
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie powiatu opoczyńskiego
Trzon KSRG Powiatu stanowi Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza KP PSP w Opocznie,
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz OSP KSRG – 18 jednostek.
Łącznie na terenie Powiatu 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 z terenu powiatu opoczyńskiego w 2019 r. na zakup sprzętu
ratowniczo-gaśniczego oraz samochodów bojowych:
1)zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, włączonych do KSRG –
628.615 zł, z czego:
-200.000 zł to dofinansowanie do zakupu samochodu GBARt 3,5/16 MAN TGM 13.290 dla
jednostki OSP Skórkowice,
-300.000 zł to dofinansowanie do zakupu samochodu GBARt 3,5/16 IVECO EUROCARGO dla
jednostki OSP Zarzęcin,
-58.002 zł to wydatki bieżące na remont strażnic dla jednostek OSP Żarnów, Krzczonów,
Mniszków, Wójcin, Petrykozy,
-70.613 zł to wydatki bieżące i inwestycyjne na zakup sprzętu techniki specjalnej, łączności
i wyposażenia osobistego oraz ochronnego;
2)dotacja z MSWiA dla Ochotniczych Straży Pożarnych - 83.069 zł;
3)dofinansowanie tzw. „5000+” dla jednostek OSP - wszystkie z 61 wnioskujących jednostek
OSP z Powiatu otrzymało z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotację celową na
realizację zadań i przedsięwzięć zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej (m.in. na działalność kulturalno-sportową, szkoleniową, edukacyjno
– społeczną). Zrealizowane zakupy sprzętu i inne to m.in. przedmioty umundurowania, sprzęt
medyczny i sportowy oraz inny sprzęt ratowniczo-gaśniczy za kwotę 344.400 zł, a zrealizowane
zadania to m.in. szkolenia, pogadanki w szkołach, zorganizowane zawody sportowo-pożarnicze,
uroczystości strażackie, patriotyczne. W drugim naborze na każdą gminę przypadało dodatkowo
średnio ok. 5 tys. zł dotacji.
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Lp.

Gmina

Ilość wnioskujących
jednostek OSP

Kwota dotacji (w zł)

1

Białaczów

9

50.000,00

2

Drzewica

11

60.000,00

3

Mniszków

7

40.000,00

4

Opoczno

9

50.000,00

5

Paradyż

6

35.000,00

6

Poświętne

3

19.400,00

7

Sławno

8

45.000,00

8

Żarnów

8

45.000,00

powiat opoczyński

61

344.400,00

Jednostki OSP włączone do KSRG dysponują nowoczesnym sprzętem ratowniczogaśniczym i spełniają wszystkie wyznaczone standardy wyposażenia do realizacji podstawowych
zadań ratowniczych.
W okresie ostatnich jedenastu lat w prawie wszystkich jednostkach OSP KSRG z terenu
Powiatu (poza OSP Krzczonów) wymieniono posiadane samochody bojowe na nowe. Zalecana
jest wymiana, przy wsparciu samorządów i

zewnętrznych dotacji, wyeksploatowanych

pozostałych kilkudziesięcioletnich samochodów bojowych na nowsze z uwagi na awaryjność czy
brak części zamiennych. Dotyczy to również przekroczenia normy wiekowej pojazdów
tut. Komendy.
Trwa ciągłe doposażanie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy
w ramach przyznawanych dotacji z budżetu państwa, środków samorządowych oraz
przekazywanego zbędnego sprawnego sprzętu z tut. Komendy.
Działalność kontrolno - prewencyjna
Ogółem w 2019 roku przeprowadzono 74 czynności kontrolno - rozpoznawcze,
a kontrolą objętych zostało 155 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.
Jednym z zadań koordynowanych przez pion kontrolno-rozpoznawczy jest prewencja
społeczna, która realizowana jest przez funkcjonariuszy ze wszystkich komórek organizacyjnych.
W ramach ułatwienia dostępu do wiedzy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa na
stronie internetowej Komendy utworzono katalog, w którym zamieszczono informacje dotyczące
m. in. używania fajerwerków, zagrożeń sezonu grzewczego i żniwnego, bezpiecznych wakacji.
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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 prowadzą kontrole w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych podczas, których
propagują ww. akcję oraz montują czujki tlenku węgla w wytypowanych mieszkaniach.
PSP prowadziła również działania w ramach kampanii społecznych: „Czad i ogień –obudź
czujność”, „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”.
Realizowane były również akcje ogólnopolskie: „Czad i ogień – obudź czujność”, „Czujka na
straży Twojego bezpieczeństwa”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie”, „Otwarte drzwi
strażaków-ratowników”, „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Stop pożarom traw”.
Inne prowadzone akcje to: „Ognisty ratownik – gorąca krew” - honorowe akcje krwiodawstwa,
dystrybucja do szkół kalendarzy edukacyjnych KG PSP, „Ekologiczne Opoczno 2019”, ćwiczenia
ewakuacyjne (2019 r. - ćwiczenia ewakuacyjne w 29 obiektach szkół podstawowych, średnich,
przedszkoli i innych obiektów administracyjnych, użyteczności publicznej i zakładów pracy,
w których uczestniczyło łącznie 4.835 uczniów i pracowników oraz przedstawiciele PSP i OSP)
oraz 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”.

3. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W OPOCZNIE
W roku 2019 przeprowadzono 16 kontroli obiektów w trakcie realizacji oraz 53 kontrole
obowiązkowe. Przyjęto 730 zawiadomień o rozpoczęciu budowy obiektu budowlanego oraz 322
zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.
W roku 2019 przeprowadzono: 260 kontroli obiektów w trakcie użytkowania, w tym: 121
kontroli obiektów wielkopowierzchniowych, 3 kontrole budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
6 kontroli budynków handlowo- usługowych, 21 budynków oświatowych, 82 obiektów w ramach
akcji "Bezpieczne Wakacje", 8 kontroli boisk orliki oraz 19 kontroli obiektów w złym stanie
technicznym.
Ogółem w 2019 r. przeprowadzono 497 kontroli i inspekcji terenowych.
W roku 2019 organ nadzoru budowlanego nie otrzymał zawiadomienia o katastrofie
budowlanej.
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.
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W

2019 roku, na wniosek WINB w Łodzi, przeprowadzono 90 kontroli utrzymania niżej

wymienionych obiektów budowlanych:
-bazy noclegowe, ośrodki kolonijne oraz szkoły, w których odbywać się będą zajęcia wakacyjne
dla dzieci i młodzieży,
- 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 itp.).
Kontrole dotyczyły przestrzegania przez właścicieli i zarządców obiektów obowiązków
wynikających z Prawa budowlanego szczególnie pod kątem zapewnienia sprawności technicznej
urządzeń i bezpieczeństwa użytkowania obiektów.
W roku 2019 r. nałożono 37 mandatów karnych kredytowanych na kwotę 11.300 zł.
W roku 2019 wydano 205 decyzji administracyjnych oraz 95 postanowień.

Ilość wydanych decyzji administracyjnych i postanowień w latach 2010-2019
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Ilość nałożonych mandatów karnych kredytowanych w latach 2010-2019
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Budownictwo mieszkaniowe w 2019 r.
Forma budownictwa

1

Liczba mieszkań

Pow. użytkowa
mieszkań w m2
Których budowę rozpoczęto
Oddanych do użytkowania
W budynkach mieszkalnych i o innych przeznaczeniu niż mieszkalne
2
3
4

Ogółem
Indywidualne
Spółdzielcze
Przeznaczone na
sprzedaż lub wynajem

232
190
42

133
133
-

17489
17489
-

Obiekty przekazane do użytkowania w 2019 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 2019 r.
Na podstawie
Na podstawie pozwolenia na użytkowanie
zawiadomienia o
Ogółem
W tym legalizacja
zakończeniu budowy
(art. 48 i 49)
131
2
-

-

-

-

-

-

2

31

-

74

-

-

7

3

-

7

3

-

0
8

0
6

-

25
254

3
48

-

Nakazy rozbiórki obiektów budowlanych w 2019 r.

Liczba ogółem
Decyzje nakazujące rozbiórkę

0

1

Samowoli budowlanej (art.
ztytułu:
48)*'

4

w tym budynki:
-jednorodzinne
-wielorodzinne
-zamieszkania
zbiorowego

2
2

w tym na
terenach
zamkniętych

w tym
budownictwo
transportowe

3

4

-

-

w tym
budownictwo
wodne

5
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Budowy prowadzonej
niezgodnie z
warunkami pozwolenia
(art. 50a i 51)*'
Niewłaściwego
utrzymania obiektów
budowlanych (art. 67)*'
Razem:
Wszczęte
postępowania
egzekucyjne
Samowoli budowlanej (art.
eegzekucyjne
z
48)*'
tytułu:
Budowy prowadzonej
niezgodnie z
warunkami pozwolenia
(art. 50a i 51)*'
Niewłaściwego
utrzymania obiektów
budowlanych (art. 67)*'
Razem:
0
Rozbiórki wykonane z
tytułu:

1

-

-

-

-

11

6

-

-

-

16

8

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

-

-

-

2

1

-

-

-

3

4

5

1a
przez
zobowiązanego

Samowoli budowlanej (art.
48)*'
Budowy prowadzonej
niezgodnie z
warunkami pozwolenia
(art.
50a i 51 )*'
Niewłaściwego
utrzymania obiektów
budowlanych (art. 67)*'
Razem:

1b

2

w drodze
wykonania
zastępczego

1

-

0

-

-

-

0

-

-

-

-

-

13

-

2

-

-

-

14

-

2

-

-

-

4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
W budżecie Powiatu, na rok 2019, na realizację zadań związanych z zarządzaniem
kryzysowym utworzona została rezerwa celowa w wysokości 130.000 zł. Na zadania bieżące,
w tym zakresie, jest zabezpieczona kwota w wysokości 40.000 zł.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu, zgodnie z zapisami ustawy
o zarządzaniu kryzysowym, powołane jest Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Dyżurni PCZK przez 7 dni w tygodniu, całodobowo, monitorowali na bieżąco sytuację w Powiecie
i w sytuacji zagrożenia przekazywali ostrzeżenia do gmin oraz innych jednostek. Ponadto,
powołany został Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, jako struktura organizacyjna przy
pomocy której Starosta wykonuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na obszarze
powiatu opoczyńskiego.
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Do zadań Powiatu należy również wyposażenie i utrzymanie Powiatowego magazynu
przeciwpowodziowego i zarządzania kryzysowego, które jest na bieżąco uzupełniane, po analizie
potencjalnych zagrożeń.
W celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami,
inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w art. 38a ustawy o samorządzie powiatowym
Starosta Opoczyński zarządzeniem z dnia 19 stycznia 2019 r. powołał Komisję Bezpieczeństwa
i Porządku.
W roku 2019 odbyły się 3 posiedzenia ww. Komisji wspólnie z Powiatowym Zespołem
Zarządzania Kryzysowego:
1)13 lutego 2019 r. dokonano oceny realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015-18” w roku
2018 (zadania, jakie zostały przyjęte do realizacji zostały w pełni zrealizowane) oraz przyjęto
projekt tego programu na lata 2019-23;
2) 11 czerwca 2019 r.:
-zapoznano

się

z

zakresem

przygotowań

związanych

z

zabezpieczeniem

nadzoru

prewencyjnego wypoczynku w okresie wakacji na terenie Powiatu,
-Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił informację nt. „Powiatowego planu gotowości
zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt”, z której wynikało, że Powiat jest wolny
od chorób zakaźnych zwierząt - podejmowane są działania w zakresie przygotowania procedur
oraz ich przećwiczenie w przypadku wystąpienia chorób jak: Afrykański Pomór Świń (ASF) lub
wirus pryszczycy,
-Zastępca Komendanta Powiatowego PSP przedstawił informację w zakresie analizy operacyjnej
Powiatu, z której wynika, że w pięciostopniowej skali zagrożenia Powiat klasyfikuje się do ZIIP
stopnia zagrożenia (w celu poprawy zabezpieczenia operacyjnego należy rozwijać sieć
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego),
-Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformowała, że w okresie rocznym na terenie
Powiatu nie zanotowano przypadków kleszczowego zapalenia mózgu;
3)19 listopada 2019 r. zajmowano się sprawami dotyczącymi:
- przygotowania samorządów, organizacji pozarządowych i innych służb i instytucji do udzielania
pomocy potrzebującym (bezdomnym, samotnym) w warunkach znacznych spadków temperatur
w okresie jesienno-zimowym 2019/2020,
- stanu przygotowań do wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz działań służących ochronie
zdrowia przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi,
- przygotowania powiatowych służb, inspekcji i straży do działań w okresie zimowym.
Szczegółowe sprawozdanie Starosty Opoczyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za 2019 r. opublikowane zostało w Dz.Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 25 marca
2020 r. poz. 1954.
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