Raport
o stanie Powiatu Opoczyńskiego
za rok 2021
Opoczno, maj 2022 r.
____________________________________________________________________________
Raport o stanie Powiatu Opoczyńskiego za rok 2021 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
danych opublikowanych przez GUS.
Dane powyższe przedstawili dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego, dyrektorzy jednostek
organizacyjnych Powiatu, Fundacja „Dar dla Potrzebujących” 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
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) Zarząd Powiatu co roku, do dnia 31 maja, przedstawia Radzie
Powiatu Raport o stanie powiatu za rok poprzedni. 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 2021 Rada Powiatu Opoczyńskiego nie skorzystała z powyższego uprawnienia,
w związku z powyższym Raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne określone
w ustawie.

II.

Podstawowe dane dotyczące Powiatu:

Nazwa

Powiat Opoczyński

Siedziba władz

miasto Opoczno

Okres, którego dotyczy
raport

1 stycznia – 31 grudnia 2021 r.

Liczba mieszkańców
(według danych GUS)

Krótki opis sytuacji
demograficznej (na
podstawie danych
GUS)

wg. stanu na 30 czerwca 2020 r.

wg. stanu na 30 czerwca 2021 r.

75.847

75.109

1)Ludność ogółem –75.847
w tym:
a) mężczyźni - 37.557
b) kobiety - 38.290

1)Ludność ogółem – 75.109
w tym:
a) mężczyźni - 37.195
b) kobiety - 37.914

2)Ludność - miasta –24.748
w tym:
a) mężczyźni - 12.008
b) kobiety - 12.740

2)Ludność - miasta – 24.306
w tym:
a) mężczyźni - 11.754
b) kobiety - 12.552

3)Ludność – wieś – 51.099
w tym:
a) mężczyźni - 25.549
b) kobiety - 25.550

3)Ludność – wieś – 50.803
w tym:
a) mężczyźni - 25.441
b) kobiety - 25.362
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4)Przyrost naturalny:
- urodzenia żywe: 330
- zgony: 461
Przyrost naturalny: – 131

4)Przyrost naturalny:
- urodzenia żywe: 310
- zgony: 573
Przyrost naturalny: - 263

5)Migracje wewnętrzne:
- napływ: 233
- odpływ: 361
Saldo: - 128

5)Migracje wewnętrzne:
- napływ: 302
- odpływ: 439
Saldo: - 137

6)Migracje zagraniczne:
- imigracje: 3
- emigracje: 3
Saldo: 0
Ogólne saldo migracji: -128

6)Migracje zagraniczne:
- imigracje: 1
- emigracje: 16
Saldo: - 15
Ogólne saldo migracji: - 152

Powierzchnia

1.040 km²

Podział
administracyjny

W skład Powiatu wchodzą:
- gminy miejsko - wiejskie: Opoczno, Drzewica
- gminy wiejskie: Białaczów, Mniszków, Paradyż, Poświętne, Sławno,
Żarnów
- miasta: Opoczno, Drzewica

Dane
Finansowe

Podstawowe dane
finansowe w układzie
porównawczym na
koniec 2020 r.
i 2021 r.

rok 2020

rok 2021

Dochody ogółem
(wykonane)

90.240.504,74 zł
w tym:
- dochody bieżące:
81.166.896,98 zł,
- dochody majątkowe:
9.073.607,76 zł

Subwencje

39.237.066,00 zł
tj. 43,48 % wykonanych
dochodów ogółem

42.698.881,00 zł
tj. 42,06 % wykonanych
dochodów ogółem

Dochody własne

25.424.448,42 zł
tj. 28,17 %
wykonanych dochodów
ogółem

27.798.496,09 zł
tj. 27,38 %
wykonanych dochodów
ogółem

Dotacje

25.578.990,32 zł
tj. 28,35 % wykonanych
dochodów ogółem

31.021.069,80 zł
tj. 30,56 % wykonanych
dochodów ogółem

101.518.446,89 zł
w tym:
- dochody bieżące:
89.747.661,18 zł,
- dochody majątkowe:
11.770.785,71 zł
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Wydatki ogółem

Na projekty
realizowane przy
udziale środków
UE wydano

Zadłużenie
Powiatu z tytułu
kredytów i
pożyczek
Wartość mienia
Powiatu – środki
trwałe (stan na 31

91.472.140,24 zł, co
stanowi 92,84 % planu
rocznego w tym:

92.852.810,52 zł, co
stanowi 90,52 % planu
rocznego w tym:

-wydatki bieżące:
73.642.067,83 zł tj.
80,51 % wykonanych
wydatków ogółem

-wydatki bieżące:
81.982.939,37 zł tj.
88,29 % wykonanych
wydatków ogółem

-wydatki majątkowe:
17.830.072,41 zł tj.
19,49 % wykonanych
wydatków ogółem

-wydatki majątkowe:
10.869.871,15 zł tj.
11,71 % wykonanych
wydatków ogółem

14.120.058,21 zł w tym:

2.613.678,78 zł w tym:

- środki z budżetu
krajowego wynosiły:
6.272.131,11 zł,

- środki z budżetu
krajowego wynosiły:
619.222,72 zł,

-środki z budżetu UE
wynosiły:
7.847.927,10 zł

-środki z budżetu UE
wynosiły:
1.994.456,06 zł

21.647.619,04 zł

18.233.809,52 zł

na dzień 31.12.2020 r.

na dzień 31.12.2021 r.

281.982.250,22 zł

304.378.707,00 zł

13.944.650,00 zł

15.571.325,00 zł

391.235,39 zł

514.128,82 zł

grudnia danego roku)

Wysokość
wpływów z
podatku PIT
Wysokość
wpływów z
podatku CIT

Analizując podstawowe dane - bardzo niepokojącym jest trend wciąż zmniejszającej się ilości
mieszkańców Powiatu. Niekorzystanie zmienia się przyrost naturalny z - 131 w 2020 r.
na - 263 w 2021 r. Ilość zgonów bradzo wysoka w 2021 roku. Są to bardzo niepokojące dane.
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III.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Wykonanie uchwał Rady Powiatu Opoczyńskiego podjętych w roku 2021:

Numer i data
podjęcia
uchwały

XXIX/222/21
z dnia
28.01.2021 r.
XXIX/223/21
z dnia
28.01.2021 r.
XXIX/224/21
z dnia
28.01.2021 r.

XXIX/225/21
z dnia
28.01.2021 r.
XXIX/226/21
z dnia
28.01.2021 r.
XXIX/227/21
z dnia
28.01.2021 r.

XXIX/228/21
z dnia
28.01.2021 r.

XXIX/229/21
z dnia
28.01.2021 r.
XXX/230/21
z dnia
5.02.2021 r.
XXX/231/21
z dnia
5.02.2021 r.
XXX/232/21
z dnia
5.02.2021 r.
XXXI/233/21
z dnia
24.03.2021 r.
XXXI/234/21
z dnia
24.03.2021 r.

w sprawie

Informacja o wykonaniu

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata
2021-2028
w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

wykonana i na bieżąco
realizowana

w sprawie powołania komisji konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy
Społecznej w Niemojowicach

wykonana

w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy
Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy

wykonana

w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie powiatu
opoczyńskiego, których właścicielem jest
Powiat Opoczyński oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków
w sprawie ustalenia opłat obowiązujących
w 2021 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
w sprawie przekazania petycji zgodnie
z właściwością

wykonana

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata
2021-2028
w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

wykonana i na bieżąco
realizowana

w sprawie powierzenia Gminie Żarnów,
zadania z zakresu zarządzania drogami
powiatowymi
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata
2021-2028
w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana i na bieżąco
realizowana
wykonana
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14.

15.

XXXI/235/21
z dnia
24.03.2021 r.
XXXI/236/21
z dnia
24.03.2021 r.

16.

XXXI/237/21
z dnia
24.03.2021 r.

17.

XXXI/238/21
z dnia
24.03.2021 r.

18.

XXXI/239/21
z dnia
24.03.2021 r.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

XXXII/240/21
z dnia
28.03.2021 r.
XXXII/241/21
z dnia
28.04.2021 r.
XXXII/242/21
z dnia
28.04.2021 r.
XXXII/243/21
z dnia
28.04.2021 r.
XXXII/244/21
z dnia
28.04.2021 r.
XXXII/245/21
z dnia
28.04.2021 r.
XXXIII/246/21
z dnia
31.05.2021 r.
XXXIII/247/21
z dnia
31.05.2021 r.
XXXIII/248/21
z dnia
31.05.2021 r.
XXXIII/249/21
z dnia
31.05.2021 r.
XXXIII/250/21
z dnia
31.05.2021 r.

w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie
statków lub innych obiektów pływających
w 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu opoczyńskiego w I półroczu
2021 r.
w sprawie określenia zasad i trybu
postępowania o udzielenie dotacji z budżetu
Powiatu Opoczyńskiego spółkom wodnym
i sposobu ich rozliczania
w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz wysokości
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na
ich realizację
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata
2021-2028
w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

wykonana

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady
Powiatu Opoczyńskiego

uchylona przez Radę
Powiatu Opoczyńskiego

w sprawie przekazania środków finansowych
na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem
na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej
Policji w Opocznie
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu
Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023
w Powiecie Opoczyńskim
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata
2021-2028
w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

wykonana

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu
opoczyńskiego w II półroczu 2021 r.
w sprawie powierzenia Gminie Mniszków
zadania z zakresu zarządzania drogami
powiatowymi
w sprawie powierzenia Gminie Mniszków
zadania z zakresu zarządzania drogami
powiatowymi

wykonana

wykonana

wykonana i na bieżąco
realizowana

wykonana

wykonana

wykonana i na bieżąco
realizowana
wykonana

wykonana

wykonana i na bieżąco
realizowana
wykonana i na bieżąco
realizowana
wykonana

wykonana

wykonana
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru
przedstawicieli Powiatu Opoczyńskiego do
Stowarzyszenia „Ziemia Odrowążów”
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/242/21
Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia
28 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Powiatu Opoczyńskiego
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej
wykonania remontu drogi powiatowej nr 3112E
przez miejscowość Sędów na odcinku 600 m
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie
i funkcjonowanie Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala
Powiatowego im. Edmunda Biernackiego
w Opocznie
w sprawie udzielania Zarządowi Powiatu
Opoczyńskiego wotum zaufania

wykonana

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Opoczyńskiego za 2020 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
Opoczyńskiego absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata
2021-2028
w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

wykonana

w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego za 2020 rok
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
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

XXXIV/262/21
z dnia
30.06.2021 r.
XXXIV/263/21
z dnia
30.06.2021 r.

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół
Powiatowych w Żarnowie

wykonana

w sprawie włączenia Technikum w Żarnowie do
Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie
Gościnnym

wykonana

XXXIV/264/21
z dnia
30.06.2021 r.

w sprawie włączenia Branżowej Szkoły
I stopnia w Żarnowie do Powiatowego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mroczkowie Gościnnym

wykonana

XXXIII/251/21
z dnia
31.05.2021 r.
XXXIII/252/21
z dnia
31.05.2021 r.
XXXIII/253/21
z dnia
31.05.2021 r.
XXXIII/254/21
z dnia
31.05.2021 r.

XXXIV/255/21
z dnia
30.06.2021 r.
XXXIV/256/21
z dnia
30.06.2021 r.
XXXIV/257/21
z dnia
30.06.2021 r.
XXXIV/258/21
z dnia
30.06.2021 r.
XXXIV/259/21
z dnia
30.06.2021 r.
XXXIV/260/21
z dnia
30.06.2021 r.

XXXIV/261/21
z dnia
30.06.2021 r.

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana
wykonana i na bieżąco
realizowana
wykonana

wykonana
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44.

XXXIV/265/21
z dnia
30.06.2021 r.

45.

XXXIV/266/21
z dnia
30.06.2021 r.

46.

XXXIV/267/21
z dnia
30.06.2021 r.

47.

XXXIV/268/21
z dnia
30.06.2021 r.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

XXXV/269/21
z dnia
29.07.2021 r.
XXXV/270/21
z dnia
29.07.2021 r.
XXXVI/271/21
z dnia
18.08.2021 r.
XXXVI/272/21
z dnia
18.08.2021 r.
XXXVI/273/21
z dnia
18.08.2021 r.
XXXVI/274/21
z dnia
18.08.2021 r.
XXXVII/275/21
z dnia
25.08.2021 r.
XXXVII/276/21
z dnia
25.08.2021 r.
XXXVII/277/21
z dnia
25.08.2021 r.

57.

XXXVII/278/21
z dnia
25.08.2021 r.

58.

XXXVII/279/21
z dnia
25.08.2021 r.

w sprawie włączenia Branżowej Szkoły
II stopnia w Żarnowie do Powiatowego
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym
w sprawie włączenia Szkoły Policealnej
w Żarnowie do Powiatowego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mroczkowie Gościnnym
w sprawie włączenia Zaocznego Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żarnowie
do Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie
Gościnnym
w sprawie włączenia Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żarnowie
do Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie
Gościnnym
w sprawie powierzenia Gminie Mniszków
zadania z zakresu zarządzania drogami
powiatowymi
w sprawie powierzenia Gminie Mniszków
zadania z zakresu zarządzania drogami
powiatowymi
w sprawie powierzenia Gminie Drzewica
zadania z zakresu zarządzania drogami
powiatowymi
w sprawie powierzenia Gminie Poświętne
zadania z zakresu zarządzania drogami
powiatowymi
w sprawie powierzenia Gminie Żarnów zadania
z zakresu zarządzania drogami powiatowymi

wykonana

w sprawie powierzenia Gminie Mniszków
zadania z zakresu zarządzania drogami
powiatowymi
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata
2021-2028
w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

brak porozumienia
z Gminą

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
sprzedaży nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność Powiatu Opoczyńskiego
położonej w obrębie Kraśnica, gmina Opoczno
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
sprzedaży nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność Powiatu Opoczyńskiego
położonej w obrębie Błogie Szlacheckie, gmina
Mniszków
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
zabudowanej nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Opoczyńskiego na rzecz
Gminy Poświętne

w trakcie realizacji

wykonana

wykonana

wykonana

brak porozumienia
z Gminą
brak porozumienia
z Gminą
wykonana

wykonana

wykonana

wykonana i na bieżąco
realizowana
wykonana

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

XXXVII/280/21
z dnia
25.08.2021 r.
XXXVII/281/21
z dnia
25.08.2021 r.
XXXVII/282/21
z dnia
25.08.2021 r.
XXXVIII/283/21
z dnia
30.09.2021 r.
XXXVIII/284/21
z dnia
30.09.2021 r.
XXXVIII/285/21
z dnia
30.09.2021 r.

w sprawie udzielania w 2021 r. dotacji na prace
konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków województwa łódzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie rozwiązania
Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie

wykonana

w sprawie rozpatrzenia petycji

wykonana

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata
2021-2028
w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

wykonana i na bieżąco
realizowana

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
zabudowanej nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Opoczyńskiego na rzecz
Gminy Paradyż
zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz wysokości środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich
realizację
w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych Dyrektora I Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
w Opocznie
w sprawie Rocznego Programu Współpracy
Powiatu Opoczyńskiego w Organizacjami
Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami
Prowadzącymi Działalność Pożytku
Publicznego na 2022 rok

w trakcie realizacji

XXXIX/289/21
z dnia
28.10.2021 r.
XXXIX/290/21
z dnia
28.10.2021 r.
XXXIX/291/21
z dnia
28.10.2021 r.
XXXIX/292/21
z dnia
28.10.2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata
2021-2028
w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

wykonana i na bieżąco
realizowana

w sprawie zaciągnięcia pożyczki

wykonana

w sprawie zatwierdzenia programu
naprawczego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala
Powiatowego im. Edmunda Biernackiego
w Opocznie na lata 2021-2023

wykonana i na bieżąco
realizowana

XXXIX/293/21
z dnia
28.10.2021 r.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady
Powiatu Opoczyńskiego

wykonana

65.

XXXVIII/286/21
z dnia
30.09.2021 r.

66.

XXXVIII/287/21
z dnia
30.09.2021 r.

67.

XXXVIII/288/21
z dnia
30.09.2021 r.

68.

69.

70.

71.

72.

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

uchwała na bieżąco
realizowana

wykonana
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73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

XXXIX/294/21
z dnia
28.10.2021 r.
XXXIX/295/21
z dnia
28.10.2021 r.
XXXIX/296/21
z dnia
28.10.2021 r.

XL/297/21
z dnia
24.11.2021 r.
XL/298/21
z dnia
24.11.2021 r.
XL/299/21
z dnia
24.11.2021 r.
XL/300/21
z dnia
24.11.2021 r.
XL/301/21
z dnia
24.11.2021 r.

XL/302/21
z dnia
24.11.2021 r.

XL/303/21
z dnia
24.11.2021 r.
XL/304/21
z dnia
24.11.2021 r.
XL/305/21
z dnia
24.11.2021 r.
XLI/306/21
z dnia
09.12.2021 r.
XLII/307/21
z dnia
29.12.2021 r.
XLI/308/21
z dnia
29.12.2021 r.

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla
Powiatu Opoczyńskiego na lata 2021-2026”
w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na
lata 2021-2028”
w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie powiatu
opoczyńskiego, których właścicielem jest
Powiat Opoczyński oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata
2021-2028

wykonana i na bieżąco
realizowana

w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

wykonana

w sprawie określenia maksymalnej wysokości
pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu
Opoczyńskiego w 2021 roku
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu
opoczyńskiego w I półroczu 2022 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
w sprawie ustalenia opłat obowiązujących
w 2022 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
w sprawie wynagrodzenia dla Starosty

wykonana

w sprawie ustalenia zasad na jakich
przysługują diety i zwrot kosztów podróży
służbowych radnym Rady Powiatu
Opoczyńskiego
w sprawie zaciągnięcia pożyczki

wykonana

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata
2021-2028
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata
2021-2028
w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

wykonana i na bieżąco
realizowana

wykonana i na bieżąco
realizowana
wykonana

wykonana i na bieżąco
realizowana

uchwała na bieżąco
realizowana
wykonana

uchwała na bieżąco
realizowana

wykonana

wykonana

wykonana i na bieżąco
realizowana
wykonana
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88.

89.

90.
91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

IV.

XLI/309/21
z dnia
29.12.2021 r.
XLI/310/21
z dnia
29.12.2021 r.
XLI/311/21
z dnia
29.12.2021 r.
XLI/312/21
z dnia
29.12.2021 r.

XLI/313/21
z dnia
29.12.2021 r.

XLI/314/21
z dnia
29.12.2021 r.
XLI/315/21
z dnia
29.12.2021 r.

XLI/316/21
z dnia
29.12.2021 r.
XLI/317/21
z dnia
29.12.2021 r.
XLI/318/21
z dnia
29.12.2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Opoczyńskiego na lata 2022-2030

uchwała na bieżąco
realizowana

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Opoczyńskiego na 2022 r.

uchwała na bieżąco
realizowana

w sprawie zaciągnięcia pożyczki

wykonana

zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz wysokości środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich
realizację
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na liniach
komunikacyjnych na terenie Powiatu
Opoczyńskiego
w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie
statków lub innych obiektów pływających w
2022 r.
w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie powiatu
opoczyńskiego, których właścicielem jest
Powiat Opoczyński oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków
w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego oraz Starosty
Opoczyńskiego
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych
komisji Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2022
rok
w sprawie planu pracy Rady Powiatu
Opoczyńskiego na 2022 rok

wykonana

wykonana

uchwała na bieżąco
realizowana
wykonana

wykonana
uchwała na bieżąco
realizowana
uchwała na bieżąco
realizowana

Krótka charakterystyka funkcjonowania organów Powiatu w 2021 roku:

A. Rada Powiatu Opoczyńskiego
1.Sesje Rady Powiatu – 15 posiedzeń, w tym 8 posiedzeń prowadzonych było w trybie zdalnym.
2.Posiedzenia Komisji Rady Powiatu:
- Komisja Rodziny, Edukacji i Kultury odbyła 12 posiedzeń, w tym 5 w trybie zdalnym,
- Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami odbyła 12 posiedzeń, w tym
5 w trybie zdalnym,
- Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbyła 14 posiedzeń, w tym
7 w trybie zdalnym,
- Komisja Budżetowa odbyła 15 posiedzeń, w tym 7 w trybie zdalnym,
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- Komisja Rewizyjna odbyła 6 posiedzeń, w tym 4 w trybie zdalnym,
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła 6 posiedzeń, w tym 5 w trybie zdalnym.
3.Rada Powiatu w 2021 roku podjęła 97 uchwał oraz Stanowisko w sprawie poparcia działań
zapewniających bezpieczeństwo granic Polski.
B. Zarząd Powiatu Opoczyńskiego
1.Posiedzenia Zarządu Powiatu - 56 posiedzeń, w tym 27 posiedzeń prowadzonych było w trybie
zdalnym.
2.Zarząd Powiatu podjął 144 uchwały.
C. Starosta Opoczyński
Starosta Opoczyński wydał 67 zarządzeń, w tym 3 zarządzenia zostały wydane w związku
z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i dotyczyły funkcjonowania oraz zmiany organizacji pracy
Starostwa Powiatowego.

V.

Realizacja działań strategicznych w 2021 roku

Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwaliła „Strategię Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego na lata
2014-2020”, która wyznaczała ogólne kierunki działania organów Powiatu Opoczyńskiego oraz
jednostek organizacyjnych Powiatu (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.).
W roku 2021 kontynuowana była realizacja działań strategicznych określonych w „Strategii
Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014-2020”:
1)Wzmacnianie potencjału gospodarczego wokół zasobów posiadanych przez Powiat poprawa infrastruktury drogowej Powiatu Opoczyńskiego – polepszenie dostępności
komunikacyjnej i transportowej, poprawa stanu dróg, poprawa stanu infrastruktury
w pasie drogowym:
-Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap II Popławy –
Popławy-Kolonia- Kazimierzów o długości 3,3 km - zadanie realizowane w latach 2019-2021,
-Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno – Petrykozy - gr. pow. i woj.
Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina-Sędów - dwa odcinki o długości 2,38 km - zadanie
realizowane w latach 2020-2022,
-Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński – Sobawiny.
Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 – Sobawiny - dwa odcinki o długości
3,2 km - zadanie realizowane w latach 2021-2023,
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-Remont drogi powiatowej nr 3104E na odcinku Ziębów – Modrzew wraz ze skrzyżowaniem
z drogą powiatową nr 3101E w m. Ziębów o długości 2,094 km,
-Remont drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Ostrów o długości 0,65 km,
-Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan o długości 0,51 km,
-Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów – Czersko na odcinku Zdyszewice - Czersko o długości 1,50 km,
-Remont drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Małe Końskie - Marianka o długości 1,56 km,
-Remont poboczy w ciągu drogi powiatowej 3116E w m. Żelazowice (masa) o długości 1,41 km,
-Remont drogi powiatowej nr 3124E na odcinku Tomaszów - Kamieniec o długości 2,05 km,
-Remont drogi powiatowej nr 3124E przez m. Siedlów o długości 0,41 km,
-Remontu poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 3121E w m. Zachorzów (masa) o długości
1,00 km,
oraz zadania realizowane na drogach powiatowych przez inne jednostki samorządu
terytorialnego:
-Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola – Dorobna Wola - trzy
odcinki - dł. 3,48 km - zadanie realizowane w latach 2021-2022 (Gmina Paradyż),
-Remont drogi powiatowej nr 3107E na odc. od DK-12 do Błogiego Szlacheckiego - długość 2,98 km (Gmina Mniszków).
2)Poprawa jakości życia mieszkańców:
a)E-usługi w zakresie udostępniania informacji z Ewidencji Gruntów i Budynków
W 2021 roku wdrożono usługi elektroniczne umożliwiające Staroście sporządzanie i przekazywanie
drogą elektroniczną zawiadomień o zmianach danych ewidencyjnych do organów podatkowych
(Urzędów Gmin) w postaci dokumentu elektronicznego i za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
W 2021 roku spisano 34 umowy na usługi elektroniczne tj.:
-przeglądania bazy, zamówienia zbioru danych z bazy RCN oraz generowania Licencji i wydawania
zbioru danych RCN – 17 umów z rzeczoznawcami majątkowymi,
-udostępnienia zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 17 umów
z jednostkami samorządu terytorialnego.

b)zadania budowlane realizowane w 2021 r.:
1.Dostosowanie budynku mieszkalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum
Edukacji i Rozwoju” w Opocznie (internat) w zakresie ochrony p.poż i warunków sanitarnych wraz
z częściową przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb przedszkola
specjalnego”:
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•

Opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanego zadania inwestycyjnego,

•

Wartość wykonanych prac projektowych – 61.500,00 zł,

•

Uzyskano pozwolenie na budowę,

•

Oczekiwanie na przyznanie środków finansowych z Programu Rządowego „Polski Ład”.

2.Rozbiórka linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z przebudową przyłączy energetycznych do
czterech budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji części zabytkowego parku w Mroczkowie
Gościnnym:
•

Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania dla planowanego zadania inwestycyjnego
(umowa do 28.01.2022 r.).

3.Remont sali gimnastycznej przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie:
• Opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanych robót remontowych,
• Wartość wykonanych prac projektowych – 27.060,00 zł,
• Pozyskanie środków na dofinansowanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju
Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2021 w wysokości 735.500,00 zł.
4.Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na potrzeby

Powiatowego Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym:
• Zakup działki budowlanej dla realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego o wartości
70.000 zł + koszty opłat notarialnych i sądowych w wysokości 2.097,46 zł,
• Opracowano dokumentację projektową dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego wraz
z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę,
• Wartość wykonanych prac projektowych – 25.830,00 zł.
5.Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym:
•

Zlecenie opracowania koncepcji projektowanego układu funkcjonalnego na budynek zaplecza
socjalnego,

•

Wartość opracowanej koncepcji – 9.840,00 zł,

•

Uzyskanie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

•

Wybór Wykonawcy na wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej
w Etapach I, II i III dla planowanego zadania inwestycyjnego,

•

Uzyskanie Wstępnej Promesy z Programu Rządowego „Polski Ład”,

•

Opracowanie Etapu I dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

•

Wartość wykonanych prac projektowych Etapu I- 18.450,00 zł.

6.Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego bloku
operacyjnego:
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• Opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego wraz
z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę,
• Wartość wykonanych prac projektowych – 163.000,00 zł.
7.Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44a:
• Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej dla planowanych robót
termomodernizacyjnych i remontowych budynku,
• Wartość wykonanych prac projektowych – 38.314,50 zł,
• Pozyskanie środków na dofinansowanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego ze środków
WFOSiGW w Łodzi w wysokości 964.668,00 zł w tym pożyczka w kwocie 289.401,00 zł, dotacja
675.267,00 zł.
8.Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców Powiatu
Opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizacje infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej
opieki medycznej:
• Opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego wraz
z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę,
• Wartość wykonanych prac projektowych - 100.860,00 zł.
9.Rewitalizacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym:
•

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

•

Wartość opracowanej aktualizacji dokumentacji projektowej – 12.177,00 zł,

•

Pozyskanie środków na dofinansowanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego ze środków
WFOSiGW w Łodzi w wysokości 1.321.571,00 zł w tym pożyczka w kwocie 528.635,00 zł,
dotacja 792.935,00 zł,

•

Dokonano wyboru Wykonawcy dla zamierzonego zadania inwestycyjnego.

10.Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji
i Rozwoju” w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji:
• Oczekiwanie na przyznanie środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
niezbędnych do współfinansowania realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego.
11.Remont Sali gimnastycznej oraz przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz
rehabilitacji:
• Oczekiwanie na przyznanie środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
niezbędnych do współfinansowania realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego.
12.Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Obserwatorium Astronomicznego w budynku I-go Liceum
Ogólnokształcącego w Opocznie:
• Oczekiwanie na przyznanie środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
niezbędnych do współfinansowania realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego.
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13.Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go
Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3:
• Oczekiwanie na przyznanie środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
niezbędnych do współfinansowania realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego.
14.Remont Sali gimnastycznej (małej) w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie:
• Opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanych robót remontowych oraz jej
aktualizacji,
• Wykonanie planowanych robót remontowych w terminie 11.08.2021 r. – 03.11.2021 r.,
• Całkowita wartość zrealizowanego zadania – 167.984,62 zł w tym dofinansowanie zadania ze
środków Województwa Łódzkiego w wysokości 70.000,00 zł.
c) oferta edukacyjna odpowiadająca na zapotrzebowanie rynku pracy
Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy - porozumienie z firmą PKP PLK S.A. na mocy którego
klasy w zawodach technik transportu kolejowego są objęte patronatem firmy.
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym
W

2021

roku

Powiatowe

Centrum

Kształcenia

Zawodowego

i

Ustawicznego

w Mroczkowie Gościnnym nawiązało współpracę z firmami zajmującymi się produkcją
i wdrażaniem nowoczesnych technologii i rozwiązań branżowych w zakresie budownictwa
i szeroko rozumianej mechaniki. Dzięki tym rozwiązaniom uczniowie mieli możliwość udziału
w lekcjach
i

narzędzi,

pokazowych na terenie warsztatów szkolnych
które

są

nowościami

na

rynku

i

z wykorzystaniem

aktualnie

są

wdrażane

materiałów
do

użytku

w celu zwiększenia efektywności procesów produkcyjnych i edukacyjnych. Uczniowie
uczestniczyli:
✓ w pokazie asortymentu firmy Wienerberger. Pokaz miał na celu poznanie technologii
murowania Porotherm Dryfix. System Porotherm Dryfix stanowi rzadkie połączenie
innowacyjnej

technologii

murowania

i

tradycyjnego,

wielowiekowego

produktu

w nowoczesnym wydaniu – pustaka ceramicznego,
✓ w ramach programu Akademia Murowania Xella uczniowie klas z technikum budowlanego
poznali asortyment materiałów z autoklawizowanego betonu firmy Xella. Poznali zalety
budowania z betonu komórkowego w aspekcie rozwiązań energooszczędności (Ytong
EnergoUltra+) oraz szybkości i łatwości murowania, nowoczesne trendy w asortymencie
firmy Xella w postaci elementów wielkogabarytowych (Ytong Panel). Dowiedzieli się
również o ciekawym rozwiązaniu dociepleń budynków za pomocą systemy Ytong Mutlipor.
W części praktycznej mogli nie tylko obserwować jak wygląda proces murowania ale i sami
spróbować sił w murowaniu na „cienką spoinę”. Uczniowie dowiedzieli się o podstawowych
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zasadach murowania z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cienkowarstwowej,
poznali również narzędzie przyśpieszające i ułatwiające pracę,
✓ Lincoln Electric to rynkowy lider i światowy producent najwyższej jakości produktów dla
spawalnictwa i obróbki cięciem. Dzięki wsparciu tej firmy uczniowie mieli możliwość
sprawdzenia swoich umiejętności z zakresu spawalnictwa w oparciu o system wirtualnych
urządzeń stosowanych do nauki i kontroli wykonywania połączeń metali. Uczniowie
technikum samochodowego i szkoły branżowej na co dzień mają możliwość zdobycia
pożądanych na rynku pracy umiejętności spawalniczych w nowoczesnej szkolnej spawalni.

Podsumowanie:

Najważniejsze działania
podejmowane
w roku 2021

1)Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu.
2)Zwiększenie poziomu usług społecznych na terenie powiatu
opoczyńskiego poprzez utrzymanie miejsc w istniejących Domach
Pomocy Społecznej w Drzewicy i w Niemojowicach.
3)Działania mające na celu zwiększenie poziomu usług społecznych na
terenie Powiatu.
4)Modernizacja budynków placówek oświatowych.
5)Wzrost poziomu kształcenia zawodowego i ustawicznego.
6)Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych w tym informacji
i zasobów sektora publicznego przez mieszkańców powiatu
opoczyńskiego oraz województwa łódzkiego.
7)Realizacja w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie projektów:
a)„Termomodernizacja budynku głównego SP ZOZ Szpitala
Powiatowego w Opocznie”,
b)„Termomodernizacja Zespołu dwóch budynków SP ZOZ Szpitala
Powiatowego w Opocznie”,
c)„Tryby obsługi pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
(TOPSOR)”

Rada Powiatu Opoczyńskiego 26 stycznia 2022 r. uchwaliła „Strategię rozwoju powiatu
opoczyńskiego 2030”, nad którą prace trwały już w 2021 roku.
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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 I PLACÓWEK
Szkoły i placówki dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński:
- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie;
- Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie w skład którego wchodzą:
II Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa szkoła I stopnia nr 1, Branżowa szkoła
II stopnia, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna, Bursa nr 1;
- Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące,
Technikum, Branżowa szkoła I stopnia, Branżowa szkoła II stopnia, Zaoczne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna;
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym
w skład którego wchodzą szkoły w Mroczkowie Gościnnym: Liceum Ogólnokształcące,
Technikum, Branżowa szkoła I stopnia, Branżowa szkoła II stopnia, Zaoczne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna, Centrum Kształcenia Zawodowego,
a od 1 września 2021 r. również szkoły w Żarnowie: Liceum Ogólnokształcące, Technikum,
Branżowa szkoła I stopnia, Branżowa szkoła II stopnia, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych, Szkoła Policealna;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana
Pawła II w Opocznie w skład którego wchodzą: Przedszkole Specjalne, Szkoła Podstawowa
Specjalna, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 2, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do
pracy;
-

Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

w

Opocznie,

która

posiada

swoją

filię

w Drzewicy.
Sieć szkół dla młodzieży i dorosłych prowadzonych przez Powiat Opoczyński tworzą
dodatkowo szkoły prowadzone przez inne jednostki samorządu terytorialnego: Liceum
Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii SkłodowskiejCurie 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.
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Ponadto, na terenie powiatu opoczyńskiego funkcjonują szkoły/placówki niepubliczne
i publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne tj.: Prywatne Liceum Ogólnokształcące
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

stan na 30.09.2020 r.
Typ szkoły

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

Zespół Szkół
Powiatowych
im. Stanisława
Staszica
w Opocznie

Branżowa szkoła
I stopnia nr 1
Branżowa szkoła
II stopnia
Zaoczne Liceum
Ogólnokształcące dla
Dorosłych
Szkoła Policealna
Wychowankowie Bursa*
Razem
Liceum
Ogólnokształcące

Zespół Szkół
Powiatowych
w Drzewicy

Technikum
Branżowa szkoła
I stopnia
Branżowa szkoła
II stopnia

stan na 30.09.2021 r.

liczba

liczba

liczba

Liczba

uczniów

oddziałów

uczniów

oddziałów

634

19

631

18

128

4

126

4

1.036

32

1.034

32

197

7

193

7

0

0

0

0

56

2

49

2

0

0

0

0

16

-

25

-

1.417

45

1.402

45

24

1

0

0

201

9

244

10

0

0

0

0

0

0

0

0
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Powiatowe
Centrum
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego
w Mroczkowie
Gościnnym

Zaoczne Liceum
Ogólnokształcące dla
Dorosłych

30

1

33

1

Szkoła Policealna

22

1

0

0

Razem

277

12

277

11

0

0

0

0

83

4

73

4

42

3

60

4

0

0

0

0

0

0

0

0

67

2

63

2

98

-

115

-

192

9

0

0

0

0

0

0

0

0

56

4

65

4

0

0

34

1

87

2

63

2

120

4

153

6

22

-

22

-

263

10

511

23

11

2

14

2

Szkoły w Mroczkowie
Gościnnym
Liceum
Ogólnokształcące w
Mroczkowie Gościnnym
Technikum w
Mroczkowie Gościnnym
Branżowa szkoła I
stopnia w Mroczkowie
Gościnnym
Branżowa szkoła II
stopnia w Mroczkowie
Gościnnym
Zaoczne Liceum
Ogólnokształcące dla
Dorosłych w
Mroczkowie Gościnnym
Szkoła Policealna w
Mroczkowie Gościnnym
Kwalifikacyjne kursy
zawodowe*
Razem
Szkoły w Żarnowie
Liceum
Ogólnokształcące
w Żarnowie**
Technikum
w Żarnowie**
Branżowa szkoła I
stopnia w Żarnowie**
Branżowa szkoła II
stopnia w Żarnowie**
Zaoczne Liceum
Ogólnokształcące dla
Dorosłych w Żarnowie**
Szkoła Policealna
w Żarnowie**
Kwalifikacyjne kursy
zawodowe*/**
Razem

Specjalny Ośrodek
Szkolno-

Przedszkole
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Wychowawczy
„Centrum Edukacji
i Rozwoju”
im. św. Jana
Pawła II
w Opocznie

Szkoła Podstawowa
Specjalna
Branżowa Szkoła
I stopnia nr 2
Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do
pracy
Zajęcia rewalidacyjnowychowawcze*
Wczesne wspomaganie
Rozwoju*
Wychowankowie*
Razem

43

7

48

7

14

1

9

1

16

2

17

2

12

-

12

-

20

-

27

-

21

-

25

-

84

12

88

12

*nie sumowano w pozycji razem
**do 31 sierpnia 2021 r. szkoły wchodziły w skład Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie
3. STYPENDIA DLA UCZNIÓW
W 2021 r. w budżecie Powiatu na stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym tj.
stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zabezpieczona została kwota 70.000,00 zł,
a ich podział pomiędzy poszczególne szkoły został dokonany proporcjonalnie do liczby uczniów w
danej szkole.
Szkoła/placówka

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

Środki wypłacone (zł)

Środki
przeznaczone
na stypendia
w 2021 r.

liczba
stypendiów

Kwota
(ogółem)

liczba
stypendiów

Kwota
(ogółem)

15.474,00

50

7.737,00

50

7.737,00

34.585,00

106

12.150,00

153

22.435,00

4.686,00

15

2.343,00

16

2.343,00

6.761,00

16

3.380,50

19

3.380,50

6.419,00

23

3.900,00

17

2.519,00

2.075,00

4

992,00

5

1.083,00

I semestr

II semestr
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Dane dotyczące pozostałych stypendiów przyznanych uczniom w 2021 roku

rodzaj stypendium

liczba uczniów którym zostało przyznane stypendium
ZSP w
ZSP w
ZSP w
PCKZiU
I LO
SOSW
Opocznie
Żarnowie Drzewicy

stypendium Prezesa Rady
Ministrów
Stypendia zawodowcy w łódzkiem
Stypendium od PKP Intercity
Remtrak Sp. Z o.o.
Stypendia Fundacji Św. Mikołaja
Stypendium Marszałka
Województwa Łódzkiego

1

4

0

0

2

0

0

34

0

3

11

0

0

9

0

0

26

0

2

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

rokrocznie

publikuje

4.OSIĄGNIĘCIA POWIATU W OŚWIACIE:
Ranking szkół PERSPEKTYWY
Fundacja

Edukacyjna

Perspektywy

ogólnopolski

ranking

szkół

i uczelni w kraju. Ranking wskazuje między innymi Licea i Technika, którym w zależności od pozycji
przyznawany jest honorowy tytuł „Złotej”, „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły.
Podobnie jak w latach ubiegłych również i w 2021 roku szkoły prowadzone przez Powiat znalazły
się w gronie najlepszych szkół w Polsce. Praca naszych nauczycieli i uczniów zaowocowała
zdobyciem w rankingu tytułów:
1) Srebrnej szkoły dla Technikum w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica
w Opocznie, które wśród 500 najlepszych techników zajęło 218 miejsce w kraju,
a województwie łódzkim uplasowało się na miejscu 9,
2) Brązowej szkoły dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, które
wśród 1000 najlepszych liceów w kraju znalazło się na 642 miejscu, a w województwie łódzkim
na miejscu 46.
Sukcesy uczniów
Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie:
-uczeń zajął 2 miejsce w województwie, a 38 miejsce w kraju w V edycji Ogólnopolskiego
Interaktywnego Konkursu z Języka Angielskiego UNDERSTAND;
- 7 uczniów zakwalifikowało się do V Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej;
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- 3 uczniów uzyskało najlepsze wyniki w konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta” organizowanym
przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Grodzisku Mazowieckim;
- 3 uczniów uzyskało najlepsze wyniki w konkursie Geograficznym „Geo-Planeta” organizowanym
przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Grodzisku Mazowieckim;
- 2 uczennice wzięły udział w I Posiedzeniu Łódzkiej Rady Samorządów Szkół Średnich;
- uczennica została wybrana na stanowisko marszałka I Łódzkiej Rady Samorządów Szkół
Średnich;
-uczennica - wiceprzewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego 21 kwietnia
2021r. wzięła udział w międzynarodowym panelu dyskusyjnym pt. Mobilizowanie obywateli
w erze cyfrowej – nauka na podstawie doświadczeń ruchów społecznych, organizacji oddolnych
(pozarządowych) i obywateli niezaangażowanych.
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie
- uczennica laureatką Ogólnopolskiej Konferencji „Młodzi o klimacie 2021”;
-9 uczniów - finalistami zawodów okręgowych XLVIII Olimpiady Geograficznej, dodatkowo za
najlepsze prace empiryczne w swoich kategoriach, w całym okręgu, nagrodzonych zostało
2 uczniów,
- uczennica – finalistką zawodów okręgowych części ustnej Olimpiady Języka Angielskiego;
- 2 uczennice - finalistkami zawodów wojewódzkich XLVIII Olimpiady Historycznej;
-2 uczniów - finalistami zawodów wojewódzkich Olimpiada Solidarności DWIE DEKADY HISTORII;
-2 uczniów - finalistami zawodów półfinałowych z matematyki XV Ogólnopolskiej Olimpiady
„O Diamentowy Indeks AGH”;
-7 uczniów - finalistami zawodów półfinałowych z geografii XV Ogólnopolskiej Olimpiady
„O Diamentowy Indeks AGH”;
-3 uczniów - finalistami zawodów wojewódzkich XX edycji OLIMPIADY ZNAJOMOŚCI AFRYKI;
-4 uczniów uzyskało nominację na Światowego Młodzieżowego Lidera Ochrony Środowiska;
-uczennica została nominowana do nagrody globalnej za innowacyjne pomysły zapobiegające
niekorzystnym zmianom klimatu Young Earthpreneurs Awards;
-3 uczniów - finalistami etapu wojewódzkiego VIII edycji Konkursu Historycznego ŻOŁNIERZE
WYKLĘCI OBUDŹCIE POLSKĘ.
Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy
-Zespół „Kreatywne” wyróżniony w wojewódzkim konkursie wokalnym „Nasza Radość i Duma”
podczas Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej;
-uczennica znalazła się w gronie 32 osób, którym Minister Edukacji i Nauki osobiście wręczył
powołania do Rady Dzieci i Młodzieży VI Kadencji;
-2 uczniów zostało laureatami XXVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży;
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-3 uczniów zostało laureatami szkolnego etapu konkursu pod hasłem „Żołnierze Wyklęci Obudźcie
Polskę” i zakwalifikowało się do etapu powiatowego.
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym to
w 2021 roku przede wszystkim osiągnięcia sportowe.
5. WYNIKI EGZAMINÓW:

EGZAMIN MATURALNY
Nazwa Szkoły
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie
/ Typ szkoły
Ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego
178
Ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny

174

Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie
Nazwa Szkoły
/ Typ szkoły

Liceum Ogólnokształcące

Ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego

39

Ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny
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Nazwa Szkoły
/ Typ szkoły

Technikum

Ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego

164

Ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny

137

Nazwa Szkoły
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
/ Typ szkoły
Ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego
8
Ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny

1

Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy

Nazwa Szkoły
/ Typ szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Dobrzańskiego „HUBALA”
w Drzewicy

Ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego

24

Ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny

16
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Nazwa Szkoły Technikum w Drzewicy im. Henryka Dobrzańskiego „HUBALA”
/ Typ szkoły
Ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego
10
Ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny

7

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym
Nazwa Szkoły
Technikum
/ Typ szkoły
Ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego

20

Ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny

13

Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie
Nazwa Szkoły
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
/ Typ szkoły
Ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego
6
Ilość uczniów, którzy zdali egzamin maturalny

1

EGZAMIN OŚMIOKLASISTY
Egzamin w SOSW ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy
uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Nazwa
Szkoła Podstawowa
Szkoły
Ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu
Ilość uczniów, którzy zdali egzamin

1
1
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EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Sesja zimowa

Zdawalność egzaminu w technikum
180

169
157

160
140
120
100

przystąpiło

80

zdało

60
40

21

14

20

7

4

0

ZSPO

ZSPD

PCKZiU

Sesja letnia

Zdawalność egzaminu w technikum
160

140
140

134

120
100
przystąpiło

80

zdało

60
40

18

13

20

2

11

0

ZSPO

ZSPD

PCKZIU
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Zdawalność egzaminu
w branżowej szkole I stopnia
3,5

3
3
2,5
2
przystąpiło

1,5

zdało

1

1

1
0,5

0
0

ZSPO

ZSPŻ

Zdawalność egzaminu przez uczestników
kwalifikacyjnych kursów zawodowych

30

27

25

21
20

przystąpiło

15

zdało
10
5
0

PCKZiU
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6. MŁODZIEŻOWA RADA POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
Na wniosek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 21 października 2021 r. Rada Powiatu
Opoczyńskiego wyraziła zgodę na utworzenie młodzieżowej rady powiatu podejmując uchwałę
nr XXXIX/293/21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu
Opoczyńskiego. Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu Opoczyńskiego odbyły się
20 grudnia 2021 r., w skład Młodzieżowej Rady wchodzi 19 radnych, którzy są uczniami szkół
ponadpodstawowych z terenu powiatu opoczyńskiego. Celem działania Młodzieżowej Rady jest
reprezentowanie interesów młodzieży oraz kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich,
prospołecznych, prozdrowotnych i proekologicznych wśród młodzieży.
7. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie w ramach statutowej działalności,
współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opocznie, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Drzewicy oraz innymi ośrodkami na terenie Powiatu, powiatowymi placówkami opiekuńczowychowawczymi,

Zespołem

Interdyscyplinarnym

ds.

Przeciwdziałania

Przemocy

w Rodzinie przy MGOPS w Opocznie oraz w Drzewicy, Miejską Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Opocznie.
W Placówce prowadzone są działania na rzecz poprawy dostępności dla klientów, pracowników,
partnerów i współpracowników. Po przeprowadzonym w dniu 01.09.2020 r. wewnętrznym audycie
zarekomendowano działania na rzecz zapewnienia dostępności w obszarze architektonicznym,
cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym. W 2021 zrealizowano następujące założenia: strona BIP
jest dostosowana, strona www - należy poprawić jej dostępność. Ponadto, w obszarze dostępności
cyfrowej:
•

zapewniono system zarządzania zgodny z wytycznymi dla dostępności treści
internetowych 2.1 (WCAG 2.1);

•

zapewniono prosty dostęp do materiałów i funkcji strony internetowej;

•

zamieszczono opisy alternatywne grafik i zdjęć;

•

umożliwiono powiększanie strony oraz zwiększenia kontrastu;

•

wprowadzono napisy filmów udostępnianych na stronie w odrębnym pliku;

•

zamieszczono na stronie internetowej deklarację dostępności.

W obszarze dostępności informacyjno – komunikacyjnej zagwarantowano:
•

informacje w tekście łatwym do czytania i zrozumienia.

Szczegółowe zestawienie danych za rok 2021:
Ogólna liczba przyjęć: 2.005 w PPP w Opocznie, 324 w Filii w Drzewicy.
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Zespoły orzekające:
➢ nauczanie indywidualne: 31
➢ kształcenie specjalne: 124
➢ zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze: 10
➢ opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju: 35
➢ zindywidualizowana ścieżka kształcenia 52
Poradnia w Opocznie

Filia w Drzewicy

Badania psychologiczne

572

126

Terapia psychologiczna

72

14

Rozmowy psychologiczne

149

57

Terapia wspierająca

17

-

Systemowa terapia rodzin

24

-

Terapia kognitywna

1

-

Przyjęcia logopedyczne

692

282

Terapia logopedyczna

87

73

Konsultacje logopedyczne

605

209

Badania pedagogiczne

565

126

Terapia pedagogiczna indywidualna

148

37

Badania przesiewowe „Słyszę”

112

122

Badania przesiewowe „Widzę”

13

83

Biofeedback

16

-

Zajęcia integracji sensorycznej

17

2

Trening Umiejętności Społecznych

4

-

Młodzieżowy Teatr Profilaktyczny

21

-

Grupa wsparcia dla nauczycieli

4

-

Zajęcia warsztatowe dla uczniów

22 (831 osób)

50 (899)

Spotkania dla nauczycieli (prelekcje)

3 (68 osób)

-

Zajęcia ogólnorozwojowe indywidualne

-

2

Socjoterapia

-

6

Spotkania on-line dla nauczycieli

1 spotkanie 13 osób

Spotkania on-line dla rodziców

2

spotkania

73

osoby
Spotkania on-line dla uczniów
Wyjazdy interwencyjne

3 spotkania 51 osób
7

2
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Zwiększonym

zainteresowaniem

cieszyły

się

w

roku

2021:

diagnoza

psychologiczno

– pedagogiczna: Opoczno 2020 r. - 1.005, 2021 r. - 1.137, Drzewica 2020 r. - 172, 2021 r. -252,
terapia integracji sensorycznej Opoczno 2020 r. – 14, 2021 r. – 17, Drzewica 2020 r. - 0,
2021 r. - 2, terapia i rozmowy psychologiczne Opoczno 2020 r. – 158, 2021 r. – 239, Drzewica
2020 r. – 29, 2021 r. - 7.
Pracownicy Poradni reagowali niezwłocznie na sytuacje problematyczne, o czym świadczy
zwiększona w porównaniu z rokiem 2020 ilość spotkań interwencyjnych w poradni
i placówkach oświatowych 2020 r. - 2, 2021 r. - 9.
We współpracy ze Starostwem Powiatowym w Opocznie, SOSW ,,Centrum Edukacji
i Rozwoju” w Opocznie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie pracownicy
Poradni przeprowadzili konferencję nt.,,Pandemia i jej wpływ na funkcjonowanie dzieci
i młodzieży” (czerwiec 2021), dostępną dla zainteresowanych w formie multimedialnej na stronie
Starostwa Powiatowego w Opocznie. Prezentacja z materiałami z prelekcji została rozesłana do
szkół i placówek z terenu Powiatu.
Specjaliści pracujący w Poradni realizowali w 2021 r. szkolenia nadające uprawnienia
i kompetencje w zakresie nowoczesnych form terapeutycznych:
➢ Terapia funkcji poznawczych metoda Instrumental - Enrichment - uprawnienia do
prowadzenia zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym - 1 osoba,
➢ Podyplomowy Kurs Psychoterapii - certyfikat Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego - psychoterapeuta w procesie certyfikacji - 1 osoba,
➢ szkolenie w dziedzinie uzależnień - terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji - 1 osoba,
➢ studia

podyplomowe

,,Pedagogika

specjalna,

terapia

i

wspomaganie

osób

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” - kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej
certyfikacji - 1 osoba.
W celu usprawnienia pracy Poradni w roku 2021 zakupiono niezbędny do realizacji zadań sprzęt
komputerowy (6 zestawów komputerowych) wraz z oprogramowaniem. Uzupełniono też bazę
diagnostyczną

o

nowoczesne,

wystandaryzowane

narzędzia

diagnozy

psychologicznej

i pedagogicznej. W miarę możliwości Placówka doposażana jest w niezbędne pomoce
dydaktyczne a także sprzęt umożliwiający wdrażanie nowych form terapeutycznych na terenie filii
w Drzewicy.
8.KSZTAŁCENIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Od 1 września 2019 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju”
im. św. Jana Pawła II w Opocznie był realizatorem projektu pn. "Przedszkole Specjalne"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
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Celem projektu była 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 ramach projektu odbyły się następujące działania:
1. Zajęcia z integracji sensorycznej,
2. Zajęcia sensoplastyczne,
3. Zajęcia o charakterze terapeutycznym: Trening Umiejętności Społecznej,
4. Terapia ręki,
5. Terapia taktylna,
6. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne i psychologiczne,
7. Rehabilitacja i gimnastyka korekcyjna,
8. Zajęcia z arteterapii,
9. Zajęcia z muzykoterapii.
Nauczyciele pracujący w przedszkolu zostali objęci specjalistycznymi szkoleniami.
Czas trwania projektu: 01.09.2019 r. - 28.02.2021 r.
Centrum jest placówką oświatową, w której skład wchodzi przedszkole specjalne i trzy
szkoły specjalne: szkoła podstawowa, branżowa szkoła zawodowa I stopnia, szkoła
przysposabiająca do pracy. W Centrum prowadzone są też zajęcia wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze. W struktury Centrum wchodzi również
część mieszkalna Ośrodka, w której przez 5 dni w tygodniu mieszkają wychowankowie placówki.
Centrum dysponuje dwoma budynkami, w jednym z nich znajduje się część mieszkalna placówki,
natomiast w drugim znajdują się szkoły i przedszkole.
Wszyscy uczniowie Centrum mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub
o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych. Placówka realizuje zadania o charakterze
wychowawczym,
i

opiekuńczym.

edukacyjnym,
Prowadzone

są

profilaktycznym,
zajęcia

terapeutycznym,

specjalistyczne:

logopedyczne,

rehabilitacyjnym
pedagogiczne,

psychologiczne, rewalidacyjne, kształtujące kreatywność oraz rehabilitacyjne i sportowe.
Uczniowie mają możliwość korzystania ze szkolnej biblioteki, świetlicy i stołówki. Do dyspozycji
podopiecznych jest sala gimnastyczna, sala-miejsce zabaw. Szkoła posiada bazę sportoworekreacyjną (boisko).
Centrum jest jedyną w powiecie specjalistyczną placówką kształcącą uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Zatrudnia zaangażowaną, wykwalifikowaną, stale kształcącą się kadrę
pedagogiczną. Placówka ściśle współpracuje z działającymi na rzecz dziecka i rodziny jednostkami
z terenu miasta i gminy oraz instytucjami pozarządowymi (fundacje, stowarzyszenia, organizacje).
Podejmuje szeroko zakrojone działania integrujące i promujące ją w środowisku lokalnym, np.
cyklicznie odbywające się uroczystości, konkursy tematyczne, olimpiady przedmiotowe na
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szczeblu wojewódzkim, imprezy sportowe, spotkania integracyjne z udziałem uczniów innych szkół
i placówek oraz rodziców. Skutkuje to wysoką frekwencją uczniów, dużym zaangażowaniem
podopiecznych w życie szkoły, szybką adaptacją dzieci do warunków szkolnych.

9.OSIĄGNIĘCIA

SPORTOWE

UCZNIÓW,

STYPENDIA

SPORTOWE,

KLUBY

I STOWARZYSZENIA:
ZAWODY SPORTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ POWIAT
a) Halowe Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Opoczyńskiego w Lekkiej Atletyce Dzieci
i Młodzieży Szkolnej
W 2021 r. Halowe Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Opoczyńskiego w Lekkiej Atletyce Dzieci
i

Młodzieży

Szkolnej

w

Spale

nie

odbyły

się

z

powodu

pandemii

COVID-19.

Mistrzostwa odbywały się cyklicznie od 2009 r. i budziły duże zainteresowanie nie tylko wśród
młodych sportowców, ale również wśród działaczy sportowych i władz samorządowych.
Mistrzostwa, w poprzednich edycjach były doskonałą okazją do sportowej rywalizacji wśród dzieci
i młodzieży.
b) Igrzyska Dzieci/Igrzyska Młodzieży Szkolnej/Licealiada
Międzyszkolne zawody sportowe stanowią integralną część systemu współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży.
W roku szkolnym 2020/2021 zawody sportowe organizowane były w trzech kategoriach
wiekowych: Igrzyska Dzieci (dla uczniów ur. w roku 2008 i młodszych) – ID, Igrzyska Młodzieży
Szkolnej (dla uczniów ur. w latach 2006-2007) – IMS, Licealiada (dla uczniów dziennych
szkół średnich ur. w roku 2001 i młodszych)
Z powodu pandemii została odwołana klasyfikacja Współzawodnictwa Sportowego Szkół
prowadzona na dotychczasowych zasadach, punktująca zawody szkolne.
To był trudny dla szkół rok, w którym wiele zaplanowanych przedsięwzięć sportowych nie odbyło
się. Aktywność dzieci i młodzieży była mocno ograniczona. Niestety była to sytuacja wyjątkowa, na
którą nie mieliśmy wpływu.
Zawody rozgrywane są co roku, na podstawie terminarza imprez Powiatowego Szkolnego Związku
Sportowego w Opocznie i biorą w nich udział uczniowie szkół z terenu naszego Powiatu. Najlepsze
zespoły, zawodnicy na każdych zawodach otrzymują dyplomy i puchary ufundowane przez Powiat.
Szkoły z terenu powiatu opoczyńskiego biorą również udział w zawodach rangi rejonowej, jak i też
wojewódzkiej.
W roku szkolnym 2020/2021 w ramach Igrzysk Dzieci (rocznik 2008 i młodsi) uczniowie
rywalizowali w indywidualnych zawodach oraz grach zespołowych: indywidualne biegi przełajowe
dziewcząt i chłopców, sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców, drużynowe biegi
przełajowe dziewcząt i chłopców, piłka nożna dziewcząt i chłopców.
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Z

powodu

zawieszenia zajęć i

pandemii

COVID-19

nie

zostały rozegrane

zawody

w następujących konkurencjach: gry i zabawy, pływanie drużynowe dziewcząt i chłopców, piłka
ręczna dziewcząt i chłopców, piłka koszykowa dziewcząt i chłopców, piłka siatkowa dziewcząt
i chłopców, tenis stołowy dziewcząt i chłopców, badminton drużynowy dziewcząt i chłopców,
szachy, unihokej dziewcząt i chłopców, czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców, trójbój
lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców.
W związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów o przejściu klas 4-8 w szkołach
podstawowych na zdalny tryb nauczania, Łódzki Szkolny Związek Sportowy w Opocznie zawiesił
wszystkie rozgrywki do odwołania.
Do rywalizacji Mistrzostw Dzieci przystąpiło niewiele szkół podstawowych i dlatego też podjęta
została decyzja, przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Opocznie, o nieklasyfikowaniu
szkół na poszczególne miejsca.
Mistrzostwa Powiatu Opoczyńskiego w ramach Igrzysk Dzieci rocznik 2008 i młodsi
– najwyższe miejsca na podium wywalczyły następujące szkoły:
1. Indywidualne Biegi Przełajowe dziewcząt – uczennica SP Modrzew
2. Indywidualne Biegi Przełajowe chłopców – uczeń SP nr 3 w Opocznie
3. Sztafetowe Biegi Przełajowe dziewcząt – SP Wójcin
4. Sztafetowe Biegi Przełajowe chłopców – SP Mniszków
5. Drużynowe Biegi Przełajowe dziewcząt grupa młodsza 2010 – PSP z OMS w Opocznie
6. Drużynowe Biegi Przełajowe chłopców grupa młodsza 2010 – SP Modrzew
7. Drużynowe Biegi Przełajowe dziewcząt grupa starsza 2008 – SP Modrzew
8. Drużynowe Biegi Przełajowe chłopców grupa starsza 2008 – SP Mniszków
9. Piłka nożna dziewcząt – SP Bielowice
10. Piłka nożna chłopców - SP Drzewica
W Mistrzostwach Powiatu Opoczyńskiego wzięło udział ogółem 267 uczniów reprezentowanych
przez 10 szkół z terenu powiatu opoczyńskiego.
Osiągnięcia w zawodach rejonowych i wojewódzkich
1. Piłka Nożna dziewcząt – zawody wojewódzkie Zgierz - II miejsce.
2. Piłka Nożna chłopców – zawody wojewódzkie Zgierz- V miejsce
3. Indywidualne Biegi Przełajowe w Bełchatowie – 29 miejsce uczeń SP Bukowiec Opoczyński
4. Indywidualne Biegi Przełajowe w Bełchatowie – 32 miejsce uczeń SP Bielowice.
5. Indywidualne Biegi Przełajowe w Bełchatowie – 33 miejsce uczeń SP Mniszków
Natomiast w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej (rocznik 2006-2007) młodzi sportowcy
rywalizowali w 4 dyscyplinach sportowych: indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców,
sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców, drużynowe biegi przełajowe dziewcząt
i chłopców, piłka nożna dziewcząt i chłopców.
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W związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów o przejściu szkół podstawowych w tryb
zdalnego nauczania Łódzki Szkolny Związek Sportowy od 23.10.2020 r. zawiesił do odwołania
wszystkie zawody sportowe w ramach sportowego współzawodnictwa szkół.
Do rywalizacji w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej przystąpiło niewiele szkół podstawowych
dlatego też podjęta została decyzja, przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Opocznie
o nieklasyfikowaniu szkół na poszczególne miejsca.
W Mistrzostwach Powiatu Opoczyńskiego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – najwyższe
miejsca na podium wywalczyły następujące szkoły:
1. Indywidualne Biegi Przełajowe Dziewcząt – uczennica SP Modrzew
2. Indywidualne Biegi Przełajowe Chłopców – uczeń SP Modrzew
3. Sztafetowe Biegi Przełajowe Dziewcząt – SP Nr 2 Opoczno
4. Sztafetowe Biegi Przełajowe Chłopców – PSP z OMS w Opocznie
5. Drużynowe Biegi Przełajowe dziewcząt – SP Modrzew
6. Drużynowe Biegi Przełajowe chłopców – PSP z OMS w Opocznie
9. Piłka nożna dziewcząt – SP Bielowice
10. Piłka nożna chłopców- PSP z OMS w Opocznie
W Mistrzostwach Powiatu Opoczyńskiego wzięło udział ogółem 145 uczniów reprezentowanych
przez 8 szkół z terenu powiatu opoczyńskiego.
Osiągnięcia w zawodach wojewódzkich:
I miejsce:
•

Piłka nożna (chłopcy) – PSP z OMS w Opocznie

II miejsce
•

Drużynowe biegi przełajowe (chłopcy) – PSP z OMS w Opocznie

III miejsce
•

Sztafetowe Biegi Przełajowe (chłopcy) – SP z OMS w Opocznie
W roku szkolnym 2020/2021 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Opocznie przeprowadził

rywalizację sportową dziewcząt i chłopców uczęszczających do szkół ponadpodstawowych. W
ramach „Licealiady” odbyły się następujące zawody sportowe:
Indywidualne biegi przełajowe - 22.09.2020 r., miejsce Opoczno, udział:
▪

Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie

▪

Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie

▪

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

▪

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Opocznie

▪

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie
Gościnnym

Piłka nożna dziewcząt i chłopców – 03.06.2021 r., miejsce Opoczno, udział:
▪

Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie,
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▪

Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie,

▪

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie
Gościnnym

Pozostałe zawody ujęte w kalendarzu rywalizacji międzyszkolnej w roku szkolnym 2020/2021 nie
odbyły się z powodu obostrzeń sanitarnych związanych z COVID-19.
W związku z tym nie została przeprowadzona klasyfikacja końcowa.
Ponadto, Powiat w 2021 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
Rada Powiatu Opoczyńskiego w dniu 28 maja 2020 r. podjęła uchwałę nr XX/163/20 w sprawie
stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych.
W 2021 r. wpłynęły 52 wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień sportowych.
Zarząd Powiatu Opoczyńskiego po rozpatrzeniu wszystkich wniosków postanowił przyznać
nagrody dla 6 zawodników i 11 trenerów za najwyższe wyniki w rywalizacji sportowej
za 2020 r. w dyscyplinach o istotnym znaczeniu dla Powiatu Opoczyńskiego.
Ponadto, Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyznaniu wyróżnień dla 35 zawodników.
KLUBY I STOWARZYSZENIA SPORTOWE
Starosta Opoczyński prowadzi ewidencje:
-uczniowskich klubów sportowych,
-klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia których statuty nie przewidują
prowadzenia działalności gospodarczej,
-ewidencję stowarzyszeń zwykłych.
Starosta Opoczyński w 2021 r. wykreślił z ewidencji UKS jeden klub sportowy. W 2021 r. do
ewidencji nie został wpisany żaden klub. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wpisanych jest 35 klubów.
Do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty
nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej w 2021 r. nie został wpisany żaden klub.
W 2021 r. z ewidencji został wykreślony jeden klub. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wpisanych jest
40 klubów.
Do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w 2021 r. wpisane zostało 1 stowarzyszenie tj.:
Stowarzyszenie Osób i Sympatyków Założycieli Solidarności, z siedzibą w Opocznie. Na dzień 31
grudnia 2021 r. do ewidencji Stowarzyszeń zwykłych wpisanych jest 14 stowarzyszeń.
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10.POZIOM WYDATKÓW NA OŚWIATĘ
Poziom wydatków na oświatę w roku 2021, w tym w szkołach i placówce prowadzonych
przez Powiat wyniósł 32.143.281,44 zł, w podziale na:
a) I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – 5.570.213,55 zł,
b) Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie – 11.380.193,98 zł,
c) Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy – 2.342.075,58 zł,
d)Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym –
2.788.494,89 zł,
e) Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie – 922.693,13 zł∗,
f) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II
w Opocznie – 5.380.927,93 zł,
g) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie – 2.434.436,33 zł,
h)dotacja dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne osoby niż jst
– 1.039.973,99 zł,
i)pozostała działalność na rzecz oświaty – 284.272,06 zł.
*z dniem 1 września 2021r. szkoły wchodzące w skład tego Zespołu zostały włączone do PCKZiU
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 opoczyński będący jednostką samorządu terytorialnego jako
organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe przeprowadził analizę poniesionych 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:
Lp.
Stopnie awansu zawodowego

Średnioroczna liczba etatów ustalana
dla okresów obowiązywania
poszczególnych kwot bazowych
od dnia 1 stycznia do 31 grudnia
(kwota bazowa 3.537,80 zł)

1.

stażysta (100% kb)

2.
3.
4.

kontraktowy (111% kb)
mianowany (144% kb)
dyplomowany (184% kb)

7,92
23,91
29,06
162,16
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Analiza wydatków poniesionych w 2021 r. na wynagrodzenia nauczycieli wykazała nadpłaty
na stopniu awansu zawodowego nauczycieli stażystów – 16.550,55 zł, kontraktowych – 227.183,35
zł, mianowanych – 108.655,89 zł i dyplomowanych – 1.023.980,05 zł.
Dotacje wypłacone szkołom i placówkom prowadzonym przez podmioty niebędące
jednostką samorządu terytorialnego:
Zgodnie z przepisami 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 roku 2021 nw. szkoły i placówki otrzymały dotacje w łącznej wysokości 1.039.973,99 zł:
−

Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie – 435.902,60 zł

−

Bursa Szkolna w Opocznie – 192.891,76 zł

−

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Łodzi z siedzibą w Opocznie –
28.110,18 zł

−

Branżowa Szkoła I stopnia ZDZ w Łodzi z siedzibą w Opocznie – 361.377,15 zł

−

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Pleciuga” w Opocznie – 21.692,30zł

B. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATOWYCH:
Program Kompleksowego Wsparcia Dla Rodzin „Za Życiem”
Na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej Powiat przyjął realizację
zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające z rządowego programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zadania wynikające z porozumienia to:
• 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,
• zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego
na obszarze Powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcje tego ośrodka.
Na realizację zadań w latach 2017-2021 została przekazana dotacja celowa w łącznej wysokości
236.960,00 zł.
W 2021 r. na realizację zadań Powiat otrzymał dotację w wysokości 55.500 zł z tego 900,00 zł na
zadanie polegające na utrzymaniu miejsc w bursie dla uczennic w ciąży (zakup artykułów do
sprzątania

i środków czystości) i 54 600,00 zł na zadanie polegające na realizacji zajęć

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
„Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie, który pełni funkcję wiodącego
ośrodka

koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego

na

obszarze

Powiatu

(zrealizowano

780 godzin zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - zajęcia z zakresu logopedii,
pedagogiki, muzykoterapii, integracji sensorycznej i rehabilitacji prowadzone były dla 43 dzieci).
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Edukacja ekologiczna
Powiat w roku szkolnym 2020/2021 realizował dwa programy z zakresu edukacji ekologicznej,
współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi: Program Edukacji ekologicznej realizowany w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym "Centrum Edukacji i Rozwoju" im. Jana Pawła II w Opocznie pn. „Na segregację
pomysły mamy - wszystkie odpady przetwarzamy!" oraz Program Edukacji ekologicznej
realizowany w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy pn. "Woda to Twoje życie - zadbaj o nią już
dziś".
W ramach Programu pn. „Na segregację pomysły mamy - wszystkie odpady przetwarzamy!",
odbyły się comiesięczne spotkania ze Światem Przygód pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami
i zapobieganie ich powstawaniu”, obejmujące warsztaty ekologiczne i twórcze oraz warsztaty
terenowe pn. „Pakuję ekologicznie nie tylko od święta - EkoTorby" i „Powrót papieru czyli użyteczna
makulatura".

Uczniowie

Ośrodka

wzięli

udział

w

konkursach

(plastycznym

i manualnym), których laureaci otrzymali nagrody.
Program realizowany w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy, stanowił cykl działań obejmujący
dwie wycieczki edukacyjne o tematyce przyrodniczo-ekologicznej, do Tatrzańskiego Parku
Narodowego

(+

cykl

wykładów

pn.

„Natura

dała

nam

krystalicznie

czystą

wodę")

i do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (+ cykl wykładów pn. „Eutrofizacja wód Bałtyku przyczyny i skutki"), warsztaty realizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
w Łodzi (pn. „Ekologia rzek i zagrożenia wynikające z działalności człowieka") oraz przez Spalski
Park Krajobrazowy (pn. „Edukacja ekologiczna - warunek konieczny ochrony wód i poprawy ich
jakości"), akcję terenową pod nazwą „Dbamy o czystość wód lokalnych" oraz dwa konkursy: jeden
sprawdzający poziom wiedzy z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej, drugi polegający na
sfotografowaniu

najczystszych

zbiorników

wodnych,

znajdujących

się

na

terenie

woj. łódzkiego.
Koszt realizacji programu w SOSW „Centrum Edukacji i Rozwoju" im. św. Jana Pawła II w Opocznie
wyniósł 13.219,00 zł, z czego dotacja Funduszu 11.130,00 zł, natomiast koszt realizacji zadania
pn. „Woda to Twoje życie - zadbaj o nią już dziś" wyniósł 24.021,22 zł – dofinansowanie
21.619,00 zł.
Laboratoria przyszłości
Powiat pozyskał 30.000 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w SOSW „Centrum Edukacji
i Rozwoju" im. św. Jana Pawła II w Opocznie w ramach inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki – Laboratoria Przyszłości. Celem Programu było wsparcie szkół
podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM
(nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) poprzez zakup wyposażenia
technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
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Dzięki udziałowi w programie Szkoła zakupiła m. in. drukarkę 3D, mikrokontroler, stację lutowniczą,
aparat fotograficzny, zestaw oświetleniowy, mikrofon i laptopa oraz niezbędne akcesoria.
Nowoczesny sprzęt uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania
nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w
ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. Realizacja
programu nie wymagała wniesienia wkładu własnego przez Powiat.
„Remont sali gimnastycznej (małej) w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana
Żeromskiego w Opocznie”
W 2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyznał Powiatowi pomoc finansową
w formie dotacji celowej w wysokości 70.000,00 zł na zadanie pn. „Remont sali gimnastycznej
(małej) w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie”, w ramach
programu „Infrastruktura sportowa Plus”. Całkowity koszt zadania wyniósł 168.880,07 zł. Odbiór
końcowy wykonanych robót odbył się 9 listopada 2021 r.
„Remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie”
Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu
Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021.
Wartość inwestycji: 1.471.103,00 zł, w tym dofinansowanie: 735.500,00 zł i wkład własny:
735.600,00 zł
Wniosek o dofinansowanie złożony został 31 marca 2021 r., umowa podpisana została
19 listopada 2021 r.
Planowany termin zakończenia inwestycji: 31.10.2022 r.
„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym”
Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych.
Wartość inwestycji: 6.000.000,00 zł, w tym dofinansowanie: 5.400.000,00 zł i wkład własny:
600.000,00 zł
Wniosek o dofinansowanie złożony został 11 sierpnia 2021 r., wstępna promesa podpisana
17 listopada 2021 r.
„Rozbudowa

i

przebudowa

budynku

Domu

Pomocy

Społecznej

dla

Dorosłych

w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25”
Wartość projektu ogółem: 14.117.971,75 zł, w tym dofinansowanie: EFRR: 8.658.622,94 zł,
PRFON 1.005.000,00 zł, RFIL 900.000,00 zł
Inwestycja zakończona w kwietniu 2021 r.
Celem głównym projektu było zwiększenie poziomu usług społecznych na terenie Powiatu poprzez
utrzymanie miejsc w istniejącym Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy dla osób przewlekle
somatycznie chorych. Wybudowano nowy budynek mieszkalny dla mieszkańców DPS-u.
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„Przedszkole Specjalne”
Od 1 września 2019 r. do 28 lutego 2021 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum
Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie był realizatorem projektu
pn. „Przedszkole Specjalne" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata
2014-2020.
Celem projektu była 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.
„Czujemy chemię do Europy”
Od 2021 roku Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie bierze udział
w projekcie Czujemy chemię do Europy, który finansowany jest ze środków programu Erasmus+
przeznaczonych

na

rozwój

kształcenia

zawodowego.

W

ramach

projektu

uczniowie

i nauczyciele uczestniczą w międzynarodowych mobilnościach rozwijających kompetencje
zawodowe i społeczne. Uczniowie klas Technikum z branży mechatronicznej i chemicznej
zrealizują u zagranicznych pracodawców praktyki zawodowe, a nauczyciele poszerzą wiedzę
i umiejętności w ramach obserwacji i wymiany doświadczeń z zagranicznymi pedagogami.
Organizacjami partnerskimi projektu są AVO w Schkopau (Niemcy) oraz Escuela de Idiomas
Carlos V w Madrycie (Hiszpania). Liderem konsorcjum projektowego jest Krajowy Sekretariat
Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność".
„W świecie praktyk”
Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia w Żarnowie wzięli udział w projekcie pn. „W świecie praktyk”
realizowanym

przez Fundację Skarabeusz w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność

edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego
ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+.
W realizacji programu udział wzięło 15 uczniów kształcących się w zawodach: fryzjer, kucharz
i mechanik pojazdów samochodowych oraz dwóch opiekunów. Uczniowie w dniach od 16 maja
do 29 maja 2021 r. odbyli 2- tygodniowe praktyki zawodowe w Grecji. Dzięki temu zdobyli
doświadczenie zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach. U greckich pracodawców
młodzież praktycznie wykorzystała wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole. Ponadto, rozwinęła
kompetencje zawodowe zgodne z profilem kształcenia.
Celem wyjazdu było również podniesienie kompetencji językowych z języka angielskiego, w tym
specjalistycznego zawodowego oraz przełamanie bariery językowej i zdobycie podstaw
z języka greckiego. Oprócz 6 - godzinnego pobytu w zakładach pracy uczniowie realizowali również
program kulturowy m.in. zwiedzali pobliskie miasta, klasztory, meteory oraz wyspę Skiathos.
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Uczniowie dzięki pobytowi za granicą wzmocnili postawę otwartości i tolerancji wobec odmienności
kulturowej.
C.KULTURA, DZIEDZICTWO NARODOWE ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW, PROMOCJA
POWIATU

1.Kultura, dziedzictwo narodowe, opieka nad zabytkami
a) Nagroda Powiatu za osiągnięcia w dziedzinie kultury
Zarząd Powiatu Opoczyńskiego przyznał doroczną nagrodę za całokształt pracy twórczej oraz
szczególne zasługi w dziedzinie ochrony i popularyzacji ludowych tradycji muzycznych regionu
opoczyńskiego. Laureatem Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury został Pan Roman
Wojciechowski – niezwykle utalentowany solista śpiewak i skrzypek, założyciel Kapeli Ludowej
„Wojciechowski”. Od wielu lat krzewi i promuje folklor regionu opoczyńskiego.
Ponadto, Zarząd Powiatu przyznał specjalne wyróżnienie rzeźbiarzowi i pisarzowi ikon Panu
Andrzejowi Oliwie za promocję kultury i twórczości ludowej regionu opoczyńskiego.

b)organizowane wydarzenia kulturalne
XXIII Konkurs na plastykę zdobniczo-obrzędową Powiatu Opoczyńskiego
Głównym organizatorem konkursu jest Powiat, współorganizatorami konkursu w 2021 roku byli:
Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy, Muzeum Regionalne w Opocznie, Miejski Dom Kultury w
Opocznie oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Łodzi oraz Łódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Bratoszewicach. Sponsorami wydarzenia byli Ceramika Paradyż Sp. z o.o.
w Opocznie i Poseł na Sejm RP Robert Telus.
Wręczenie nagród odbyło się 18 marca 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa.
Uczestnicy konkursu mogli zgłosić swoje prace w następujących kategoriach: tradycyjne pisanki
opoczyńskie, palmy wielkanocne, wycinanki oraz serwetki do koszyczka wielkanocnego. 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 81 twórczyń.
Nagrodzeni twórcy wykonujący prace w dwóch dziedzinach, otrzymali nagrody finansowe oraz
upominki rzeczowe ufundowane przez KOWR OT Łódź.
VII Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków
VII Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków zostały zorganizowane
przez Powiat. Na konkurs wpłynęło 148 prac. W ramach obchodów przeprowadzone zostały
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konkursy w trzech kategoriach (fotograficznym, plastycznym i filmowym), których celem było
propagowanie interesujących miejsc historycznych, oryginalnych i pięknych obiektów zabytkowych
oraz ciekawych ludzi wpisujących się w dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Ogłoszenie
wyników konkursów (Konkurs Plastyczny „ Pamiątki dziedzictwa” , Konkurs Filmowy „Moc historii
powiatu

opoczyńskiego”,

Konkurs

fotograficzny

„Co

pozostało

z

tamtych

lat”)

i wręczenie nagród odbyło się w dniu 20 kwietnia 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa.

c) biblioteki
Zadania powiatowej biblioteki publicznej, na mocy porozumienia z dnia 26 kwietnia
2011 r., wykonuje Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie.
Na mocy obowiązującego Porozumienia, na realizację zadań powiatowych, Miejska Biblioteka
Publiczna w Opocznie otrzymała w 2021 r. dotację w wysokości 40.000,00 zł.

d) zabytki
Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach:
W 2021 r. Powiat w swoim budżecie zabezpieczył środki na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w wysokości 40.000,00 zł.
W ogłoszonym przez Zarząd Powiatu naborze wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie
prac przy zabytkach wpłynęły 3 wnioski - 25 sierpnia 2021 r. podczas XXXVII/280/21 sesji Rady
Powiatu Opoczyńskiego VI kadencji, radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia w 2021 roku
dotacji w wysokości 40.000,00 zł: dla Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Studziannie –
10.000,00 zł (na remont elewacji Zespołu Klasztornego oo. Filipinów. Etap II odcinek „C”), Parafii
Rzymskokatolickiej pw. św. Doroty w Petrykozach – 20.000,00 zł (na kontynuacje remontu
kościoła. II etap – orynnowanie i naprawę gzymsów ozdobnych przedniej części kościoła, wraz
z malowaniem elewacji), Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Żarnowie – 10.000,00 zł
(na konserwacje drewnianych wrót wejścia głównego kościoła).

2. Promocja Powiatu
Do podstawowych zadań Zespołu ds. Promocji, Kultury i Sportu, w zakresie promocji Powiatu,
należała promocja Powiatu na arenie Województwa Łódzkiego oraz całego kraju. Nie mniej ważną
rolą Zespołu jest informowanie o działalności Rady Powiatu Opoczyńskiego, Zarządu Powiatu
Opoczyńskiego, Starosty Opoczyńskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.
Promocja przejmuje również w pewnych okolicznościach rolę rzecznika prasowego Starosty
Opoczyńskiego oraz Wicestarosty, Zarządu Powiatu, odpowiada na krytykę medialną oraz staje
się łącznikiem pomiędzy poszczególnymi jednostkami i wydziałami, mieszkańcami, mediami
i klientami Urzędu.
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Zespół ds. Promocji, Kultury i Sportu w 2021 roku realizował swoje zadania w ww. zakresie poprzez
portal Powiatu Opoczyńskiego (www.opocznopowiat.pl), profil na YouTube oraz portal do
komunikacji społecznej – Facebook (powiat opoczyński). Wydawany był Informator Powiatu
Opoczyńskiego.
Prowadzona była również współpraca z powiatami ościennymi w ramach Stowarzyszenia „Ziemia
Odrowążów” utworzonego przez powiaty: Opoczyński, Konecki, Przysuski i Szydłowiecki.
W cyklu cotygodniowym emitowana była audycja radiowa na falach Radia Plus Radom – „Powiat
Opoczyński na Fali” w której Starosta i Wicestarosta informowali mieszkańców o najważniejszych
działaniach podejmowanych przez Powiat.
Trwała

współpraca

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.
W roku 2021, ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 bezpośrednie działania
promocyjne prowadzone były w bardzo ograniczonym zakresie.
Powiat 4 lipca 2021 r. aktywnie uczestniczył w Pikniku Rodzinnym w Mroczkowie Gościnnym gdzie
na terenie placówki opiekuńczo – wychowawczej odbył się Piknik Rodzinny z udziałem Minister
Rodziny i Polityki Społecznej.
W 2021 r. Powiat dwukrotnie brał udział w Spalskim Jarmarku Antyków i Rękodzieła Ludowego.
Na stoisku Powiat Opoczyński – laureat marki lokalnej „Doliny Pilicy zwolnij bieg…” promował
folder „Odpust św. Michała - w pamięci naszych przodków” oraz dystrybuował materiały promujące
twórczość, historię, zabytki i kulturę ludową regionu opoczyńskiego.

D.PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA
1.Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców
W Samodzielny Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im. Edmunda
Biernackiego w Opocznie funkcjonują oddziały: wewnętrzny z Salą Intensywnej Opieki
Kardiologicznej, dziecięcy, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ginekologicznopołożniczo-noworodkowy, anestezjologii i intensywnej terapii oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy.
Baza łóżkowa Szpitala wynosi 150 miejsc (w tym: 7 łóżek noworodkowych i 5 inkubatorów).
W 2021 roku leczonych było 7.000 pacjentów.
Ponadto, Szpital prowadzi Zakład Opiekuńczo Leczniczy z 30 łóżkami. W ciągu roku opieką było
objętych tam 60 pacjentów.
Podstawowa Opieka Zdrowotna prowadzona była w kilku lokalizacjach:
- Poradni Ogólnej Przychodni Rejonowej w Opocznie ul. Szpitalna 1,
- Poradni Dziecięcej - Budynek A Szpitala ul. Partyzantów 30,
- Gminnych Ośrodkach Zdrowia ( Paradyż, Sławno, Poświętne),

46

- Wiejskich Ośrodkach Zdrowia w Skórkowicach i Wójcinie.
W 2021 r. w ramach POZ udzielono 59.667 porad lekarskich, 30.503 świadczeń pielęgniarskich
i 2.206 świadczeń położnych środowiskowych. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna realizowana
była w trybie stacjonarnym i wyjazdowym przez zespoły: lekarski, który udzielił 10.548 porad oraz
pielęgniarski, udzielający ogółem 6.760 świadczeń.
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS) prowadzona jest w poradniach: diabetologicznej,
kardiologicznej, neurologicznej, chirurgicznej, urazowo-ortopedycznej, gruźlicy i chorób płuc,
otolaryngologicznej, ginekologicznej oraz leczenia uzależnień.
W ramach AOS (bez Poradni Leczenia Uzależnień) udzielono 22.423 porady lekarskie. Natomiast
z Poradni Leczenia Uzależnień skorzystało 3.372 pacjentów, z czego 1.620 stanowiły porady
lekarza, a 1.752 to porady psychologa.
W gabinetach stomatologicznych ogółem przyjęto 7.058 pacjentów. Szpital sprawuje również
opiekę nad dziećmi i młodzieżą w zakresie tzw. medycyny szkolnej. Opieką objętych było 3.970
uczniów.
W ramach wyjazdowych Zespołów Ratownictwa Medycznego pomoc uzyskało 4.867 pacjentów.
Rok 2021 to kolejny etap zmagań z pandemią COVID-19. W punkcie wymazowym przeznaczonym
do diagnostyki koronawirusa wykonano w 2021 roku 10.373 testy diagnostyczne w kierunku SARS
CoV- 2.
W 2021 roku SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego pozyskał dofinansowania oraz
wykonał następujące inwestycje:

1)za pośrednictwem Powiatu Szpital otrzymał:
a)dofinansowanie w formie zwrotu kosztów wyposażenia w ramach Umowy o zwrot kosztów
wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w ramach „Programu wyrównywania
różnic miedzy regionami III” w obszarze G. Łączna wysokość otrzymanego dofinansowania
wyniosła 64.000,00 zł. W ramach wyposażenia stanowiska zakupiono środek trwały – kosiarkę
samojezdną,
b)dofinansowanie w formie zwrotu kosztów wyposażenia karetki dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego. Łączna wartość otrzymanej dotacji wyniosła 19.044,56 zł. W ramach
dofinansowania zakupiono wyposażenie – sprzęt medyczny do karetki m.in. pompę infuzyjną,
uprzęże na nosze, ciśnieniomierze, stacje dokujące, ssaki, ciśnieniomierze, termometry,
c)dotację celową na zakup Kardiotokografu aparatu KTG. Łączna wartość dofinansowania
21.600 zł. W ramach otrzymanego dofinansowania zakupiono sprzęt medyczny – aparat KTG;
2)za pośrednictwem Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Szpital otrzymał:
a)dofinansowanie w formie grantu z Łódzkiego Oddziału NFZ, w ramach Umowy o powierzenie
grantu w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Umowa
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nr COVID – 19.02.05.6. Łączna wysokość otrzymanego grantu wyniosła 349.346,20 zł. Z czego
część A grantu w kwocie 335.454,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie wynagrodzeń
personelu Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Część B Grantu w kwocie 13.892,20 zł
przeznaczona została na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do
dezynfekcji dla personelu Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego,
b)dofinansowanie z Łódzkiego Oddziału NFZ, w ramach Umowy o Partnerstwie w realizacji
projektu

„Tryby

obsługi

pacjenta

w Szpitalnym

Oddziale

Ratunkowym

(TOPSOR)”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość otrzymanej refundacji poniesionych kosztów
49.323,00 zł. W ramach dofinansowania został zakupiony program integracji z systemem
TOPSOR – HIS;
3)za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi Szpital otrzymał:
a)dofinansowanie

w

formie

refundacji

poniesionych

kosztów

–

jako

wkład

własny

do inwestycji/zadania „Termomodernizacja budynku głównego SP ZOZ Szpitala Powiatowego
w Opocznie”. Wartość dofinansowania 882.573,54 zł,
b)dofinansowanie

w

formie

refundacji

poniesionych

kosztów

–

jako

wkład

własny

do inwestycji/zadania „Termomodernizacja Zespołu dwóch budynków SP ZOZ Szpitala
Powiatowego w Opocznie”. Wartość dofinansowania 575.830,41 zł,
c)dofinansowanie w formie refundacji poniesionych kosztów ramach zadania pn. „Wywóz
i unieszkodliwienie odpadów medycznych za okres 1 kwietnia 2020 r. – 30 czerwca 2021 r.”
Wartość ogólna wynosi: 297 224,14 zł z czego dotacja w wysokości: 294 251,00 zł Dofinansowanie
w 99% obejmuje: wywóz i utylizację odpadów medycznych w okresie: od 01.04.2020 r.
do 30.06.2021 r.;
4)Szpital otrzymał również darowizny na łączną wartość 470.484,19 zł, z czego 465.654,19 zł
to darowizny rzeczowe z Agencji Rezerw Materiałowych w postaci materiałów jednorazowych
tj. masek jednorazowych, kombinezonów ochronnych, okularów, przyłbic, ochraniaczy na obuwie,
rękawic ochronnych, czepków chirurgicznych, półmasek filtrujących. Szpital doposażony został
również w sprzęt medyczny służący poprawie jakości świadczeń usług medycznych m.in. aparat
elektrochirurgiczny, rejestratory Holtera EKG, Videokolonoskop zabiegowy, detektor tętna płodu,
aparat KTG, a ponadto, namiot pneumatyczny NP-38M wraz z wyposażeniem, myjkę
wysokociśnieniowa KARCHER HD, samochód dostawczy. W celu zmniejszenia kosztów utylizacji
śmieci dokonano zakupu prasy do odpadów komunalnych, co w znaczącym stopniu zredukowało
koszty;
5)w 2021r. Szpital wykonał własnym nakładem m.in. następujące inwestycje:
•Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - odnowiono odział poprzez malowanie;
•Blok operacyjny - malowanie ścian;
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•Ortopedia - odnowiono odział poprzez malowanie oraz położenie płytek,
•Chirurgia - odnowiono odział poprzez malowanie oraz częściowo położono płytki,
•Blok operacyjny - odnowiono korytarz, pomieszczenie socjalne jak i łazienkę (malowanie);
•Ginekologia - układanie glazury, malowanie ścian, sufitu;
•Przeniesiono poradnię ginekologiczną do nowej lokalizacji tj. z ul. Szpitalnej do Budynku B,
•Naprawa pokryć dachowych w budynkach szpitalnych oraz POZ,
•Ułożenie kostki brukowej wraz z obrzeżami przy budynku B;
6)Szpital w 2021 r. aplikował do Wojewody Łódzkiego o środki na zakup w 2022 r. aparatury
i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w wysokości 6.230.000,00 zł.
Obecnie trwają prace procedowania przygotowywanych umów. Wniosek opiewał m.in. na
Ambulans typu B, kompresję klatki piersiowej, Tomograf wraz z oprzyrządowaniem, cyfrowy aparat
RTG, USG, EKG, KTG, defibrylator 2 szt., dezynfektor obuwia - 2 szt., elektrokardiograf; prace
remontowo budowlane poprzez modernizację sal chorych – tworząc izolatki. Ponadto, wniosek
obejmuje refundacje rurociągowego systemu gazów. Realizacja inwestycji - do końca 2022 r.;
7)Obecnie trwają prace przygotowujące do aplikowania o środki z

ramach Programu

Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
„Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią
korona wirusa- II edycja” na zadanie pn.:„Wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych za
okres 1.10.2021 r.–28.02.2022 r.”
2.Bezpieczeństwo sanitarne Powiatu
Prawidłowe działanie placówek ochrony zdrowia to jeden z warunków bezpieczeństwa
zdrowotnego dla lokalnego społeczeństwa. Utrzymująca się pandemia wywołana wirusem
SARS-CoV-2 spowodowała, iż kontrole w placówkach ochrony zdrowia były dostosowywane do
bieżącej sytuacji epidemiologicznej.
Sekcja Nadzoru Epidemiologii obejmowała swoim nadzorem w 2021 r. 90 placówek ochrony
zdrowia. W 2021 r. Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła 160 kontroli
sanitarnych w nadzorowanych placówkach ochrony zdrowia. Karania mandatowego nie stosowano
i nie wydawano decyzji na poprawę stanu sanitarnego placówek. W przypadku stwierdzenia
drobnych nieprawidłowości wpisywano w protokołach doraźne zalecenia, które były usuwane w
wyznaczonym terminie.
W 2021 r. zostały otworzone 2 nowe placówki ochrony zdrowia, tj. jeden prywatny gabinet
ginekologiczny w Opocznie oraz jeden gabinet rehabilitacyjny. Zlikwidowano 3 placówki ochrony
zdrowia i zawieszono działalność w 3 placówkach.
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Ważnym działaniem prowadzonym przez Sekcję Nadzoru Epidemiologii jest monitorowanie stanu
zdrowia społeczeństwa na podstawie rejestrowanych zachorowań na choroby zakaźne.
W 2021 r. przeprowadzono łącznie 2.187 wywiadów epidemiologicznych.
W 2021 r. zrejestrowano 2.135 zachorowań na COVID-19 oraz inne jednostki chorobowe łącznie
238 (w tym 121 na ospę wietrzną). Opracowywano wywiady epidemiologiczne w kierunku
m.in. takich jednostek chorobowych, jak: borelioza, płonica, róża, choroby przenoszone drogą
pokarmową, gruźlica.
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 2021 r. nie
zgłoszono ogniska epidemicznego z SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie.
Nadzór nad wykonawstwem obowiązkowych szczepień ochronnych.
Ważnym zadaniem w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego populacji są działania prewencyjne
związane z obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi. Sekcja Nadzoru Epidemiologii prowadzi
nadzór nad wykonawstwem obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci i młodzieży
w placówkach medycznych podlegających PSSE w Opocznie. Prowadzony jest elektroniczny
system nadzoru nad stanami magazynowymi i dystrybucją szczepionek oraz bieżący monitoring
temperatury przechowywania

preparatów

szczepionkowych

zgodnie z Dobrą

Praktyką

Dystrybucyjną. Na terenie Powiatu wg roczników i wykazu chorób, przeciwko którym wykonuje się
obowiązkowe szczepienia, poziom zaszczepienia kształtuje się od kilku lat w granicach 95%. W
przypadku pojedynczych dzieci niezaszczepionych, podjęto odpowiednie działania do poddania
dzieci obowiązkowym szczepieniom ochronnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Działania w zakresie Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Celem działań prowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Opocznie w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia jest promowanie zachowań
prozdrowotnych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie, dostarczenie
wiedzy niezbędnej dla umacniania i potęgowania własnego zdrowia oraz przekazywanie informacji
mających znaczenie w utrzymaniu zdrowia publicznego. Działania te realizowane są poprzez
interwencje o charakterze programowym i nieprogramowym. Działania programowe realizowane
są poprzez programy edukacji zdrowotnej, których głównymi odbiorcami jest środowisko szkolne
na wszystkich poziomach edukacyjnych, a także społeczeństwo naszego powiatu. Działania
nieprogramowe realizowane są poprzez różnego rodzaju działalność akcyjną, edukacyjną i
informacyjną.
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Informacja

o

zrealizowanych

programach

edukacyjnych

i

innych

prowadzonych

działaniach:
Liczba placówek które

Liczba odbiorców

- przystąpiły do
realizacji
programu

- zrealizowały
program w roku
szkolnym
2020/2021

- uczniowie

- rodzice

Czyste powietrze wokół nas

26

26

784

169

Bieg po zdrowie

4

4

36

35

ARS, czyli jak dbać o miłość?

1

1

16

13

Dopalaczom mówimy STOP –
wybieramy zdrowie

6

6

401

359

Trzymaj Formę

15

15

1147

360

Skąd się biorą produkty
ekologiczne

5

5

286

48

Podstępne WZW

0

0

0

0

Znamię! Znam je?

1

1

372

0

Wybierz życie. Pierwszy krok

3

3

238

116

Program lokalny… / proszę wpisać
nazwę programu /
Nie Pal przy mnie proszę

2

2

13

7

RAZEM

63

63

3293

1107

Działania dotyczące Covid-19 - W 2021 roku realizowano następujące działania związane
ze stanem epidemii:
-promowanie kampanii #Szczepimy Się – informacje na temat kampanii przekazano do lokalnej
prasy, do jednostek samorządu terytorialnego, zamieszczano na stronie internetowej Stacji,
rozpowszechniano za pomocą mejlingów do instytucji, szkół, zakładów pracy. Na stronie
internetowej stacji zamieszczane były informacje promujące i zachęcające do poddawania się
szczepieniom przeciwko Covid-19. Podjęte działania cotygodniowo raportowane są do WSSE
w Łodzi,
-rozpowszechnianie informacji na temat aplikacji STOP COVID – informacje na temat aplikacji
zostały przesłane do lokalnej prasy, urzędów gmin, szkół,
-działania informacyjne dotyczące profilaktyki Covid-19 – przygotowano informację do prasy
lokalnej oraz na stronę internetową Stacji,
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-przy współudziale ZPC Opoczno S.A. została wyprodukowana płytka ceramiczna promująca
szczepienia p/Covid-19 z hasłem Szczepienia przeciwko Covid-19 szansą na powrót do
normalnego życia, którą dystrybuowano w środowisku lokalnym,
-PSSE w Opocznie podejmowała również współpracę w organizacji Pikników Zdrowia na terenie
powiatu opoczyńskiego, gdzie były też mobilne punkty szczepień. Organizowano stoiska
informacyjno-edukacyjne o tematyce szczepień ochronnych p/covid-19, bezpieczeństwa podczas
wakacji, w czasie pracy stoiska promowano także zdrowy styl życia, dokonywano pomiaru ciśnienia
tętniczego krwi, pomiaru tkanki tłuszczowej w organizmie oraz stężenia tlenku węgla
w wydychanym powietrzu. Stoiska takie były zorganizowane w Opocznie, Białaczowie, Sławnie,
Mniszkowie,
-zrealizowano dwa szkolenia na temat szczepień ochronnych p/covid-19 dla personelu domów
pomocy społecznej w Drzewicy oraz Niemojowicach. Zwrócono uwagę jak ważne jest szczepienie
szczególnie w tej grupie zawodowej.
Inne działania z zakresu OZiPZ- Działania informacyjne dotyczące profilaktyki wszawicy w 2 przedszkolach podjęto

takie działania z powodu pojawienia się problemu wszawicy.

Przekazano do przedszkoli plakaty, broszury i ulotki. Na stronie internetowej została zamieszczona
również informacja na ten temat;
-Obchody Światowego Dnia Zdrowia – wystosowanie pism i informacji do prasy, placówek służby
zdrowia, urzędów gmin i starostwa powiatowego oraz zamieszczenie na stronie internetowej Stacji;
-Obchody Europejskiego Tygodnia Szczepień – zorganizowano telefoniczny punkt informacyjny
dotyczący szczepień ochronnych oraz przekazano informację do prasy lokalnej oraz zamieszczono
na stronie internetowej Stacji;
-Obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu – we współpracy z Przedszkolem nr 8 w Opocznie
zorganizowany został dziecięcy marsz antytytoniowy ulicami osiedla. Informacje na temat
Światowego Dnia bez Tytoniu przekazano do lokalnej prasy i zamieszczono na stronie internetowej
Stacji;
-Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia – corocznie odbywają się one w trzeci czwartek
listopada. Z tej okazji zamieszczono informację na stronie internetowej, wskazującą jakie korzyści
dla człowieka płyną z niepalenia;
-Prowadzenie comiesięcznego monitoringu aktualnej sytuacji w zakresie realizacji ustawy
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;
-Konkurs plastyczny „Mój sposób na zdrowie” – w miesiącu maju ogłoszony został konkurs
plastyczny „Mój sposób na zdrowie” zorganizowany we współpracy z MDK w Opocznie Adresatami
konkursu są dzieci i młodzież od przedszkola do liceum.

W MDK zorganizowana została

pokonkursowa wystawa prac plastycznych;
-Działania

prowadzone w

zakresie

profilaktyki

HIV/AIDS: rozpowszechnienie

kampanii

informacyjnej KCdsAIDS „Czy wiesz że…” – informacje zostały rozesłane do prasy, urzędów gmin
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i zamieszczone na stronie internetowej stacji. Zamieszczano także informacje z okazji obchodów
Światowego Dnia AIDS, informacje na temat Europejskiego Tygodnia Testowania oraz o konkursie
„Komiks kontra AIDS”;
-Udział w europejskiej kampanii informacyjnej „Wybieraj bezpieczną żywność”, która miała na celu
zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat roli nauki w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności
w UE oraz zachęcenie obywateli do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych. W tym
zakresie odbywały się webinaria dla określonych grup odbiorców;
-Wystawa „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia” – trzydniowa wystawa okazów grzybów prosto
z lasu. Celem wystawy było przede wszystkim zapobieganie zatruciom grzybami poprzez
wskazanie cech odróżniających gatunki grzybów jadalnych i podobnych do nich grzybów trujących;
-Światowy Dzień FAS – zamieszczenie na ten temat informacji internetowej;
-zamieszczenie na stronie internetowej Stacji informacji na temat profilaktyki chorób
odkleszczowych.
-W szkołach i przedszkolach realizujących programy edukacji zdrowotnej przeprowadzonych
zostało 15 wizytacji z zakresie oceny realizacji programu w szkole.
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 uznano teren Powiatu za wolny od tych 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 3 kwietnia 2013 r. wpisany
do wykazu regionów wolnych. W 2021 r. nie stwierdzono przypadków wystąpienia choroby
Aujeszky’ego u świń na obszarze naszego Powiatu.
W dniu 17 lutego 2014 roku na terenie Rzeczpospolitej Polski pojawił się pierwszy przypadek
afrykańskiego pomoru świń (ASF). Od tego czasu występowały kolejne przypadki ASF u dzików
i ogniska ASF u trzody chlewnej. Na chwilę obecną, zgodnie z aktualną nomenklaturą, powiat
opoczyński w całości objęty jest regionalizacją ASF zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia UE
2021/605:
-gminy w obszarze objętym ograniczeniami I / niebieskim: Paradyż, Mniszków, Sławno oraz
Żarnów;
-gminy w obszarze objętym ograniczeniami II / różowym: Białaczów, Drzewica, Opoczno oraz
Poświętne.
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W latach 2016 i 2017 w naszym kraju wystąpiła wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI), która jest
bardzo groźna dla ptaków dzikich i dla drobiu, gdyż bardzo łatwo się rozprzestrzenia i bardzo
szybko się rozwija. W roku 2018 i 2019 przypadków tej choroby nie odnotowano, jednak każdego
roku w okresie migracji ptaków wzrasta ryzyko pojawienia się wirusa HPAI na terenie Polski.
W 2021 roku na terenie Polski stwierdzono 403 ogniska HPAI u drobiu i 98 ognisk u ptaków dzikich.
Ze względu na bardzo poważne, negatywne skutki gospodarczo - finansowe, jakie powoduje
wysoce zjadliwa grypa ptaków dla regionów, w których się pojawia, podlega ona szczególnym
zasadom zwalczania, uregulowanym zarówno przez prawo unijne jak i krajowe.
W dniu 27 grudnia 2021 r. ogłoszone zostało ROZPORZĄDZENIE NR 28/2021 WOJEWODY
ŁÓDZKIEGO z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków
(HPAI), na terenie województwa łódzkiego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce
zjadliwej grypy ptaków (HPAI).
Obowiązki hodowców drobiu określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej
grypy ptaków.
W sytuacji odnotowania realnego zagrożenia wystąpienia ptasiej grypy Inspekcja Weterynaryjna
podejmie kontrole realizacji nakazów i zakazów wynikających z tych przepisów. Należy przy tym
pamiętać, że za ich nieprzestrzeganie przewidziane są sankcje w postaci bardzo wysokich kar
finansowych.
Na dzień dzisiejszy powiat opoczyński jest wolny od zakaźnych i zaraźliwych chorób zwierząt, przy
czym

od

grudnia

2019

r.

do

grudnia

2021

r.

stopniowo

w

całości

wszedł

w obszary objęte restrykcjami w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń ASF.
4.Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie
Powiatowy Zespół, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, w 2021 roku wydał:
- 155 orzeczeń o niepełnosprawności (osób do 16 roku życia),
- 1.691 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (osób po 16 roku życia),
- 555 legitymacji osoby niepełnosprawnej,
- 247 kart parkingowych dla osoby niepełnosprawnej.
W 2021 roku odbyło się 114 posiedzeń składów orzekających, na których orzecznicy rozpatrywali
złożone wnioski o wydanie orzeczenia od mieszkańców powiatu opoczyńskiego.
Od stycznia do czerwca 2021 r. posiedzenia składów orzekających odbywały się bez udziału
wnioskodawców, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Wówczas, na podstawie § 2 ust. 1
i ust. 2 pkt 1 wspomnianego rozporządzenia, lekarz - przewodniczący składu orzekającego –
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dokonywał weryfikacji dokumentacji medycznej dołączonej do wniosku o wydanie orzeczenia.
Od lipca do listopada 2021 r. składy orzekające odbywały się częściowo z udziałem osób
zainteresowanych oraz częściowo w trybie zaocznym. W grudniu 2021 r. wszystkie składy
orzekające odbyły się w trybie zaocznym.
W okresie stanu epidemii Powiatowy Zespół na bieżąco otrzymywał wytyczne dotyczące
organizacji pracy z Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Łodzi, Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego. Wszystkie wytyczne były stosowane w prowadzonych sprawach.
Powiatowy Zespół w 2021 r. współpracował z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej
z terenu Powiatu, udzielając informacji na temat wydanych orzeczeń o niepełnosprawności.
Pomimo

trwającego

stanu

epidemii

Powiatowy

Zespół

do

Spraw

Orzekania

o Niepełnosprawności w Opocznie, w 2021 roku, realizował wszystkie zadania określone
ustawowo. Obsługa mieszkańców Powiatu odbywała się nieprzerwalnie za pośrednictwem
bezpośredniej obsługi po uprzednim telefonicznym lub elektronicznym umówieniu wizyty,
umożliwiono składanie korespondencji do pojemnika na dokumenty wystawionego w holu
Starostwa Powiatowego w Opocznie.
Mimo panujących obostrzeń sanitarnych Powiatowy Zespół wykonywał zadania terminowo, tak
by osoby niepełnosprawne bez opóźnień mogły korzystać z przysługujących im ulg i uprawnień
z tytułu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności.
5.Sieć aptek w Powiecie
Na terenie Powiatu w 2021 roku funkcjonowało

21 aptek

i 6 punktów aptecznych, z tego

13 aptek zlokalizowanych jest na terenie miasta Opoczna.
E.POMOC SPOŁECZNA I POLITYKA PRORODZINNA
1.Rodzinna piecza zastępcza, instytucjonalna piecza zastępcza, domy pomocy społecznej,
pomoc dla repatriantów
Rodzinna piecza zastępcza
Na podstawie Zarządzenia Nr 51/2011 Starosty Opoczyńskiego z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej od 1 stycznia 2012 r. pieczą
zastępczą na terenie Powiatu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, które
zostało wyznaczone jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej.
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Formy rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu opoczyńskiego
Rodzinne formy pieczy zastępczej, zapewniają czasową opiekę nad dzieckiem,
które, tymczasowo lub trwale jest pozbawione opieki rodziców biologicznych. Opieka w ramach
rodziny zastępczej ustanawiana jest postanowieniem sądowym.
Stan rodzin zastępczych na dzień 31 grudnia 2021 r. – 52 rodziny zastępcze, w których
przebywało 79 dzieci:
Liczba rodzin zastępczych na dzień 31.12.2021 r.
Rodziny zastępcze

Lp.

Liczba rodzin
2021

1.

Spokrewnione

33

2.

Niezawodowe

12

3.

Zawodowe

5

3.

Zawodowe w tym specjalistyczne

1

4

Zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego

1

RAZEM
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Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na dzień 31.12.2021 r.
Rodziny zastępcze

Lp.

Liczba dzieci
2021

1.

Spokrewnione

44

2.

Niezawodowe

15

3.

Zawodowe

15

4.

Zawodowe specjalistyczne

2

5.
Zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego
RAZEM

3
79

W omawianym okresie rozwiązaniu uległo 12 rodzin zastępczych, 18 dzieci opuściło rodzinę
zastępczą, w tym 8 powróciło do rodziny biologicznej, 2 wychowanków zostało umieszczonych
w innej rodzinie zastępczej, 1 wychowanek został umieszczony w POW typu rodzinnego,
1 wychowanek trafił do adopcji, 2 wychowanków wraz z rodziną zastępczą zmieniło adres
zamieszkania natomiast 4 pełnoletnich wychowanków założyło własne gospodarstwo domowe.
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Odpływ dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej na dzień 31.12.2021`r.

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

z rodzin
spokrewnionych

z rodzin
niezawodowych

z rodzin
zawodowych

8

2

3

7

0

1

3

1

0

0

1

0

0
0

0
0

1
0

3

0

1

0

0

0

3

0

1

0

0

0

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

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano 5 postanowień Sądu o umieszczenie
8 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu opoczyńskiego.
Napływ dzieci do rodzinnej pieczy zastępczej na dzień 31.12.2021 r.

1.

Spokrewnione

Liczba dzieci
umieszczonych w rodzinnej
pieczy zastępczej
2021
5

2.

Niezawodowe

0

3.

Zawodowe w tym specjalistyczne

0

Rodziny zastępcze

Lp.

4
Zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego
RAZEM

0
5

Rodziny zastępcze obejmuje się wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
W 2021 roku 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zatrudnionych w PCPR, objęło
wsparciem łącznie 58 rodzin pełniących funkcję rodziny zastępczej, w których przebywało łącznie
61 dzieci (11 rodzin zastępczych nie było objętych wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy
zastępczej). W rodzinach tych pozostawało 16 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.
Systematyczne wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osób tworzących
rodzinną pieczę zastępczą w przezwyciężaniu problemów związanych z ich codziennym
funkcjonowaniem oraz pojawiającymi się nowymi wyzwaniami i trudnościami odbywa się dzięki
działaniom mającym na celu rozwój rodzinnej pieczy zastępczej poprzez m.in.:
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✓

zapewnienie odpowiedniej liczby koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (w 2021 r.

zatrudnionych łącznie było 4 koordynatorów),
✓

zapewnienie rodzin pomocowych (w 2021 r. funkcjonowało 9 rodzin zastępczych, które

złożyły oświadczenia dotyczące wyrażenia zgody na pełnienie funkcji rodziny pomocowej),
✓

zatrudnienie 4 osób do pomocy według potrzeb rodzin zastępczych,

✓

realizację działań w ramach projektu „W jednym kierunku dla rodziny”

✓ realizację działań w ramach projektu „Centrum Usług Środowiskowych”
✓ udział w projekcie „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie
epidemii COVID-19”,
✓

prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych,

Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej
W 2021 r. odbyło się 95 posiedzeń zespołu do spraw oceny sytuacji dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej (łącznie sporządzono 95 ocen sytuacji dzieci).
Opinia dotycząca zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej
Po dokonaniu oceny sytuacji dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej formułuje na piśmie
opinię

dotyczącą

zasadności

dalszego

pobytu

dziecka

w pieczy

zastępczej,

a następnie przekazuje ją do właściwego sądu – sporządzono 95 opinii dotyczących zasadności
dalszego pobytu dzieci w pieczy zastępczej.
Ocena rodziny zastępczej
Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje pierwszej oceny rodziny zastępczej pod
względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy nie
później niż przed upływem roku od umieszczenia pierwszego dziecka w rodzinie zastępczej.
Kolejna ocena jest dokonywana po upływie roku od dokonania pierwszej oceny, a następne nie
rzadziej niż co 3 lata. Ocena ta dokonywana jest w konsultacji z koordynatorem rodzinnej pieczy
zastępczej oraz asystentem rodziny pracującym z rodziną dziecka zatrudnionym przez właściwy
ośrodek pomocy społecznej – sporządzono 17 ocen pozytywnych.
Zrealizowane działania w ramach pieczy zastępczej w 2021 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
6.

Nazwa działania

Liczba

Liczba sporządzonych ocen sytuacji dzieci w rodzinach zastępczych
Liczba sporządzonych opinii dotyczących zasadności dalszego pobytu
dziecka w pieczy zastępczej
Liczba sporządzonych opinii dotyczących braku zasadności dalszego
pobytu dziecka w pieczy zastępczej
Liczba sporządzonych diagnoz psychofizycznych dzieci
Liczba sporządzonych opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej, dyrektora i wychowawcy POW typu
rodzinnego

95
95
4
4
20
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7.
8.
9.
9.
10.
11.

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

17
13
8
0
4
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Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze i funkcjonujących już rodzin zastępczych
Szkolenia kandydatów w 2021 r.
Lp.

Rodzaj pieczy
zastępczej

1.

Rodzinna

Liczba przeszkolonych
kandydatów i rodzin
zastępczych w 2021r.
3 rodziny (6 osób)

2.

Instytucjonalna

0 osób

Liczba wydanych
kwalifikacji
w 2021r.
3 zaświadczenie
kwalifikacyjne
0 opinii organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach realizowanego projektu „W jednym kierunku dla rodziny” przeszkolono 3 pary
(6 kandydatów), szkolenie miało charakter warsztatowy i składa się z 12 sesji, z czego ostatnia to
panel dyskusyjny. Efektem końcowym szkolenia było uzyskanie przez kandydatów świadectwa
ukończenia szkolenia.
Szkolenia kadry
W 2021

r. pracownicy zespołu

do

spraw rodzinnej

pieczy zastępczej

brali udział

w 3 różnych szkoleniach i konferencjach podnoszących kompetencje: „Zaburzenia lękowe
u dzieci”; „Postępowanie opiekuńczo- terapeutyczne wobec dziecka dotkniętego traumą”; „Jak
pracować z młodzieżą by nie chciało brać?”.
Współpraca z innymi instytucjami
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie roztaczając opiekę nad dziećmi umieszczonymi
w rodzinach zastępczych współpracuje przede wszystkim ze szkołami, policją, regionalnym
ośrodkiem

adopcyjnym,

w

celu

udzielania

sprawnej

i

kompleksowej

pomocy.

W związku z faktem, iż rodziny zastępcze i rodziny biologiczne dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej funkcjonują w różnych gminach Powiatu istnieje potrzeba i konieczność współpracy
z przedstawicielami Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, która odbywa się na
bieżąco. W związku z faktem, że wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych pozostają pod opieką Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej również
współpraca z tą instytucją odbywa się na bieżąco. Współpraca dotyczy następujących instytucji:
➢ Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z terenu całej Polski w zakresie wymiany
informacji o wolnych miejscach w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, umieszczenia
dzieci w pieczy zastępczej oraz zawierania porozumień odnośnie odpłatności za pobyt w pieczy
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zastępczej. Efektem współpracy jest szybszy przepływ informacji i możliwość szybszego
umieszczania dzieci w pieczy zastępczej,
➢ Związek Powiatów Polskich w zakresie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej,
➢ Ośrodki Pomocy Społecznej w zakresie współpracy organizatora i koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej z asystentami rodzinnymi pracującymi z rodziną biologiczną dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie wcześniej sporządzonego planu pracy
z rodziną,
➢ Urzędy Miast i Gmin w przypadku dzieci porzuconych, nieposiadających numeru PESEL,
w sprawach mieszkań socjalnych pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej,
➢ Sąd Rejonowy w Opocznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich (w tym również
kuratorzy) oraz inne sądy na terenie całej Polski w zakresie umieszczenia dzieci w pieczy
zastępczej, przekazywanie opinii odnośnie zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy
zastępczej,
➢ Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opocznie w zakresie kierowania dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej na badania psychologiczno – pedagogiczne, konsultacje ze
specjalistami, terapie indywidualne bądź rodzinne,
➢ Komenda Powiatowa Policji w Opocznie w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, interwencje, pomoc w przewożeniu dzieci w celu umieszczenia ich w pieczy zastępczej,
➢ Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie w zakresie wsparcia dla pełnoletnich wychowanków
pieczy zastępczej,
➢ Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi w sprawie konsultacji bieżących spraw,
➢ Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w zakresie dokształcania
i podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy społecznej,
➢ Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi z Filią w Piotrkowie Trybunalskim
w przypadku zgłaszania dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich
rodzin przysposabiających oraz dokonywania okresowych ocen sytuacji dzieci w rodzinach
zastępczych,
➢ Szkoły z terenu powiatu opoczyńskiego i innych powiatów w sprawie realizacji przez
dzieci umieszczone w pieczy zastępczej obowiązku szkolnego oraz występowania ewentualnych
problemów opiekuńczo - wychowawczych.
Świadczenia i umowy dla rodzin zastępczych, rodzin pomocowych oraz osób do pomocy.
W 2021 r. wydano 214 nowych decyzji administracyjnych dla rodzin zastępczych oraz osób
pełnoletnich pozostających w dotychczasowych rodzinach zastępczych.
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W roku sprawozdawczym wypłacono następujące świadczenia

Rodzaj świadczenia
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
3. Świadczenia na pokrycie kosztów
utrzymania dzieci umieszczonych w
rodzinach zastępczych niezawodowych
oraz dodatki z tytułu niepełnosprawności
dzieci
4. Świadczenia na pokrycie kosztów
utrzymania dzieci umieszczonych w
rodzinach zastępczych zawodowych oraz
dodatki z tytułu niepełnosprawności dzieci
(bez pogotowia)
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)
7. Dofinansowanie do wypoczynku dziecka
poza miejscem zamieszkania
8. Środki finansowe na utrzymanie lokalu
mieszkalnego
9. Środki finansowe na pokrycie kosztów
związanych z remontem
10. Wynagrodzenie dla rodziny zastępczej
zawodowej pełniącej funkcję pogotowia
rodzinnego:
Wynagrodzenie
Pochodne ZUS
11. Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych
zawodowych
Wynagrodzenie
Pochodne ZUS
12. Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych
do pomocy dla rodzin zastępczych
Wynagrodzenie
Pochodne ZUS
RAZEM

Liczba
rodzin

Liczba
dzieci

Liczba
udzielonych
świadczeń

Kwota
wypłacona

1

2

2

2.000,00 zł
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664

429.707,74 zł

17

24

266

254.311,40 zł

8

19

245

475.134,06 zł

1

3

36

87.711,78 zł

8

14

12

10.400,00 zł

2

2

2

1.000,00 zł

2

8

16

11.825,72 zł

2

6

2

7.450,00 zł

1

X

8

29.256,91 zł

1
1

X
X

8
8

24.447,99 zł
4.808,92 zł

6

X

72

224.898,31 zł

6
6

X
X

72
72

188.100,00 zł
36.798,31 zł
50.330,70 zł

4

12

12

46

42.937,00 zł
7.393,70 zł
1.334.786,14zł
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Pomoc dla pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
W 2021 roku na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pomocą
i wsparciem objętych zostało 20 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz
4 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz 23 wychowanków,
którzy opuścili piecze zastępczą rodzinną i instytucjonalną. Natomiast na podstawie ustawy
o pomocy społecznej pomocą i wsparciem objęty został także 1 pełnoletni wychowanek
młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

Udzielone świadczenia dla pełnoletnich wychowanków w 2021r. (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

RAZEM

Liczba
wychowanków

Liczba osób,
którym
udzielono
świadczeń

Liczba
udzielonych
świadczeń

12
6

12
6

125
63

68.418,71
34.498,00

1

1

12

6.346,80

2
1

2
1

2
1

14.397,00
7.458,00

0

0

0

0

3
1

3
1

3
1

4.967,00
1.695,00

0

0

0

0

Kwota
wypłacona
(w zł)

137.780,51
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Dzieci w poszczególnych placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej na dzień
31.12.2021 r.
Instytucjonalna piecza zastępcza
Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza
w Mroczkowie Gościnnym

typu

rodzinnego

Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza
w Białaczowie

typu

rodzinnego

Powiatowa Placówka Opiekuńczo –
socjalizacyjnego „Przystań” w Żarnowie

Stan na 31.12.2021 r.
8

7

Wychowawcza

typu

13

Powiatowa Placówka opiekuńczo – wychowawcza
socjalizacyjnego „Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym

typu

19

Dzieci z terenu powiatu opoczyńskiego umieszczone poza terenem powiatu opoczyńskiego.
Stan na 31.12.2021 r.
Nazwa placówki

Liczba dzieci

Wioska Dziecięca w Biłgoraju
Dom dla Dzieci w Kielcach
Dom Młodzieży SOS nr 1 w Lublinie
Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy dla
dzieci w Częstochowie

1
1
1
1

Miesięczny koszt
utrzymania na 1 dziecko
3.600,00zł
4.700,00 zł
3.600,00 zł
2.501,76 zł

Porozumienia dotyczące dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
Na terenie Powiatu w 2021 r. funkcjonowało 12 rodzin zastępczych, z których dzieci przed
umieszczeniem w rodzinie zastępczej zamieszkiwały na terenie innego powiatu, niż powiat
opoczyński. W związku z powyższym, tytułem zwrotu dla Powiatu poniesionych kosztów na opiekę
i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, przekazana została przez inne
powiaty łączna kwota w wysokości 284.978,46 zł.
Powiat 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

w 2021 r. wyniosła 67.751,28 zł.
W instytucjonalnej pieczy zastępczej poza terenem Powiatu w 2021 r. przebywało 4 dzieci, w tym
1 dziecko umieszczone na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych. Łączny koszt pobytu wychowanków w instytucjonalnej pieczy zastępczej
poza terenem powiatu opoczyńskiego w roku 2021 to 171.229,60 zł.
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Dochody wykonane przez PCPR w Opocznie
Wyszczególnienie
Odsetki za nieterminowe regulowanie
not za pobyt dzieci w pieczy
Wpływy z lat ubiegłych 85510
Dochód z odpłatności od gmin za pobyt
dzieci w placówkach 85510 § 2900
Dochód z odpłatności od gmin za pobyt
dzieci w rodzinach zastępczych 85508 §
2900
Dochód z odpłatności od gmin za pobyt
dzieci w zakładach opiekuńczych 85117
§ 2900
Wynagrodzenie od prawidlwo
naliczonego podatku dochodowego i
wypłaconych zasiłków chorobowych
ZUS
Dochód z realizacji programu Aktywny
Samorząd Moduł I i II
Dochód z realizacji Modułu III
RAZEM

Wykonanie (zł)
294,94

Przekazne do Starostwa (zł)
294,94

166,77
431.017,97

166,77
431.017,97

333.281,36

333.281,36

2.915,79

2.915,79

475,79

475,79

37.803,71

37.803,71

4.187,50
810.143,83

4.187,50
810.143,83

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 1.397 świadczeń na ogólna kwotę 688.849,06 zł
Instytucjonalna piecza zastępcza
a)Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym:
W ciągu 2021 r. w Placówce przebywało łącznie 19 dzieci w wieku od 4 do 20 lat. Dzieci pochodzą
z

powiatów:

opoczyńskiego

8

osób,

bydgoskiego

4

osoby,

radomszczańskiego

1 osoba, z grudziądzkiego 5 osób i z Ząbkowic Śląskich 1 osoba. Wśród podopiecznych jest 14
dziewczynek i 5 chłopców.
Wydatki ogółem w 2021 r. wyniosły 1.102.119,59 zł, w tym 367.680,00 zł pochodziło
z realizowanego projektu „W jednym kierunku dla Rodziny”. Miesięczny koszt utrzymania dziecka
w 2021 r. wyniósł 4.879 zł.
Pozyskane środki unijne oraz inne środki zewnętrzne pozyskane do realizacji zadań Powiatu
2021 r.:
-w ramach projektu: ,,W jednym kierunku dla rodziny", którego koordynatorem jest Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.
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-w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii
Covid- 19” - zostało utworzone w pełni wyposażone izolatorium, jak również podopieczni placówki
zostali zaopatrzeni w sprzęt niezbędny do odbywania nauki zdalnej.
Współpraca z gminami, powiatami, samorządem województwa, administracją rządową,
organizacjami pozarządowymi:
1.W ramach współpracy z Fundacją ,,Dies Mei” został zorganizowany zagraniczny wypoczynek
wakacyjny dla 4 wychowanków.
2.Fundacja ,,Dies Mei” sfinansowała koncert profilaktyczny Dobromira Makowskiego.
3.W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem: Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”
przy realizacji zadania publicznego ,,Moja rodzina” współfinansowanego przez województwo
łódzkie, zostały zorganizowane korepetycje dla wychowanków PPOW ,,Pałacyk”.
4.W ramach współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim, Zarząd Okręgowy w Piotrkowie
Trybunalskim, została wyposażona sala treningowa w placówce.
5.W ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie na przełomie lipca
i sierpnia 10 -ciu wychowanków uczestniczyło w koloniach w Zębie zorganizowanych przez
Łódzkiego Kuratora Oświaty z Delegaturą w Piotrkowie Trybunalskim.
6.Wychowankowie uczestniczyli w warsztatach wyjazdowych ,,Więź poszukiwanie bliskości”
w Osjakowie zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.
7. Wszyscy wychowankowie zostali objęci wsparciem terapeutycznym ze środków Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
b)Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań” w Żarnowie:
W Placówce mieszkało 13-15 wychowanków w wieku od trzech do osiemnastu lat. Dzieci pochodzą
z

powiatów:

opoczyńskiego

7

osób,

tomaszowskiego

5

osób,

radomszczańskiego

2 osoby oraz szydłowieckiego 1 osoba. Wśród podopiecznych jest 8 dziewczynek i 7 chłopców.
Wydatki ogółem w 2021 r. wyniosły 876.711,21, w tym 305.660,53 zł pochodziło
z realizowanego projektu „W jednym kierunku dla Rodziny”. Miesięczny koszt utrzymania dziecka
w 2021 r. wyniósł 5.296,00 zł.
Z okazji Dnia Dziecka zorganizowany został piknik w ogrodzie. Wychowanków odwiedzili także
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie, którzy sprawili ogromną radość
wychowankom. Został zorganizowany wyjazd do wrocławskiego zoo.
W wakacje odbyło się spotkanie z raperem Dobromirem Makowskim, który jest inicjatorem
RapPedagogi. Następnie odbyły się pikniki zorganizowane m.in. przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Opocznie. Wychowankowie wraz z wychowawcami spędzali także czas na
wycieczkach rowerowych po okolicy Żarnowa, oraz na basenie w zaciszu placówkowego ogrodu.
Młodsi wychowankowie chętnie jeździli na deskorolkach i rolkach oraz bawili się na placu zabaw.
Organizowane były ogniska, grille, zawody sportowe oraz piesze wycieczki po urokliwych
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obrzeżach Żarnowa. Starsi chłopcy pod okiem wychowawców chętnie odwiedzali remizę OSP
w Żarnowie, gdzie uczestniczyli w pokazach wyposażenia wozów strażackich oraz prowadzili
ożywione rozmowy ze strażakami. Od 30 lipca do 8 sierpnia wychowankowie pojechali na kolonie
letnie do miejscowości koło Zakopanego. Ząb powitał dzieci ładną pogodą oraz mnóstwem atrakcji,
które zapewnili organizatorzy wraz z właścicielami pensjonatu, w którym dzieci były
zakwaterowane.
Pod koniec września wychowankowie wraz z wychowawcami wyjechali do Osjakowa koło
Bełchatowa na pięciodniowe szkolenie organizowane ramach projektu „W jednym kierunku dla
rodziny”. Podczas wyjazdu wychowankowie mieli zapewnionych mnóstwo atrakcji m.in. wyjście na
basen, wyjazd do muzeum.
W październiku zorganizowany został wyjazd chłopców z Placówki na mecz Polska – San Marino
na Stadion Narodowy.
Wychowankowie opiekują się grobem zasłużonego dla żarnowskiej społeczności Ludwika Beyera.
W

ramach obchodów Święta Niepodległości - 11 listopada

wychowankowie pod opieką

wychowawców uczestniczyli w uroczystościach o regionalnym charakterze.
c) zadania zlecone przez Powiat Fundacji „Dar dla Potrzebujących”:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym
Fundacja „Dar dla Potrzebujących” jako jedno z pierwszych swoich zadań, utworzyła w 2010 roku
Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą typu rodzinnego im. ks. Prałata Jana Wojtana
w Mroczkowie Gościnnym i prowadzi ją do chwili obecnej jako zadanie zlecone przez Powiat.
W 2021 roku w Placówce było kilka zmian związanych z przebywającymi wychowankami. W maju
2021 roku Placówka przyjęła 17-letnie dziecko. Stan dzieci w Placówce wynosił wówczas
10 wychowanków. W sierpniu 2021 roku dwoje dzieci opuściło Placówkę, dzieci wróciły do matki
biologicznej. Stan wychowanków na dzień 31.12.2021 r. to 8 osób w wieku od 12 do 18 lat.
Dotacja na utrzymanie Placówki wyniosła 461.686.00 zł. Miesięczny koszt utrzymania dziecka
w 2021 r. to 4.442,00 zł.
Podopieczni Placówki w okresie letnim i zimowym wyjeżdżają na kolonie i zimowiska, w tym
w 2021 roku na kolonie letnie do Stegny, Mikoszewa, na kilkudniowe wycieczki do Wisły
i

Mikoszewa.

Dzieci

korzystały

z

zajęć

z

hipoterapii

i

dogoterapii.

Biorą

udział

w wyjazdach organizowanych przez Placówkę i współorganizowanych przez zaprzyjaźnione
Placówki (zwiedzanie ruin zamku i okolicy Inowłodza, wyjazd do ZOO we Wrocławiu, wyjazd do
Łodzi do Planetarium, wyjazd do Warszawy na mecz reprezentacji Polski z San Marino oraz
Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim i zalew Sulejowski, Skatepark Geopark
w Sławnie). Trójka dzieci, (najstarsi wychowankowie) mieli możliwość skorzystania z wyjazdu/
pielgrzymki do Medjugorie.
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Projekty realizowane w Placówce:
-Superwizja grupowa - spotkanie grupowe dla kadry POW na terenie danej placówki, prowadzone
przez superwizora posiadającego wymagane kwalifikacje, prowadzona w ramach projektu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie „W jednym kierunku dla rodziny",
-Pomoc psychologiczna z fundacji Dies Mei w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego im. Juliana Andrzeja Koneckiego
w Białaczowie (Byszewy)
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego im. Juliana Andrzeja Koneckiego
w Białaczowie jest prowadzona przez Fundację Dar dla Potrzebujących jako zadanie zlecone
przez Powiat.
Obecnie w Domu przebywa 7 dzieci w wieku od 6 do 17 lat.
Dotacja na utrzymanie Placówki wyniosła 479.467,82 zł. Miesięczny koszt utrzymania dziecka
w 2021 r. wyniósł 5.315,00 zł.
Dzieci w okresie letnim i zimowym wyjeżdżają na kolonie i zimowiska. Mają zapewnione wsparcie
w postaci korepetycji z przedmiotów, z którymi mają trudności.
Starsi chłopcy są, od września 2021, dowożeni 4 razy w tygodniu na treningi sportowe i mecze
ligowe w KS Kasztelan Żarnów. Najmłodsi chłopcy uczęszczają na treningi do LKS Białaczów.
Jedna z dziewczynek została zapisana do Zespołu Artystyczno – Muzycznego Gminy Białaczów,
gdzie raz w tygodniu odbywa próby. Dodatkowo dwoje dzieci uczy się gry na gitarze, zajęcia
odbywają się raz w tygodniu po półtorej godziny.
W 2021 r. najważniejszym wydarzeniem był zmiana siedziby Placówki, która została przeniesiona
z Byszew, powiat łódzki wschodni do miejscowości Białaczów na terenie powiatu opoczyńskiego
i decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 16 września 2021 powyższa zmiana została zatwierdzona.
Jeden z wychowanków usamodzielnił się i zamieszkał w przyznanym przez gminę lokalu
socjalnym.
W ubiegłym roku do Placówki zostało skierowanych dwoje dzieci, dwoje się usamodzielniło, jedno
opuściło Placówkę z racji umieszczenia w rodzinie zastępczej.
Projekty realizowane w Placówce w ramach projektu "W jednym kierunku dla rodziny":
-Superwizja grupowa - spotkanie grupowe dla kadry POW na terenie danej placówki, prowadzone
przez superwizora posiadającego wymagane kwalifikacje;
-„Szkoła dla rodziców i wychowawców" - warsztaty dla kadry POW prowadzone przez
2 wykwalifikowanych specjalistów;
-„Rodzeństwo

bez

rywalizacji"

-

warsztaty

dla

kadry

POW

prowadzone

przez

2 wykwalifikowanych specjalistów;
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-„Lubię siebie, też potrafię" - warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz pełnoletnich wychowanków
przebywających w placówkach, prowadzone przez 2 wykwalifikowanych specjalistów;
-„Specjalista pracy z rodziną" - wsparcie specjalisty pracy z rodziną dla dyrektorów, wychowawców
oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego udzielane na terenie
placówek wg potrzeb.
Ponadto, we współpracy z Fundacją Dies Mei z Pabianic, złożono wnioski o udzielenie pomocy
dla 5-rga wychowanków POW w Białaczowie do

Ministerstwa Sprawiedliwości – w ramach

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Domy Pomocy Społecznej
Na terenie powiatu funkcjonują dwa domy pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie
chorych i osób w podeszłym wieku.
1. Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach – miejsc statutowych 97 z podziałem na płeć.
2. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy – miejsc statutowych 77 z podziałem na
płeć.
Koszt utrzymania mieszkańca w DPS Niemojowice w 2021 r. wynosił 3.840,00 zł/wydatki ogólne
–

4.667.656,45

zł,

natomiast

w

DPS

Drzewica

3.921,00

zł/

wydatki

ogólne

3.951.969,19 zł.
Stan

mieszkańców

w

Domu

Pomocy

Społecznej

w

Niemojowicach

na

dzień

31 grudnia 2021 r. wyniósł – 99 osób, a w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy –
79 osób.
a)Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy
W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. wystąpił następujący ruch osobowy mieszkańców:
Rodzaj
Przybycie
Odejście

Liczba osób
17
14

Powód odejścia:
- zgon
- inny DPS
- środowisko

12
1
1

Dom Pomocy Społecznej w 2021 r. realizował następujące projekty:
Lp. Nazwa projektu/grantu
Opis
Kwota
1.
„Zapewnienie bezpieczeństwa i
W ramach projektu
23.134,72 zł
opieki pacjentom oraz
wypłacono dodatki dla
bezpieczeństwa personelowi
4 pielęgniarek za okres
zakładów opiekuńczo-leczniczych,
od września 2020 r. do
domów pomocy społecznej, zakładów grudnia 2020 r.
pielęgnacyjno-opiekuńczych i
hospicjów na czas covid-19” w
ramach Programu Operacyjnego
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2

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego
Grant II edycja w ramach projektu
pn. „Łódzkie pomaga”
współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

3

Dofinansowanie ze środków Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

4.

Projekt „Zakup busa do przewozu
osób niepełnosprawnych dla
potrzeb Domu Pomocy
Społecznej dla Dorosłych w
Drzewicy” w ramach „Program
wyrównywania różnic między
regionami III” PFRON

W ramach grantu
zakupiono dla jednostki
sprzęt i wyposażenie
oraz środki ochrony
osobistej dla
pracowników
Dofinansowanie na
przygotowanie i
zabezpieczenie domu
pomocy społecznej
przed wzrostem zarażeń
wywołanych wirusem
SARS-CoV-2, w tym na
zapewnienie kadry
niezbędnej do
utrzymania ciągłości
świadczonych usług
(wynagrodzenia)
W
ramach projektu
został zakupiony bus
9-osobowy z jednym
miejscem
przystosowanym
do
przewozu
osób
niepełnosprawnych.
Projekt
został
zrealizowany
w
terminie
do
03.12.2021 r.

93.691,29 zł

59.000,00 zł

132.616,98 zł w tym
dofinansowanie
z PFRON
72.939,34 zł

Dom Pomocy Społecznej zawarł 10 listopada 2021 r. porozumienie o wzajemnej współpracy
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drzewicy. Przedmiotem niniejszego
porozumienia było uregulowanie wzajemnej współpracy i obowiązków stron, w związku
z realizacją przez Powiat projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy
Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, który zakłada rozszerzenie
zakresu świadczonych usług przez Dom Pomocy Społecznej poprzez udzielanie świadczeń
opiekuńczych lub specjalistycznych w środowisku lokalnym osobom, które nie są mieszkańcami
Domu.
Pod koniec 2021 r. Dom Pomocy Społecznej rozpoczął realizację usług świadczonych na zewnątrz
domu dla osób nie będących mieszkańcami. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne są realizowane
przez 2 opiekunki oraz 1 pielęgniarkę, w łącznej ilości 2 etatów. Rekrutację osób dla których są
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świadczone

usługi

przeprowadza

Miejsko-Gminny

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

w Drzewicy, na podstawie pisemnego skierowania.
Aktualnie Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy świadczy w/w usługi dla 7 osób
z terenu Gminy Drzewica.
b)Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach
Liczba osób przybyłych i opuszczających DPS Niemojowice w 2021 r.
Rodzaj ruchu

Liczba osób

przyjęcie

36

opuszczenie

25
w tym

powrót do
środowiska
przeniesienie do
innej placówki
zgon

4
0
21

Inwestycje Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach w 2021 r.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców w roku 2021 pomimo panującej pandemii zostało
zrealizowane zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup i montaż płyt ochronnych w pokojach
mieszkalnych”. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 55.227,00 zł. Zakupiono również
drukarkę do drukowania etykiet przeznaczonych do wyrobów tekstylnych z półautomatyczną
maszyną do drukowania za 12.054,00 zł. W 2021 r. wykonano również dokumentację projektową
związaną z zaplanowanym na 2022 r. zadaniem pn. „Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę
przystosowaną do kąpieli osób leżących” na kwotę 3.936,00 zł.
Wykaz realizowanych projektów w 2021 r.

Lp.
1.

2

Nazwa projektu/grantu
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki
pacjentom oraz bezpieczeństwa
personelowi zakładów opiekuńczoleczniczych, domów pomocy
społecznej, zakładów pielęgnacyjnoopiekuńczych i hospicjów na czas
covid-19” w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego
Grant II edycja w ramach projektu
pn. „Łódzkie pomaga”

Opis
W ramach projektu
wypłacono dodatki dla 6
pielęgniarek za okres od
września 2020 r. do
grudnia 2020 r.

Kwota
51.562,54 zł

W ramach grantu
zakupiono dla jednostki

118.026,69 zł
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współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
3

Dofinansowanie ze środków Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

sprzęt i wyposażenie
oraz środki ochrony
osobistej dla
pracowników
Dofinansowanie na
przygotowanie i
zabezpieczenie domu
pomocy społecznej
przed wzrostem zarażeń
wywołanych wirusem
SARS-CoV-2, w tym na
zapewnienie kadry
niezbędnej do
utrzymania ciągłości
świadczonych usług
(wynagrodzenia).

58.500,00 zł

Pomoc dla repatriantów
W roku 2021 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie nie wydał
decyzji dotyczących udzielenia repatriantowi pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na
częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów, związanych
z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się
w Rzeczypospolitej Polskiej.
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”
Celem głównym Programu jest ograniczenie zjawiska przemocy oraz zwiększenie skuteczności
działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Opoczyńskim.
Program ma charakter długofalowy. Jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
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.
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego:
W 2021 r. w Zespole Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego z różnego rodzaju
porad i terapii skorzystały łącznie 802 osoby i rodziny.
Z terenu miasta i gminy Opoczno, z różnych form wsparcia prawnego, psychologicznego,
terapeutycznego skorzystały łącznie 433 osoby.
Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego oprócz różnego rodzaju porad,
terapii prowadzi również grupy wsparcia dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny, które
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odbywają się raz w miesiącu oraz w każdy ostatni poniedziałek miesiąca grupę wsparcia dla ofiar
przemocy.
W 2021 roku odbyła się 1 grupa wsparcia dla ofiar przemocy, w której uczestniczyły 3 osoby.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie podpisało osiem porozumień z gminami
dotyczące współpracy w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Koszt całkowity realizacji zadania – 76.778,62 zł
- w tym środki własne Powiatu – 27.778,62 zł
- środki pozyskane z porozumień z gminami Powiatu Opoczyńskiego – 49.000,00 zł
Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie są członkami
Zespołów Interdyscyplinarnych w Drzewicy, Sławnie i Białaczowie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie współpracuje z Komendą Powiatową Policji
oraz Sądem Rejonowym.
Ponadto z porad specjalistów korzystają także rodziny zastępcze i rodzice dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych oraz osoby niepełnosprawne.
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 w Powiecie Opoczyńskim
Za główny cel realizacji Programu przyjęto „Podjęcie kompleksowych działań mających na celu
rozwój rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej”.
Rezultaty realizacji Programu w 2021 r.
Lp.
1.

Cel szczegółowy
1.
Zapewnienie
opieki
i
wychowania
dzieciom
pozbawionym opieki
rodziców.

Zadania do realizacji
1.1 Zwiększenie liczby form
rodzinnej pieczy zastępczej.

Wskaźniki
Ad. 1.1 Od września 2021 r. trwało Szkolenie
PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza dla
kandydatów
na opiekunów
zastępczych
(3 pary)
"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

1.2 Promowanie w środowisku
lokalnym zastępczych form
opieki.

1.3
Upowszechnienie
roli
i znaczenia rozwoju rodzinnych,
zastępczych form opieki.

Ad. 1.3 Organizacja w czerwcu 2021 r.
Pikniku promującego pieczę zastępczą

1.4
Pomoc
zastępczym w

Ad. 1.4 W 2021 r. złożono do Sądu
Rejonowego w Opocznie 13 wniosków
o uregulowanie sytuacji prawnej dzieci

rodzinom
regulowaniu
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sytuacji prawnej umieszczonych
u nich dzieci.
1.5
Zgłaszanie
dzieci
z uregulowaną sytuacją prawną
do ośrodków adopcyjnych.
1.6 Objęcie rodzin zastępczych
wsparciem finansowym.

2.

2.
Systematyczne
wsparcie
rodzin
zastępczych
na
terenie
Powiatu
Opoczyńskiego

2.1
Pomoc
dzieciom
umieszczonym
w
pieczy
zastępczej
oraz
osobom
tworzącym rodzinną pieczę
zastępczą w przezwyciężaniu
problemów
związanych
z
opieką
nad
małoletnimi
przebywającymi pod ich opieką.

3.

Zapewnienie
kompleksowej
pomocy
usamodzielniającym
się
wychowankom
rodzinnej

3.1
Objęcie
wsparciem
usamodzielnianych
wychowanków
rodzinnej
i
instytucjonalnej
pieczy
zastępczej.

umieszczonych w rodzinach zastępczych (na
dzień 31.12.2021 r. uregulowano u 8-ga
dzieci ich sytuację prawną).
Ad.1.5 W 2021 r. do ROA w Łodzi z filią
w Piotrkowie Trybunalskim zgłoszono 3
dzieci,

Ad. 1.6 Łącznie w 2021 r. wypłacono: 1.077
świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania
dzieci
w
rodzinach
zastępczych;
134
świadczeń
dodatek
z
tytułu
niepełnosprawności dziecka; 16 świadczeń
na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu
jednorodzinnym (2 rodziny zastępcze
zawodowe);1 rodzina zastępcza otrzymała
jednorazowe świadczenie na pokrycie
kosztów
związanych
z
potrzebami
przyjmowanych dzieci (na 2 dzieci), rodzinom
zastępczym
wypłacono
comiesięczne
wynagrodzenie za pełnienie funkcji rodziny
zawodowej oraz pogotowia rodzinnego.
Ad. 2.1 Liczba przeprowadzonych kart
informacyjnych w rodzinach zast. - 26; Liczba
sporządzonych
ocen
sytuacji
dzieci
w rodzinach zast. – 95; Liczba sporządzonych
ocen rodzin zast. – 17; Liczba sporządzonych
opinii dot. zasadności dalszego pobytu
dziecka w pieczy zast. – 95; Liczba
sporządzonych opinii dot. braku zasadności
dalszego pobytu dziecka w pieczy zast. – 3;
Liczba udzielonych porad w ramach
poradnictwa spec. – 783 (porady udzielone
przez zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej);
Liczba rodzin zast. z którymi pracowali
koordynatorzy w 2021r. – 58. W 2021 r.
wydano 5 opinii pedagogicznych dla
kandydatów na rodzinę zastępczą, 5 diagnoz
psychofizycznych dzieci umieszczonych w
pieczy oraz 17 opinii o posiadaniu
predyspozycji i motywacji do pełnienia
funkcji
rodziny
zastępczej.
W 2021 r. do PCPR wpłynęło 9 wniosków
rodz. zast. na pełnienie funkcji rodziny
pomocowej, 4 rodziny zastępcze zawodoweprzydzielone osoby do pomocy.
Ad. 3.1 W 2021 r. łącznie pomocą na
kontynuowanie nauki w pieczy zastępczej
(rodzinnej i instytucjonalnej) zostało objętych
19 pełnoletnich wychowanków.
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4.

i
instytucjonalnej
pieczy zastępczej.
Wielokierunkowa
praca z rodzinami
biologicznymi dzieci
umieszczonych
w rodzinnej pieczy
zastępczej.

4.1
Wzbudzanie
i podtrzymywanie motywacji
rodzin
biologicznych
do
współpracy na rzecz powrotu
dziecka do rodziny.
4.2 Wsparcie psychologiczno –
pedagogiczne
rodziców
biologicznych.
4.3 Uświadomienie rodzicom
biologicznym oraz dzieciom ich
ról społecznych.

Ad. 4.1, 4.2, 4.3.
W 2021 r. w Zespole ds. oceny sytuacji
dziecka umieszczonego
w rodzinie
zastępczej wzięli udział asystenci rodzin i
rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w
pieczy zastępczej.

Realizatorzy Programu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, Starostwo
Powiatowe w Opocznie, Sąd Rejonowy w Opocznie, Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu,
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty.
Finansowanie Programu - środki na realizację programu pochodziły ze środków własnych
powiatu przeznaczonych na zadania wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Opocznie.
„Powiatowy

Program

Działań

na

Rzecz

Osób

Niepełnosprawnych

dla

Powiatu

Opoczyńskiego na lata 2021-2026”
Cel główny:
Aktywizacja społeczna i zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców powiatu opoczyńskiego oraz
tworzenie warunków dla pełnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
i gospodarczym powiatu.
Realizatorzy programu: PCPR w Opocznie, Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodki Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe, Zarząd
Powiatu Opoczyńskiego, Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych
w Starostwie Powiatowym w Opocznie, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Opocznie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju”
im. św. Jana Pawła II w Opocznie, Wójtowie i Burmistrzowie oraz Dyrektorzy szkół.
Rezultaty realizacji Programu w 2021 r.:
Z dofinansowania udzielonego, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie,
z zakresu rehabilitacji społecznej skorzystało 569 osób niepełnosprawnych, z czego na likwidację
barier funkcjonalnych - 106 osób na łączna kwotę 254.455,23 zł. Z zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny skorzystały 304 osoby, na kwotę
422.430,00 zł oraz na turnusy rehabilitacyjne 159 osób na kwotę 224.895,00 zł.
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie, z zakresu rehabilitacji zawodowej, organizuje spotkania
informacyjne dla osób niepełnosprawnych. W 2021 r. odbyły się 2 takie spotkania. Udzielane jest
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również poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe (55 osób skorzystało z takiej pomocy),
pośrednictwo pracy (pozyskano 22 ofert pracy). PUP finansuje wydatki na instrumenty lub usługi
rynku pracy dla osób niepełnosprawnych (skorzystało 66 osób niepełnosprawnych), w tym m.in.
staże, szkolenia, roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, środki na
podjęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie wynagrodzeń dla osoby, która ukończyła 50
rok życia, refundacja wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie wydaje orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, opinie o potrzebie Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dziecka, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Ośrodki Pomocy Społecznej współpracują ze środowiskowymi domami pomocy społecznej,
których celem jest zapewnienie możliwość rozwoju osobistego, chociażby poprzez naukę nowych
umiejętności czy też podtrzymywanie umiejętności zdobytych wcześniej. W niektórych ośrodkach
pomocy społecznej jest również możliwość skorzystania z pomocy logopedy, radcy prawnego,
specjalisty pracy z rodziną, doradcy zawodowego, opiekunki domowej w miejscu zamieszkania.
Organizują i inicjują uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wycieczkach kulturalnokrajoznawczych, piknikach, spotkaniach integracyjnych, rajdach, zawodach sportowych.
Opracowują dla osób niepełnosprawnych ulotki informacyjne, tablice informacyjne. Współpracują
z instytucjami pozarządowymi w poprawie aktywności społeczeństwa lokalnego. Przyczyniają się
do likwidacji barier architektonicznych w instytucjach użyteczności publicznej.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana
Pawła II w Opocznie realizuje edukację osób niepełnosprawnych w następujących formach:
Przedszkole Specjalne, zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze Indywidualne i Grupowe, Szkoła
Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym,
Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia, Wczesne Wspomaganie
Rozwoju Dziecka - program przewiduje zajęcia z oligofrenopedagogogiem, neurologopedą,
psychologiem, fizjotorapeutą i muzykoterapeutą.
Na terenie Powiatu działają organizacje pozarządowe zrzeszające osoby niepełnosprawne, które
przyczyniają się do poprawy funkcjonowania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Organizacje te podejmują szereg działań zmierzających do aktywizacji społecznej i zawodowej
osób niepełnosprawnych. Inicjują uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wycieczkach,
piknikach, imprezach sportowych. Organizują prelekcje na temat schorzeń związanych z daną
niepełnosprawnością. Uczestniczą w obchodach Międzynarodowego Dnia Godności Osoby
z Niepełnosprawnością Intelektualną, którego celem jest uświadomienie społeczeństwu,
że niepełnosprawność nie powinna wykluczać z życia społecznego.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie sporządza
diagnozy zawodowe potencjału orzekanej osoby w celu poznania zasobów fizycznych
i psychicznych - wykorzystywanych w procesie pracy, jak również prowadzi doradztwo zawodowe
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w zakresie aktywizacji zawodowej i zatrudnienia. Wydaje orzeczenia o niepełnosprawności dla
celów
m.in. podjęcia odpowiedniego zatrudnienie, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze, uzyskania zasiłku stałego, zasiłku pielęgnacyjnego, wydania karty parkingowej.
„CUŚ- Centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego”
Partnerem Wiodącym realizacji projektu jest fundacja „Dar Dla Potrzebujących”, pozostali
partnerzy

to:

Powiat

Opoczyński/

Powiatowe

Centrum

Pomocy

Rodzinie

w Opocznie, Gmina Drzewica, Gmina Paradyż, Gmina Żarnów, fundacja „Uśmiech Dziecka to nasz
cel”, Spółdzielnia socjalna „Promyk Nadziei”, Medycyna Rodzinna Wójcik.
W ramach projektu realizowane są następujące działania:
-korepetycje z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, fizyki
i chemii dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
- objęcie 35 rodzin zastępczych wsparciem dwóch specjalistów pracy z rodziną,
- objęcie 8 dzieci przebywających w pieczy zastępczej wsparciem logopedy,
- objecie 20 dzieci przebywających w pieczy zastępczej wsparciem pedagogicznym,
- comiesięczny zakup karnetów na basen dla 10 dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
- dyżury specjalisty interwencji cztery razy w miesiącu w Zespole Interwencji Kryzysowej
oraz działalność Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Paradyżu od 21 sierpnia 2020 r.
Mieszkańcy Powiatu mogą nieodpłatnie wypożyczać następujący specjalistyczny sprzęt
rehabilitacyjny: koncentratory tlenu, ssak, wózki inwalidzkie z poduszką przeciwodleżynową, wózki
inwalidzkie dziecięce, krzesła toaletowe, łóżka rehabilitacyjne z materacem, kule ortopedyczne,
balkoniki, materace przeciwodleżynowe, podnośnik wannowy. W 2021 r. z wypożyczalni
skorzystało łącznie 117 osób .
Pilotażowy program ,,Aktywny Samorząd” finansowany ze środków PFRON
W 2021 roku osoby niepełnosprawne otrzymały dofinansowanie w ramach niżej wymienionych
zadań w poszczególnych modułach:
MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
W ramach obszaru A, B, C, D dofinansowanie otrzymało 18 osób w wysokości – 180 986,87 zł
(umowy w trakcie rozliczeń).
MODUŁ II - pomoc uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym
W zakresie MODUŁU II w 2021 r. złożono 59 wniosków, otrzymano środki z PFRON
w wysokości 209.001,08 zł. Podpisano 58 umów o dofinansowanie oraz wypłacono kwotę środków
w wysokości 179.099,00 zł (umowy w trakcie rozliczeń).
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Projekt „W jednym kierunku dla rodziny”
Projekt „W jednym kierunku dla rodziny” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Opocznie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX. Wyłączenie społeczne, Działanie IX.2
Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1
Usługi społeczne i zdrowotne.
Z uwagi na pandemię COVID-19 i oszczędności powstałe w Projekcie czas jego realizacji został
wydłużony do 31.06.2022 r.
Głównym celem projektu jest wzrost jakości rodziny i systemu pieczy zastępczej, zwiększenie ilości
rodzinnych form opieki, co udało się zrealizować i 3 rodziny nabyły kompetencje do pełnienia funkcji
rodzin zastępczych niezawodowych.
W 2021 r. rodziny zastępcze, dzieci umieszczone w pieczy, a także placówki opiekuńczo –
wychowawcze funkcjonujące w Powiecie objęte zostały szeregiem warsztatów stacjonarnych
i w formie online, mających na celu poprawę funkcjonowania pieczy zastępczej, wymianę
doświadczeń, poszerzenie wiedzy, wzmocnienie kompetencji wychowawczych. Cyklicznie co dwa
miesiące odbywały się zajęcia z superwizji dla rodzin zawodowych oraz kadry POW typu
rodzinnego i PPOW typu socjalizacyjnego. Grupy też wzięły również udział w szkoleniu
z wypalenia zawodowego. Co trzy miesiące odbywały się grupy wsparcia dla rodzin zastępczych
spokrewnionych i niezawodowych. Dla dzieci z pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej
zostały zorganizowane warsztaty „Lubię siebie też potrafię”. Ponadto, wszyscy uczestnicy projektu
w

okresie

od

sierpnia

do

września

uczestniczyli

w

wyjazdowych

warsztatach

„Więź-poszukiwanie bliskości” w Osiakowie.
Całkowita wartość projektu wynosi 3.694.296,19 zł w tym dofinansowanie na poziomie
3.140.168,19 zł.
Program Kompleksowego Wsparcia Dla Rodzin „Za Życiem”
Na podstawie porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1908 zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej
Powiat

przyjął

realizację

zadań

z

zakresu

administracji

rządowej,

wynikające

z rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zadania wynikające
z porozumienia to:
• 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)
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• 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).
Na realizację zadań w latach 2017-2021 została przekazana dotacja celowa w łącznej wysokości
236.960,00 zł.
W 2021 r. na realizację zadań Powiat otrzymał dotację w wysokości 55.500,00 zł, z tego
900,00 zł na zadanie polegające na utrzymaniu miejsc w bursie dla uczennic w ciąży,
54.600,00 zł na zadanie polegające na realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
- zadanie 1.5, Priorytet I Programu: Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
W zakresie pomocy uczennicom w ciąży w pierwszym roku realizacji programu w Bursie nr 1
w Opocznie, przy ul. Armii Krajowej utworzone zostały trzy jednoosobowe pokoje które zostały
umeblowane i wyposażone, tak aby zapewnić uczennicom komfortowe warunki pobytu. Uczennica
do czasu rozwiązania będzie mogła mieszkać w przygotowanym specjalnie dla niej pokoju
w Bursie. W ramach programu co roku zapewniona była kwota 900,00 zł na utrzymanie pokoi.
W 2021 roku środki te przeznaczone były na zakup artykułów do sprzątania i środków czystości.
zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny
Zajęcia WWRD realizowane są w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Centrum
Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie, który pełni funkcję wiodącego ośrodka
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. W 2021 r. zrealizowano 780
godzin zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia z zakresu logopedii, pedagogiki,
muzykoterapii, integracji sensorycznej i rehabilitacji prowadzone były dla 43 dzieci.
3.Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Powiat

otrzymuje,

co

roku,

środki

z

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującym algorytmem.
W roku 2021 były to środki w wysokości 3.163.665,00 zł na zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i rehabilitacji społecznej, w tym dla Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na
terenie Powiatu.
WYKAZ ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ
I SPOŁECZNEJ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2021 r. ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ
Lp.
Zadania
Wysokość środków
PFRON w 2021 r.
I.
Rehabilitacja zawodowa
1.
Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy
243.409,71 zł
osoby niepełnosprawnej
2.
Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na
12.797,09 zł
rzecz osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako
poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu
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Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie
działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu
do spółdzielni socjalnej
II.
Rehabilitacja społeczna
1.
Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania
WTZ*) w Opocznie
2.
Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania
WTZ*) w Drzewicy
3.
Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania
WTZ*) w Żarnowie
4.
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
5.
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób
niepełnosprawnych
6.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane
osobom niepełnosprawnym
7.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w
komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych
OGÓŁEM
*) WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej
3.

60.000,00 zł

715.968,00 zł
542.400,00 zł
650.880,00 zł
224.895,00 zł
35.550,00 zł
422.449,20 zł
255.316,00 zł
3.163.665,00 zł

Ponadto, funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej jest dofinansowywane w 10%
ze środków własnych Powiatu - w roku 2021 była to kwota 229.882,15 zł.

Dofinansowanie ze środków PFRON do przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier
funkcjonalnych oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie realizowało w 2021 r. następujące zadania
finansowane ze środków PFRON:
-dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (złożone wnioski
- 361, wypłacone świadczenia - 294 na kwotę 415.314,00 zł),
-dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego (16 złożonych wniosków - zrealizowano
10 wniosków na kwotę 7.116,00 zł),
-dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (172 złożone wnioski, wypłacone świadczenia 159,
w tym 41opiekunów na kwotę 224.895,00 zł),
-dofinansowanie barier funkcjonalnych (140 złożone wnioski –zrealizowano 106 wniosków na
kwotę 254.455,23 zł),
-dofinansowanie z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
(4 złożone wnioski, zrealizowano 4 wnioski na kwotę 35.550,00 zł),
-zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania WTZ Opoczno (33 uczestników),
środki PFRON –715.968,00 zł; środki Powiatu –79.552,00 zł,
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-zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania WTZ Drzewica (25 uczestników),
środki PFRON – 542.400 zł; środki Powiatu –60.266,67 zł,
-zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania WTZ Żarnów (30 uczestników),
środki PFRON – 650.880,00 zł; środki Powiatu –72.320,00 zł,
-10 % rzeczywistego kosztu pobytu mieszkańców powiatu opoczyńskiego, uczestników Warsztatu
Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego– 467,00 zł (Powiat Opoczyński),
-10 % rzeczywistego kosztu pobytu mieszkańców powiatu opoczyńskiego, uczestników Warsztatu
Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Przysuskiego –14.865,80 zł (Powiat Opoczyński),
-10 % rzeczywistego kosztu pobytu mieszkańców powiatu opoczyńskiego, uczestników Warsztatu
Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Piotrkowskiego (WTZ

Kubusie)

2.410,68 zł, (Powiat

Opoczyński)
-kontrole udzielanych dofinansowań – około 38 (ze względu na ogłoszony stan epidemii
ograniczono kontakt bezpośredni z beneficjentami pomocy),
Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie ustalono
maksymalne stawki dofinansowań oraz pierwszeństwa dofinansowania do zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej w 2021 r.
Informacja o realizacji uchwały Nr XLII/312/21 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia
29 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację

PLAN

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze
Dofinansowanie
uczestnictwa
osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych

422.449,20 zł

422.430,00 zł

19,20 zł

224.895,00 zł

224.895,00 zł

00,00 zł

3.

Zobowiązani dotyczące dofinansowania
WTZ w Opocznie

715.968,00 zł

715.968,00 zł

00,00 zł

4.

Zobowiązani dotyczące dofinansowania
WTZ w Drzewicy
Zobowiązani dotyczące dofinansowania
WTZ w Żarnowie
Dofinansowanie
likwidacji
barier
architektonicznych, w komunikowaniu się
i
technicznych,
w
związku
z
indywidualnymi
potrzebami
osób
niepełnosprawnych
Dofinansowanie z zakresu organizacji
sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych

542.400,00 zł

542.400,00 zł

00,00 zł

650.880,00 zł

650.880,00 zł

00,00 zł

255.316,00 zł

254.455,23 zł

860,77 zł

35.550,00 zł

35.550,00 zł

00,00 zł

1.

2.

5.
6.

7.

WYKORZYSTANIE

ZWROTY
DO PFRON

ZADANIA
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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 2020 r. Roczny Program Współpracy Powiatu
Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi
Działalność Pożytku Publicznego na 2021 rok.
Powiat, w ramach realizacji ww. Programu, przeznaczył środki finansowe w ramach otwartych
konkursów ofert na zadania z zakresu:
1)rehabilitacji osób niepełnosprawnych:
-organizowanie i prowadzenie ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
psychicznie i fizycznie, przewlekle chorej,
-promowanie zdrowia i pomoc kobietom niepełnosprawnym po przebytej chorobie nowotworowej
poprzez: rehabilitację leczniczą, terapię indywidualną i leczniczą, organizację zajęć,
-prowadzenie działań rehabilitacyjnych na rzecz diabetyków w gminie Drzewica i w gminie
Opoczno,
-prowadzenie działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niewidomych,
-prowadzenie działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych w gminie Żarnów,
-prowadzenie

działań

rehabilitacyjnych

oraz

wspieranie

i

wyrównywanie

szans

osób

niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Drzewica,
-wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie zajęć grupowych;
2)przeciwdziałania patologiom społecznym - organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży
szkół podstawowych, ponadpodstawowych w czasie pozalekcyjnym alternatywą wobec uzależnień
i współuzależnieni.
Łącznie, w ramach otwartych konkursów ofert, na rehabilitacje osób niepełnosprawnych w 2021 r.
Powiat przeznaczył 50.000,00 zł (wykonanie 48.000,00 zł), a na realizację zadania z zakresu
przeciwdziałania patologiom społecznym 20.000,00 zł (Fundacja, która realizowała zadanie
z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym finalnie z otrzymanej dotacji wykorzystała
17.989,49 zł.).
4.Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna
Powiat w 2021 r. realizował zadanie publiczne w zakresie prowadzenia trzech punktów:
nieodpłatnej pomocy prawnej (2 punkty) oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
(1 punkt). Zadanie to było realizowane przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez
Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Radę Adwokacką jak również przez European
Concept Consulting Foundation z Łodzi tj. organizację pozarządową której oferta została wybrana
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w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w 2021 roku”.
Decyzją Starosty Opoczyńskiego punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego zlokalizowane były w 8 miejscach, w tym na terenie każdej z gmin Powiatu, tak by
jak najbardziej ułatwić dostęp do pomocy prawnej wszystkim mieszkańcom.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowane
były:
Punkt I w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, adwokaci i radcy prawni
udzielali nieodpłatnej pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu, po 4 godziny dziennie;
Punkt II w siedzibie Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy, ul. Staszica 5,

oraz

w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, świadczący nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie, 4 dni w tygodniu w Drzewicy oraz 1 dzień w tygodniu w Poświętnem, po 4 godziny
dziennie,
Punkt III w pięciu gminach Powiatu tj. Żarnowie, Sławnie, Mniszkowie, Paradyżu, Białaczowie,
świadczący

nieodpłatną

pomoc

prawną,

w

każdej

z

wymienionych

gmin

1 dzień w tygodniu przez 4 godziny dziennie.
W 2021 roku nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, na terenie
Powiatu, świadczone były w następujący sposób:
-od 1 stycznia do 31 maja 2021 r. – zdalnie, za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
- od 1 czerwca do 31 grudnia 2021 r. – stacjonarnie w punkcie;
W 2021 r. we wszystkich punktach udzielono łącznie 698 porad. Ilość udzielonych porad prawnych
w 2021 r. nie odbiegała znacząco od ilości porad udzielonych w latach ubiegłych:
2016 r.– 520 porad prawnych, 2017 r. – 686 porad prawnych, 2018 r. – 689 porad prawnych, 2019
r. – 624 porad prawnych i 2020 r. – 631 porad prawnych.
Udzielona pomoc prawna polegała przede wszystkim na poinformowaniu osoby uprawnionej
o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach, w

tym w

związku

z toczącym

się

postępowaniem przygotowawczym,

administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym – 643 przypadków oraz na wskazaniu
osobie uprawnionej sposobu rozwiązywania jej problemu prawnego – 419 przypadków.
Na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku Powiat, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości kwoty
bazowej w 2021 r., otrzymał dotację w wysokości 198.000,00 zł, w tym kwota 180.180,00 zł została
przeznaczona na wynagrodzenia dla wykonawców tj. adwokatów i radców prawnych. Tym samym
jedna porada prawna to uśredniony koszt 258,00 zł.
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F. TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE

1.Zadania realizowane w zakresie komunikacji i transportu
Na terenie Powiatu na koniec 2021 r. było zarejestrowanych 77.603 pojazdów wszystkich
rodzajów (dane wg CEPiK).
W 2021 roku wydano 2.100 wszystkich praw jazdy, w tym 650 po raz pierwszy nowym
kierowcom. Cofnięto 182 prawa jazdy, zatrzymano 201 oraz 120 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 2021 obsłużył ponad 40 tys. osób wydając przy tym blisko ponad 22 tys.
dokumentów.
Na terenie Powiatu funkcjonuje 13 stacji kontroli pojazdów i 12 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 i wykładowców nauki
jazdy. W określonych prawem przypadkach prowadzone są również postępowania w sprawie ich
cofnięcia.
Zadaniem Starosty jest również, prowadzenie spraw związanych z przedsiębiorcami
prowadzącymi transport drogowy osób i rzeczy, tj. wydawaniem zezwoleń na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zaświadczeń i wypisów uprawniających do prowadzenia
transportu drogowego. Realizowany jest także nadzór Starosty nad działalnością przedsiębiorców
prowadzących transport drogowy. Każdy przedsiębiorca kontrolowany jest co najmniej raz na 5 lat.
Co roku wykonywanych jest od 20 do 25 takich kontroli.
Aktualnie na terenie Powiatu działa 229 przedsiębiorców prowadzących transport drogowy
i pośrednictwo w transporcie drogowym.
Wydanych jest: 110 licencji na wykonywanie transportu osób i rzeczy, 19 licencji na pośrednictwo
przy

przewozie

rzeczy,100

zezwoleń

na

wykonywanie

zawodu

przewoźnika

osób

i rzeczy, 133 zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne na przewóz rzeczy,
4 zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.
W 2021 r. wydano 13 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
na przewóz rzeczy.
Publiczny transport zbiorowy osób na terenie powiatu prowadzony jest na 11 liniach
komunikacyjnych. Prowadzi go 3 przedsiębiorców 55 autobusami.
W 2021 roku dzięki dofinansowaniu z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej Powiat utworzył 4 autobusowe linie komunikacyjne użyteczności
publicznej: Opoczno –Honoratów, Mroczków Gościnny – Paradyż, Opoczno – Klew i Opoczno –
Opoczno.
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Łączny przebieg na liniach wyniósł 293 236,04 wozo/km. Były one częściowo finansowane przez
Wojewodę Łódzkiego, w kwocie 3 zł do km oraz w pozostałej części przez Powiat z własnych
środków. Ustalanie przebiegu tych linii było szczegółowo omawiane i konsultowane z wójtami gmin,
dyrektorami szkół ponadpodstawowych, a także były brane pod uwagę potrzeby komunikacyjne
zgłaszane przez społeczności lokalne. Przy doborze przebiegu linii kierowano się także tym, aby
uruchomić i doprowadzić komunikację publiczną do miejsc gdzie jej nie było lub gdzie brakowało
połączeń gminy z siedzibą Powiatu. Operatorem, przewoźnikiem na liniach użyteczności publicznej
był PKS Opoczno.
Wykonywanie przewozów autobusowych w publicznym transporcie zbiorowym, organizowanym
przez Powiat spełniło swoją rolę. Nasi mieszkańcy, w dużej mierze młodzież dojeżdżająca do szkół,
bardzo pozytywnie oceniają działania transportu autobusowego na terenie Powiatu. Wspólnie z
niektórymi gminami, które również organizowały linie użyteczności publicznej, linie powiatowe
tworzyły sieć komunikacyjną odpowiadającą na potrzeby mieszkańców w zakresie publicznego
transportu zbiorowego.
Wydział Komunikacji i Transportu realizuje w imieniu Starosty także zadania z zakresu
zarządzania ruchem na drogach publicznych. Zadania te realizowane są na wszystkich drogach
gminnych których obecnie jest w powiecie około 647,27 km, jak i powiatowych –
332,73 km. W sumie na 980 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, przeprowadzane są
objazdy wszystkich dróg na terenie powiatu. W 2021 roku zrealizowano 10 objazdów dróg.
Z objazdów spisywane były protokoły kontroli i przesyłane, do realizacji, do właściwych zarządców
dróg.

Współpraca

z

poszczególnymi

wójtami

i

burmistrzami

jako

zarządcami

dróg,

a także z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie jest bardzo dobra. Wszystkie
wydane zalecenia pokontrolne są realizowane, co znacząco wpływa na poprawę zwiększenia
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. Zajmuje się ona w szczególności
ważnymi sprawami związanymi z organizacją ruchu drogowego, współpracą z Wojewódzką
Komisją Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi, z Komendą Powiatową Policji w Opocznie
oraz realizacją wniosków z którymi występują mieszkańcy i zarządcy dróg. W 2021 roku Komisja
BRD odbyła 6 posiedzeń wyjazdowych, w 9 sprawach, w terenie.
Poza tym, w ramach zarządzania ruchem zatwierdzane są projekty czasowej (342 projektów)
i stałej (62 projekty) organizacji ruchu na drogach. Wydano także 5 zezwoleń na wykorzystanie
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dróg w sposób szczególny oraz 19 opinii do zezwoleń. Zezwolenia dotyczyły głównie imprez
rekreacyjno-sportowych oraz pielgrzymek religijnych.
Wydział Komunikacji i Transportu wydaje także zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
W 2021 roku wydano 16 zezwoleń kat. II i 2 kat. III na przejazd pojazdu nienormatywnego.
Wydział Komunikacji i Transportu realizując zadanie zarządzania ruchem na wszystkich drogach
Powiatu, angażuje się także w akcje mające zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Wspólnie z Komendą Powiatową Policji oraz wszystkimi stacjami kontroli pojazdów już po raz 4
przeprowadzona została akcja „Twoje światła –Nasze bezpieczeństwo”. Polegała ona na
darmowym sprawdzeniu oświetlenia i regulacji świateł we wszystkich samochodach które zgłosiły
się na dowolną stację kontroli pojazdu na terenie Powiatu w dwie wyznaczone soboty. Akcja cieszy
się sporym zainteresowaniem wśród kierowców którzy poza terminem badania technicznego,
przed okresem jesienno-zimowym, mogli sprawdzić sprawność oświetlenia swojego auta.
Ponadto, z inicjatywy Wydziału Komunikacji i Transportu dokonano zmiany organizacji ruchu na
rondzie Żołnierzy Wyklętych. Zmiana ta została bardzo dobrze przyjęta przez wszystkich
kierowców i użytkowników dróg. Wprowadziła czytelne zasady poruszania się na rondzie,
uporządkowała i upłynniła ruch pojazdów we wszystkich kierunkach. Po wprowadzeniu zmiany nie
odnotowano żadnego zdarzenia na rondzie.
Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg oraz statków i innych
obiektów pływających usuniętych z akwenów Powiatu także należy do zadań Wydziału
Komunikacji i Transportu. Parking strzeżony 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 upoważnionych pracowników Starostwa. W 2021 r. usunięte były
33 pojazdy. Rozwiązanie polegające na prowadzeniu własnego parkingu strzeżonego jest
rozwiązaniem najbardziej optymalnym organizacyjnie i ekonomicznie.
2.Zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg
Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd
Powiatu Opoczyńskiego wykonuje czynności zarządcy dróg powiatowych.
Sieć dróg kategorii powiatowej wynosi 332,73 km, w tym 6,98 km ulic w Opocznie i Drzewicy.
W roku 2021 wydano:150 postanowień uzgadniających projekty decyzji o warunkach zabudowy
bądź ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 56 decyzji na budowę/przebudowę zjazdów,
165 decyzji o zgodzie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 379 decyzji
na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i/lub umieszczenia urządzenia infrastruktury
technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
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Ponadto, uzgodniono 186 projektów budowlanych złożonychw zespole koordynowania sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
W ramach utrzymania i ochrony dróg w roku 2021 Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
realizował prace z zakresu zimowego utrzymania dróg polegające w szczególności na odśnieżaniu
i zwalczaniu śliskości oraz letniego utrzymania (odwodnienie dróg poprzez renowację rowów,
ścinanie i profilowanie poboczy, czyszczenie mostów, przepustów pod drogą, zjazdów
gospodarczych, studzienek, likwidacja zastoisk wody, remonty cząstkowe dróg emulsją
i grysami oraz masą na zimno, wycinka odrostów i krzaków, wycinka i pielęgnacja drzew,
wykaszanie poboczy, poprawa, uzupełnianie i wymiana oznakowania pionowego oraz odnawianie
oznakowania poziomego).
Środki wydatkowane na bieżące utrzymanie dróg i mostów dróg w roku 2021 wyniosły łącznie
2.579.870,98 zł. (bez remontów obejmujących nowe nawierzchnie i dokumentacje projektową).
W ramach rozbudowy i przebudowy oraz remontu obejmującego nowe nawierzchnie dróg
realizowano zadania na łącznej długości 20,067km, w tym:
-

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński- Sobawiny. Etap I
odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726- Sobawiny o długości 3,203 km, jako zadanie
wieloletnie realizowane w latach 2021-2023

-

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap II Popławy –
Popławy-Kolonia- Kazimierzów o długości - 3,3km, jako kontynuacja zadania realizowanego
w cyklu wieloletnim, od 2019 do 2021 roku,

-

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno – Petrykozy -gr. pow. i woj. Etap
IV odcinki przez Parczówek i Skronina-Sędów, na dwóch odcinkach o łącznej długości 2,38
km jako zadanie wieloletnie realizowane w latach 2020-2022,

-

Remont drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Małe Końskie- Marianka o długości 1,56 km,

-

Remont drogi powiatowej nr 3124E na odcinku Tomaszów-Kamieniec o długości 2,05 km,

-

Remont drogi powiatowej nr 3124E przez miejscowość Siedlów o długości 0,41 km,

-

Remont drogi powiatowej nr 3104E na odcinku Ziębów- Modrzew wraz ze skrzyżowaniem
z drogą powiatową nr 3101E w m. Ziębów o długości 2,094 km,

-

Remont drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Ostrów o długości 0,65 km,

-

Remont poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 3121E w m. Zachorzów o długości 1,00 km,

-

Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan o długości 0,51 km,

-

Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów- Czersko na odcinku Zdyszewice- Czersko
o długości 1,5 km.

-

Remont poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice o długości 1,41 km.

Ponadto, opracowano dokumentacje projektowe na remont/przebudowę dwóch dróg powiatowych.
Koszty wykonania tych dokumentacji, na długości 2,5 km wyniosły 41.820,00 zł. Dodatkowo
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opracowano dokumentacje projektowe na wykonanie 11 przejść dla pieszych za kwotę
40.590,00 zł.
3.Inwestowanie w infrastrukturę drogową:
Tabela przedstawia szczegółowe informacje na temat realizowanych zadań, ich wartości i źródeł
finansowania

Lp

1

Nazwa zadania

Nazwa
programu

Rozbudowa
drogi
powiatowej
nr
3119E na odcinku
Kozenin – Kłopotów.
Rządowy
Etap II Popławy –
Fundusz
Popławy-KoloniaRozwoju Dróg
Kazimierzów
o
długości -3,3 km
Zadanie realizowane
w latach 2019-2021

•
Rozbudowa
drogi powiatowej nr
3112E na odcinku
Opoczno – Petrykozy
-gr. pow. i woj. Etap
Rządowy
IV odcinki przez
2. Parczówek i SkroninaFundusz
Rozwoju Dróg
Sędów
Dwa
odcinki
o
długości - dł. 2,38 km
Zadanie realizowane
w latach 2020-2022
Rozbudowa
drogi
powiatowej nr 3101E
na odcinku Bukowiec
Opoczyński
–
Sobawiny. Etap I
odcinki
przez
Rządowy
3 Bukowiec Opoczyński
Fundusz
i DW nr 726 – Rozwoju Dróg
Sobawiny
Dwa
odcinki
o
długości - dł. 3,2 km
Zadanie realizowane
w latach 2021-2023
Remont
drogi
Rządowy
powiatowej nr 3104E
4.
Fundusz
na odcinku Ziębów –
Rozwoju Dróg
Modrzew wraz ze

Wartość
zadania (zł)
Realizacja w
roku 2021:
3.411.320,04

Łączna
realizacja w
latach 19/21
6.227.805,01
5.262.955,35
Realizacja w r.
2021
1.653.164,41

Udział
własny (zł)

Udział
Gminy (zł)

Dotacje (zł) Gminy

Paradyż –
313.230,87
335.911,54

2.732.644,00
Sławno –
29.533,63

Paradyż

Paradyż –
562.172,87
615.380,51

Sławno
4.982.244,00

Sławno –
68.007,63
789.443,68

789.443,67

3.684.068,00

789.443,41

415.282,00

448.439,00
Białaczów

Łączna
realizacja w
latach 20/21
2.669.191,41

7.716.661.25

789.443,41

717.309,00

1.162.439,00

1.038.459,00 1.448.518,00

9.947.908,00

Opoczno
Realizacja w r.
2021
2.382.278,88

838.797,15

26.537,88

177.983,65

2.355.741,00

660.813,50 Opoczno
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skrzyżowaniem
z
droga powiatową nr
3101E w m. Ziębów
O długości - 2,094 km
Remont
drogi
powiatowej nr 3117E
Rządowy
5. w
miejscowości
Fundusz
Ostrów
długości- Rozwoju Dróg
0,65km
Remont
drogi
powiatowej nr 3116E
6
w m. Radwan
długość- 0,51 km
Środki
Województwa
Remont
drogi
Łódzkiego
powiatowej nr 3120E pochodzące z
Żarnów – Czersko na
tytułu
7
odcinku Zdyszewice - wyłączenia z
Czersko
produkcji
długość - 1,50 km.
gruntów
rolnych
Remont
drogi
powiatowej nr 4328E
na odcinku Małe
8
Końskie - Marianka
Długość - 1,56 km
Remont poboczy w
ciągu
drogi
powiatowej 3116E w
9
m. Żelazowice (masa)
długość - 1,41 km
Remont
drogi
powiatowej nr 3124E
na
odcinku
10 Tomaszów
Kamieniec
Długość - 2,05 km
Remont
drogi
powiatowej nr 3124E
11 przez m. Siedlów
Długość - 0,41 km
Remontu poboczy w
ciągu
drogi
powiatowej nr 3121E
12 w m. Zachorzów
(masa)
Długość - 1,00 km

279.072,49

75.828,99

322.020,52

161.010,26

203.243,50 Opoczno

161.010,26

Białaczów

Lasy
Państwowe
350.000,00
877.305,93

18.008,88

18.008,87

Żarnów
491.288,18

771.547,82

Gmina
Tomaszów
Maz. Mniszków

308.619,82

462.928,00

159.875,22

79.937,61

79.937,61

492.276,75

130.138,75

130.138,00

105.135,79

52.568,79

52.567,00

95.007,29

95.007,29

Białaczów

Lasy
Państwowe
232.000,00

Żarnów

Żarnów

Sławno
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Zadania realizowane na drogach powiatowych przez inne jednostki
Przebudowa drogi
3.604.920,00
powiatowej nr
3116E i 3123E na
odcinku Wielka
Rządowy
Wola – Dorobna
Paradyż
1
Fundusz
W tym realizacja w
Wola
242.696,16 1.466.386,03
Rozwoju Dróg
r. 2021:
Trzy odcinki - dł. 3,48
1.709.082,19
km
Zadanie realizowane
w latach 2021-2022
Remont drogi
powiatowej nr
3107E na odc. od
326.627,27
653.504,27
Mniszków
2
980.131,54
DK-12 do Błogiego
Szlacheckiego
długość. 2,98 km
Podsumowane
robót

14.077.016,02 2.571.086,26 2.122.446,55 9.403.103,21

Informacja o planowanych do wykonania dokumentacjach budowlanych w roku 2021
Przebudowa
drogi
powiatowej nr 3111E
1
w m. Bielowice
długość- 0,50 km
Remont
drogi
powiatowej nr 3122E
2
w m. Kliny
Długość – 2,0 km
Budowy
lub
przebudowa
przejść
dla
3 pieszych w ciągu
dróg powiatowych
na terenie powiatu
opoczyńskiego

Podsumowanie
planowanych do
wykonania
dokumentacji w
roku 2021

Zadania
zaplanowane do
realizacji w roku
2021

14.760,00

14.760,00

Opoczno

27.060,00

27.060,00

Opoczno

22.140,00

Opoczno

7.380,00

Drzewica

7.380,00

Mniszków

3.690,00

Żarnów

40.590,00

82.410,00

14.179.046,02

82.410,00

2.653.496,26 2.122.446,55 8.403.103,21
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G. GEODEZJA, KARTOGRAFIA, KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Kluczowe zadania zrealizowane w 2021 r. w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu
geodezyjnego:
BAZY DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
1.Zakończenie prac mających na celu ,,utworzenie bazy danych EGiB polegającej na
przeprowadzeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie utworzenia ewidencji
budynków i lokali dla wszystkich obrębów ewidencyjnych z gminy Białaczów”. Prace wykonywane
były w latach 2020 – 2021.
Całkowity koszt wykonania zadania 976.185,81 zł, w tym w 2021 r. - 490.162,93 zł
dotacja celowa Wojewody 230.943,00 zł
środki własne Powiatu 259.219,93 zł
2.Przygotowanie dokumentacji, w tym warunków technicznych, dla planowanego na lata
2022-2023 zadania ,,Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Unewel gmina
Sławno i Żarnów gmina Żarnów, powiat opoczyński”
Koszt wykonania zadania 6.150,00 zł (w całości środki własne Powiatu)
3.W trakcie realizacji jest zadanie ,,Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków –
kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Olszewice, Celestynów,
Grudzeń Las, Kolonia Grudzeń, Olszowiec, Kamilówka, Kozenin, Owadów z gminy Sławno”
realizowane w ramach projektu pn. ,,Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego
świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowane ze Związkiem Powiatów Województwa Łódzkiego.
Całkowity koszt wykonania zadania 1.266.900,00 zł
TWORZENIE, PROWADZENIE I UDOSTĘPNIANIE BAZ DANYCH ORAZ STANDARDOWYCH
OPRACOWAŃ KARTOGRAFICZNYCH:
1.,,Archiwizacja operatów technicznych- przetworzenie zasobu powiatowego z postaci papierowej
do postaci cyfrowej wraz z segregacją zeskanowanych dokumentów”. Zakres prac obejmował
11 metrów bieżących dokumentacji w postaci papierowej, co stanowiło 8.162 sztuk operatów
technicznych.
Koszt wykonania zadania 76.260,00 zł (w całości ze środków własnych Powiatu).
2.Wpływy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z prowadzenia,
udostępniania baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych i uzgadniania
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu Powiatu
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i w 2021 r. wyniosły 480.893,60 zł. Zauważalny jest wzrost dochodów w stosunku do
2020 r., w którym to osiągnięto kwotę 392.583,10 zł.
Łączna kwota uzyskana w 2021 r. z udostępniania/sprzedaży baz danych pzgik
i materiałów z ewidencji gruntów i budynków (w tym wypisów i wyrysów) wyniosła 905.566,
00 zł.

KOORDYNACJA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:
Od kwietnia 2021 r. narady koordynacyjne prowadzone są tylko elektronicznie za pomocą
uruchomionej na stronie geoportalu Powiatu w 2020 roku e-usługi „Internetowe narady
koordynacyjne ZUD”.

WNIOSKI O SKOORDYNOWANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA
TERENU
2020 ROK
wszystkie

złożone w sposób tradycyjny

143

143

złożone w formie
elektronicznej
0

2021 ROK
wszystkie

złożone w sposób tradycyjny

186

50

złożone w formie
elektronicznej
136

NARADY KOORDYNACYJNE PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
2020 ROK
wszystkie
143

przeprowadzone w sposób
tradycyjny
143

przeprowadzone w sposób
elektroniczny
0

2021 ROK
wszystkie
186

przeprowadzone w sposób
tradycyjny
50

przeprowadzone w sposób
elektroniczny
136

ZAKŁADANIE I MODERNIZACJA OSNÓW SZCZEGÓŁOWYCH, OCHRONA ZNAKÓW
GEODEZYJNYCH:
,,Przeliczenie rzędnych osnowy wysokościowej i poziomej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno –
wysokościowych do układu PL-EVRF2007-NH na terenie całego powiatu opoczyńskiego”.
Opracowanie obejmowało 537 punktów osnowy wysokościowej.
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Wynik prac: Bank Osnów zasilony został 280 punktami, dla których określony został stan jako
,,dobry”.
Całkowity koszt wykonania zadania 119.500,00 zł – w całości dotacja celowa Wojewody
Realizacja zadań związanych z cyfryzacją zasobu i rozbudową baz danych, prowadzeniem
on- line narad koordynacyjnych ZUDP zwiększyła:
- zakres i jakość świadczenia e-usług na drodze elektronicznej interesariuszom,
- usprawniła i przyspieszyła proces inwestycyjny.
Wdrożone e-usługi usprawniły i przyspieszyły wymianę informacji w relacjach obywatel – urząd
czy urząd – urząd, pozwalały na załatwianie spraw bez konieczności wizyt w urzędzie, co było
niezwykle przydatne w czasie pandemii koronawirusa. Sukcesywnie z roku na rok wzrasta
zainteresowanie użytkowników korzystających z naszych e-usług.
Największe korzyści z wdrożonego w minionych latach i systematycznie rozbudowywanego
Geoportalu mają wykonawcy prac geodezyjnych. W 2021 r. 99,9% zgłoszeń prac geodezyjnych
i kartograficznych zgłoszonych zostało poprzez Geoportal. Większość opłat za udostępnione
bazy danych oraz inne materiały zasobu do zgłoszeń prac geodezyjnych jest dokonywana za
pomocą e-usługi Płatności PayByNet (KIR).
Sukcesywnie prowadzona cyfryzacja zasobu geodezyjnego pozwala Wykonawcom prac na
bezpośredni dostęp/w dowolnym czasie poprzez Geoportal do materiałów zasobu niezbędnych
do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych.

Liczba użytkowników geoportalu w latach
2016-2021
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
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4000
2000
0
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2018

Tryb niepubliczny (chroniony)

2019

2020

2021

Tryb publiczny
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Wykorzystanie e-usług poprzez geoportal powiatu opoczyńskiego w latach 2017 – 2021

2017
Zgłoszenie pracy

2018

2019

2020

2021

2105

2739

2874

2657

2931

Zgłoszenie pracy - uzupełniające (od
2019.07)

0

0

49

71

54

Płatności PayByNet (KIR)

0

482

1294

1683

2036

Przesłanie elektronicznego operatu (od
2019.07)

0

0

0

126

1363

Wniosek EGiB - wypisy, wyrysy, rejestry

0

0

0

42

102

Wniosek P3- mapa ewidencyjna

0

2

6

15

28

Wniosek P3- mapa zasadnicza

0

5

15

58

285

Wniosek P4-RCiWN

0

2

3

5

2

Wniosek ZUD

0

0

0

0

135

Wniosek ZUD uzupełnienie

0

0

0

0

2

Moduł komornik – zapytania

0

82

710

355

1075

Moduł RCiWN – przeglądanie

0

24

683

560

1178

Moduł RCiWN – zamówienia

0

2

43

32

84
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Wykorzystanie e-usług poprzez geoportal
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Analiza statystyczna korzystania z bazy "Ośrodek"
poprzez geoportal powiatu opoczyńskiego w latach 2017 – 2021
2017

2018

2019

2020

2021

Wyświetlenie komunikatów

17664

20358

18462

22793

22061

Wyświetlenie wykazu zgłoszeń aktualne

21485

33606

41928

49312

50798

Wyświetlenie wykazu zgłoszeń zakończone

4500

6154

6010

11561

9750

19267

32618

38934

56193

50784

454

2232

2775

3273

3691

Pobranie informacji o działce

0

6363

10446

26971

31506

Żądanie generacji danych
wektorowych

0

3859

10230

12110

11695

97634

187464

267330

418912

309895

0

4158

10993

13200

12857

11006

11541

8953

9663

7596

Wyświetlenie informacji o zgłoszonej
pracy
Pobranie listy działek

Wyświetlenie dokumentu materiału
zasobu
Pobranie wyeksportowanych danych
wektorowych
Wyświetlenie/pobranie innych
dokumentów
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Statystyka bazy "Ośrodek"
Wyświetlenie/pobranie innych dokumentów

Pobranie wyeksportowanych danych wektorowych

Wyświetlenie dokumentu materiału zasobu

Żądanie generacji danych wektorowych

Pobranie informacji o działce

Pobranie listy działek

Wyświetlenie informacji o zgłoszonej pracy

Wyświetlenie wykazu zgłoszeń - zakończone

Wyświetlenie wykazu zgłoszeń - aktualne

Wyświetlenie komunikatów
0
2021

2020

100000
2019

2018

200000

300000

400000

2017

2. Ewidencja Gruntów i Budynków – jest publicznym rejestrem danych liczbowych i opisowych
dotyczących gruntów, budynków i lokali oraz danych dotyczących właścicieli i podmiotów
władających nieruchomościami. Dane te są podstawą planowania gospodarczego, wymiaru
podatków i wielu innych działań administracji rządowej i samorządowej, a także stanowią podstawę
odpowiednich wpisów do działu I księgi wieczystej.
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Powierzchnia ewidencyjna powiatu w rozbiciu na
poszczególne jednostki ewidencyjne
m. Opoczno - 2 698 ha
m. Drzewica - 480 ha
gm. Białaczów - 11 459 ha
gm. Drzewica - 11 331 ha
gm. Mniszków - 12 386 ha
gm. Opoczno - 16 368 ha
gm. Paradyż - 8 125 ha
gm. Poświętne - 14 167 ha
gm. Sławno - 12 881 ha
gm. Żarnów - 14 105 ha

Ilość – obrębów, działek i jednostek rejestrowych w poszczególnych jednostkach
ewidencyjnych wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
LICZBA
OBRĘBÓW

LICZBA
JEDNOSTEK
REJESTROWYCH

ŁĄCZNA ILOŚĆ
DZIAŁEK

m. Opoczno

23

13140

16574

m. Drzewica

1

1763

2121

gm. Białaczów

14

6379

18927

gm. Drzewica

17

6803

29320

gm. Mniszków

29

5282

15981

gm. Opoczno

36

12255

43230

gm. Paradyż

26

4106

16576

gm. Poświętne

17

3747

15879

gm. Sławno

34

7680

28693

gm. Żarnów

41

8277

28169

238

69432

215470

JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA

Razem:
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Łącznie do Zespołu Ewidencji Gruntów i Budynków w 2020 roku wpłynęło 10.568
dokumentów, a w 2021 roku 12.131, czyli o 15% więcej w porównaniu z rokiem 2020. Średnio
w 2020 roku na miesiąc wpływało 881 dokumentów stanowiących podstawę wprowadzenia zmiany
w operacie ewidencji gruntów i budynków, a w 2021 roku 1011 dokumentów.
Prowadzenie Rejestru Cen Nieruchomości
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków Starosta prowadzi Rejestr
Cen

Nieruchomości.

Obowiązek

prowadzenia

przez

Starostę

RCN

wynika

wprost

z zapisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Od założenia RCN zarejestrowano: 9.914 transakcji i 1.329 wycen, w 2021 roku ujawniono
w operacie ewidencyjnym 754 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.
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Informacje udostępniane są odpłatnie. Wysokość opłat reguluje załącznik do ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
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Łączna kwota wpływów ze sprzedaży informacji z egib wynosiła:
•

w 2020 roku – 365.760,60 zł

•

w 2021 roku – 424.672,40 zł

W 2021 roku wydano łącznie 31 decyzji, w tym 25 – dotyczących gleboznawczej klasyfikacji
gruntów i 6 – dotyczących postępowań administracyjnych. Udzielono 615 odpowiedzi
pisemnych.

E-usługi
W 2021 roku wdrożono usługi elektroniczne umożliwiające Staroście sporządzanie i przekazywanie
drogą elektroniczną zawiadomień o zmianach danych ewidencyjnych do organów podatkowych
(Urzędów Gmin) w postaci dokumentu elektronicznego i za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
W 2021 roku spisano 34 umowy na usługi elektroniczne tj.:
-przeglądanie, zamówienie zbioru danych z bazy RCN oraz generowanie Licencji i wydawanie zbioru
danych RCN – 17 umów z rzeczoznawcami majątkowymi,
-udostępnienie zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 17 umów
z jednostkami samorządu terytorialnego.
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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.
W 2021 r. została zakończona modernizacja ewidencji gruntów i budynków m.in. w zakresie utworzenia
ewidencji budynków i lokali dla wszystkich obrębów gminy Białaczów tj. Białaczów, Kuraszków,
Miedzna Drewniana, Parczów, Parczówek, Petrykozy, Radwan, Skronina, Sobień, Sędów, Wąglany,
Zakrzów, Żelazowice, Ossa.
W ramach projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług
przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, realizowanego przez Związek
Powiatów

Województwa

Łódzkiego

przeprowadzana

jest

modernizacja

ewidencji

gruntów

i budynków obrębów: Olszewice, Celestynów, Grudzeń Las, Kolonia Grudzeń, Olszowiec, Kamilówka,
Kozenin i Owadów gm. Sławno.
W 2021 roku, po pozytywnej opinii Głównego Geodety Kraju, uzgodniono z Łódzkim Wojewódzkim
Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego projekt modernizacji ewidencji gruntów
i budynków dla obrębu Unewel gm. Sławno i obrębu Żarnów gm. Żarnów. Następnie przystąpiono do
procedur przetargowych w celu wyłonienia wykonawcy ww. prac.
Podsumowanie zadań wykonanych przez Zespół ds. Ewidencji Gruntów i Budynków
w 2021 roku
RODZAJ ZADANIA

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

ILOŚĆ

WYSOKOŚĆ OPŁATY
zł brutto
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74
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6

195,00

46

9 444,00

34

-

2

42,80
424 672,40
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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.
STAN MIENIA POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
WYSZCZEGÓLNIENIE

31 grudnia 2020 r.

31 grudnia 2021 r.

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCE WŁASNOSCIĄ POWIATU
52
liczba działek
41,9923
powierzchnia w ha

53
41,0836

STAN PRAWNY POWIATOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI
Analiza stanu prawnego nieruchomości stanowiących zasób powiatu opoczyńskiego pozwala
stwierdzić, iż prawie wszystkie nieruchomości powiatowe mają uregulowany stan prawny.
Stwierdzić należy, iż stopniowo, w miarę posiadanych dokumentów regulowany jest stan
nieruchomości powiatowych, poprzez ujawnianie w KW prawa własności przysługującego
powiatowi opoczyńskiemu.
W 2021 roku Wydział GKKiGN złożył w Sądzie Rejonowym w Opocznie łącznie 88 wniosków m.in.
o ujawnienie prawa własności Powiatu w stosunku do działek zajętych pod drogi powiatowe o
sprostowanie i aktualizacje istniejących już ksiąg wieczystych.
STAN MIENIA SKARBU PAŃSTWA
W 2021 r. Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami dokonał aktualizacji Kart Zasobu Skarbu
Państwa. Wyniki przeprowadzonych analiz obrazują poniższe wykresy:
Wykres: Liczba działek stanowiących własność Skarbu Państwa z podziałem według stanu
prawnego

działki nie posiadające księgi
wieczystej
działki posiadające księgę
wieczystą lub inny dokument
własności

liczba działek

ogółem

0
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Wykres: Powierzchnia działek stanowiących własność Skarbu Państwa z podziałem
według stanu prawnego (ha)

589,5979

uregulowany stan prawny
nieuregulowany stan prawny

876,4001

Wykres 3. Liczba działek stanowiących własność Skarbu Państwa w podziale według gmin
w powiecie opoczyńskim

Gmina Żarnów
Gmina Sławno
Gmina Poświętne
Gmina Paradyż
nieuregulowany stan prawny

Gmina Opoczno

uregulowany stan prawny

Miasto Opoczno

ogółem
Gmina Mniszków
Gmina Drzewica
Miasto Drzewica
Gmina Białaczów
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Porównując sytuację z lat wcześniejszych ze stanem prawnym obowiązującym w roku 2021, należy
podkreślić, że uległa ona zdecydowanej poprawie.
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NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA
TERENIE POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
Ogólna powierzchnia nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste na
terenie powiatu opoczyńskiego wynosi 869 ha, co obrazuje poniższy wykres.

236,2214 ha

632,7786 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 2021 r. wynosiła 1.027.
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.
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Do dnia 31 grudnia 2021 r. z możliwości tej skorzystało blisko 61 % uprawnionych osób.
Warto zaznaczyć, że nadal wpływają nowe zgłoszenia zamiaru wniesienia jednorazowej
opłaty za przekształcenie .
W sumie procesem przekształcenia w powiecie opoczyńskim objęto 2.681 dotychczasowych
użytkowników wieczystych. Uwłaszczenia dokonano dla 91 nieruchomości, których łączna
powierzchnia wynosi 12,9642 ha. Dla tych nieruchomości Starosta Opoczyński przekazał do Sądu
Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności.
Ponadto wystawiono 71 opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz 16 zapytań w sprawie zmiany
stawki procentowej.
Prowadzono 3 postępowania administracyjne w sprawie przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Z uwagi na panującą epidemię COVID-19 rozpatrzono 4 wnioski użytkowników wieczystych
prowadzących działalność gospodarczą na nieruchomościach Skarbu Państwa w kwestii
wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, w pomniejszonej wysokości na
podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz udzielono pomocy publicznej we wszystkich czterech
przypadkach.
W 2021 r. wydano łącznie 60 decyzji (m.in. o wypłacie odszkodowań za drogi gminne
i powiatowe, o zwrocie lub odmowie zwrotu nieruchomości, uznających nieruchomości za mienie
gminne ). Liczbę wydanych decyzji w latach 2014-2021 przedstawia poniższy wykres:
Liczba wydanych decyzji w latach 2014-2021
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W 2021 r. Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami realizował również zadania nakreślone
ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.
Starosta Opoczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej dokonuje na bieżąco
monitorowania zasobu nieruchomości pod kątem możliwości ich wykorzystania dla potrzeb
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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 2021 r. Starosta Opoczyński dokonał przeglądu ponad 5 tys. działek Skarbu Państwa. Po
wnikliwej analizie poszczególnych nieruchomości do wykazu KZN wpisano ponad 500 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.
Starosta Opoczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej realizuje
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.
Ponadto, Starosta Opoczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
realizuje zadania wynikające z ustawy z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie
Komunikacyjnym.
Dnia 18 lutego 2020 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego
celem jest budowa bazy nieruchomości zamiennych na potrzeby Centralnego Portu
Komunikacyjnego. Rozporządzenie to wskazało gminy położone na terenie województwa
łódzkiego i mazowieckiego znajdujące się w obszarze do około 80 km od miejsca przyszłej
lokalizacji CPK. Z naszego Powiatu wskazano wszystkie gminy. Starosta Opoczyński zobligowany
został do opracowania i przesłania wykazów nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa
(również tych oddanych w użytkowanie wieczyste).
Opracowany wykaz, który przekazano do Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie obejmował
nieruchomości Skarbu Państwa z terenu powiatu opoczyńskiego w łącznej liczbie ponad
1,4 tys. działek ewidencyjnych.

H.ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
Starosta Opoczyński jako organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje pozwolenia na
budowę z terenu gmin i miast powiatu opoczyńskiego. Realizacja tych zadań oparta jest na ustawie
Prawo budowlane i Kodeksie postępowania administracyjnego oraz innych właściwych dla danej
sprawy przepisach i rozporządzeniach wykonawczych .
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W Powiecie występują dobre warunki do rozwoju przemysłu. Sprzyjają temu Specjalne Strefy
Ekonomiczne występujące na terenie niektórych gmin naszego powiatu tj.:
-Gmina i Miasto Opoczno – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (Opoczno obręb 23) oraz
Podstrefa Opoczno (Januszewice),
-Gmina Sławno – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (Kozenin) oraz Podstrefa (Wygnanów),
-Gmina Paradyż - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (Wójcin),
-Gmina Mniszków Specjalna Strefa Ekonomiczna „ Starachowice” (Stok).
Bazując na tradycjach regionu, istnieje potencjał w obszarze rozwoju przemysłu ceramicznego
oraz wydobycia surowców.
W roku 2021 wydano ogólnie 1.006 decyzji pozwolenia na budowę oraz przyjęto 1.277
zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę.
ILOŚĆ WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ NOWYCH BUDYNKÓW
NA TERENIE POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
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I.GOSPODARKA LEŚNA, OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY, GEOLOGIA
1.Lasy
Od 2020 r. wszystkie lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa położone w granicach
naszego powiatu objęte są uproszczonymi planami urządzania lasu. Dokumenty te porządkują
i ułatwiają prowadzenie gospodarki leśnej.
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Od 1 lipca 2020r Starosta Opoczyński nadzór na lasami niestanowiącymi własności Skarbu
Państwa realizuje

przez 2 pracowników Starostwa Powiatowego. Pracownicy pełnią dyżury

w każdej z gmin.
Nadzór nad lasami niestanowiących własności Skarbu Państwa (lasy prywatne, osób
fizycznych).
Harmonogram dyżurów
Gmina

dzień dyżuru

siedziba dyżuru

godziny

1.

Białaczów

Poniedziałek

Urząd Gminy Białaczów

800 -1000

2.

Drzewica

Piątek

Urząd Gminy Drzewica

800 -1000

3.

Mniszków

Piątek

Gmina

800 -1000

Nr.

Mniszków
4.

Opoczno

Poniedziałek

Starostwo Powiatowe w Opocznie

730-1000

5.

Paradyż

Wtorek

Urząd Gminy w Paradyżu

800 -1000

6.

Poświętne

Czwartek

Urząd Gminy w Poświętnym

800 -1000

7.

Sławno

Środa

Urząd Gminy w Sławnie

800 -1000

8.

Żarnów

Czwartek

Urząd Gminy w Żarnowie

800 -1000

9.

Wtorek

Starostwo Powiatowe w Opocznie

730 -1530

10.

Środa

Starostwo Powiatowe w Opocznie

730 -1430

Od godziny 1100 Pracownicy Starostwa Powiatowego w Opocznie w terenie legalizują drewno
i wydają świadectwa legalności pozyskiwania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu
Państwa, (lasach prywatnych, osób fizycznych).

2.Gospodarka wodna
W 2021 r. wydano 120 kart wędkarskich.
Na terenie Powiatu funkcjonuje 6 spółek wodnych tj. w Sławnie, Mniszkowie, Paradyżu, Ostrowie,
Drzewicy i Poświętnem.
W 2021 r. Zarząd Powiatu przyznał Spółce Wodnej w Ostrowie dotację celową z budżetu Powiatu
na wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnej położonych w miejscowości
Ostrów gmina Opoczno w wysokości 5.328,00 zł.
Starostwo Powiatowe współpracuje z Wodami Polskimi w zakresie prowadzonych postępowań
w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych.
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3.Przyroda
Powiat dysponuje dokumentacją niezbędną do prowadzenia rewitalizacji zabytkowego parku
w Mroczkowie Gościnnym (dotyczy części parku, której właścicielem jest Powiat). W 2021 roku na
realizacje tego zadania pozyskane zostały środki z WFOŚiGW w łącznej kwocie ponad
1.500 tys. zł (dotacja + pożyczka).
Powiat przeznacza środki finansowe na zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych.
4.Ochrona środowiska
W 2020 r. Rada Powiatu Opoczyńskiego podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia "Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027".
Program ten stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Powiecie.
W 2021 r. przyjęty został Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Opoczyńskiego za lata 2019 – 2020. Raport dotyczył realizacji zadań i obejmował okres od
01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Stan środowiska przedstawiono w oparciu o dane Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Łodzi, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Głównego Urzędu
Statystycznego.
Reasumując, stan realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opoczyńskiego na lata
2020-2023 z perspektywą do roku 2027", w latach 2019-2020, w ujęciu rzeczowym i finansowym
jest na poziomie zaawansowanym. Większość inwestycji została wykonana lub rozpoczęta,
planowane zadania realizowane są na bieżąco. Realizacja Programu przebiega prawidłowo, jego
założenia są zgodne z osiąganymi rezultatami.
Powiat pozyskał środki z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzące z tytułu wyłączania
z produkcji

gruntów

rolnych, na

zadanie

pod

nazwą

„Zakup

sprzętu

pomiarowego

i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów
ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” na kwotę 38.000,00 zł. Ze
środków tych zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz 3 zestawy komputerowe.
Starosta Opoczyński w 2021 roku wydał 4 pozwolenia zintegrowane, 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, na dopuszczalny poziom hałasu. Wydał
również pozwolenia sektorowe w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, na
wytwarzanie odpadów, na zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów oraz emisję gazów
cieplarnianych.
Powiat współpracował również z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w zakresie funkcjonowania, w siedzibie Starostwa Powiatowego, punku konsultacyjno informacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w celu ułatwienia mieszkańcom
składania wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków,
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wymiany pieców itp.. „Czyste powietrze” jest programem, którego celem jest ograniczenie lub
uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza przez domy jednorodzinne.
5. Ochrona gruntów rolnych
Starosta Opoczyński wydał 122 decyzji dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, w tym
31 decyzji płatnych. Na mocy decyzji płatnych właściciele gruntów rolnych zobowiązani zostali do
wnoszenia opłat na konto Urzędu Marszałkowskiego, co roku przez 10 lat po 37.106,01 zł. oraz
jednorazowo 2.320,88 złotych.
6.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
– 28 złoża); piaski formierskie (7 złóż); piaski i żwiry (30 złóż); surowce ilaste ceramiki budowlanej
(3 złoża); surowce szklarskie (8 złóż); wapienie i margle przemysłu cementowego (2 złoża).
Zatrudniony w Starostwie Geolog Powiatowy, w imieniu Starosty, wykonuje wszystkie zadania
zastrzeżone do kompetencji Starosty, w tym wydawanie koncesji.

J.BEZROBOCIE ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY
Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie, w 2021 roku, upływały pod znakiem trwającej
pandemii, co w znaczny sposób ograniczyło możliwości bezpośredniego dotarcia z ofertą Urzędu
do zainteresowanych osób. Wychodząc naprzeciw trudnościom, podjęto szereg inicjatyw, które
pomogły sprawnie wykonywać powierzone zadania.
Celem upowszechnienia informacji o realizowanych programach, do gmin z terenu Powiatu
rozesłane zostały pisma, w których zachęcano do współpracy oraz do rozpowszechniania oferty
PUP wśród mieszkańców, lokalnych pracodawców i osób poszukujących pracy.
Praca poszczególnych komórek Urzędu przebiegała w sposób ciągły, a z chwilą uruchomienia
Tarczy

Antykryzysowej

na

Urzędy

Pracy

nałożone

zostały

nowe

zadania.

Sytuacja

ta spowodowała konieczność zaangażowania całej kadry w obsługę nowych form pomocy dla
przedsiębiorców.
Jednocześnie realizowane były na bieżąco formy wsparcia i aktywizacji wynikające z ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, realizowane były również projekty unijne,
zadania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i udzielana była pomoc finansowana ze środków
PFRON. Pomimo trudnej i niepewnej sytuacji Urząd pozyskiwał dodatkowe środki na realizację
aktywnych form pomocy m.in. z PFRON, z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
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Takie działania i aktywność Urzędu przyczyniły się do tego, iż pomoc finansowa bardzo szybko
docierała do lokalnych przedsiębiorców, którzy mogli z otrzymanych środków finansować
zatrudnienie pracowników i utrzymywać swoje firmy.
Zaznaczyć należy, iż pozyskane w 2021 r. środki na aktywizację osób bezrobotnych zostały
wykorzystane w ponad 98,70%. Zrealizowane zostały wszystkie dodatkowe programy i projekty
unijne.
Wskazane powyżej działania przyczyniły się do wzrostu liczby pozyskanych przez Urząd ofert
pracy w porównaniu do 2020 r. Wzrosła również liczba podmiotów gospodarczych na terenie
Powiatu.
Powyższe działania miały wpływ na to, że nie wzrosła liczba osób bezrobotnych z terenu Powiatu.
W okresie pandemii dużą rolę informacyjną odegrała strona internetowa Powiatowego Urzędu
Pracy w Opocznie, na której zamieszczano wszystkie informacje dotyczące możliwości wspierania
lokalnych podmiotów gospodarczych w ramach Tarczy antykryzysowej. Obok bieżących informacji
o naborach, na stronie udostępniono także druki dokumentów potrzebnych do poprawnego
wypełnienia i złożenia wniosków, wraz ze wzorami. Poza stroną internetową Urząd prowadzi
również portal społecznościowy Facebook.

Na uwagę zasługuje także wydanie kolejnego egzemplarza Biuletynu
Informacyjnego, który był kompendium wiedzy na temat form wsparcia
realizowanych przez Urząd oraz podejmowanych działań przyczyniających
się do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy. Biuletyn stanowi źródło
wiedzy

dla

osób

i

firm

korzystających

z

usług

Urzędu

Pracy

w Opocznie

Podejmowane

działania

aktywizacyjne

osiągnęły

wysoką skuteczność pomimo sytuacji związanej z
pandemią. Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie zajął 1
miejsce wśród urzędów z województwa łódzkiego za najlepszy wskaźnik

97,53 %
efektywność
zatrudnieniowa

efektywności zatrudnieniowej w 2020 r. w działaniach aktywizacyjnych,
który

wyniósł

97,53%.

Średnia

wartość

wskaźnika

efektywności

zatrudnieniowej we wszystkich powiatowych urzędach pracy wyniosła 85,35%.

1.Poziom i struktura bezrobocia
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie na koniec
grudnia 2021 r. wyniosła 1.883 osoby i spadła w stosunku do końca roku 2020 o 167 osób (stan
na koniec 2020 r. – 2.050 osób bezrobotnych).
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Liczba osób bezrobotnych w kolejnych miesiącach 2021 roku.
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Napływ i odpływ osób bezrobotnych
Do końca grudnia 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie zarejestrowało się
(„napływ”) 2.746 osób. Było to o 281 osób mniej niż w roku 2020. W tym też okresie wyłączonych
zostało z ewidencji („odpływ”) 2.913 osób. Było to o 198 osób więcej niż w roku 2020 r.
Na uwagę zasługuje fakt, iż 2.022 osoby z powyższej liczby (69,41%) zostały wyłączone
z ewidencji z powodu podjęcia pracy, zarówno subsydiowanej, jak i niesubsydiowanej.
Stopa bezrobocia w powiecie opoczyńskim w miesiącu grudniu 2021 r. wyniosła 6,3% i była
niższa o 0,5 punktu procentowego od stopy procentowej dla Powiatu odnotowanej w końcu
2020 r. (6,8%). W porównywanym okresie stopa procentowa dla kraju była niższa o 0,9 punktu
procentowego, a dla województwa łódzkiego była niższa o 0,7 punktu procentowego
Stopa bezrobocia w kraju, województwie łódzkim, powiecie opoczyńskim w latach 2020 i 2021.
Stopa bezrobocia:

31.12.2020

31.12.2021

kraj

6,2%

5,4%

województwo łódzkie

6,2%

5,6%

powiat opoczyński

6,8%

6,3%
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Kształtowanie się stopy bezrobocia w powiecie opoczyńskim w 2021r.
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W końcu 2021 r. w Urzędzie zarejestrowane były 1.044 bezrobotne kobiety.
Było to o 5 kobiet mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W grudniu 2021 r. kobiety
stanowiły 55,44% ogólnej liczby bezrobotnych korzystających z pomocy urzędu.
Udział kobiet w liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie na przestrzeni lat 2020 -2021
Liczba bezrobotnych kobiet
Lata
Ogółem
Udział %
powiat opoczyński
2020

1 049

51,17%

2021

1 044

55,44%

W powiecie opoczyńskim, obejmującym 8 gmin, według stanu na koniec grudnia 2021 r.
zarejestrowanych było 1.291 osób zamieszkałych na wsi, co stanowi 68,56% ogółu bezrobotnych.
Porównanie liczby bezrobotnych w przekroju mieszkańców terenów wiejskich powiatu
opoczyńskiego w 2020 i 2021 roku.
Liczba bezrobotnych ogółem
Gminy
(tylko mieszkańcy terenów
wiejskich)
Białaczów
Drzewica (gmina)
Mniszków
Opoczno (gmina)
Paradyż
Poświętne
Sławno
Żarnów
Ogółem

2020

2021

233
190
97
327
102
62
195
185
1391

226
180
92
299
82
61
170
181
1291

Wzrost (+) / spadek (-)
bezrobocia w porównaniu
do końca 2021 r.
-7
-10
-5
-28
-20
-1
-25
-4
-100
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W końcu grudnia 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie zarejestrowanych było 1.574
osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (co stanowi 83,59% ogółu bezrobotnych), w
tym 886 kobiet.
Wśród osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdują się m. in. osoby młode do
30 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia, osoby posiadające co
najmniej jedno dziecko do 6 roku życia oraz osoby niepełnosprawne.
Struktura bezrobocia wśród osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Bezrobotni
zarejestrowani

Udział %
w ogóle osób
bezrobotnych

Ogółem

1 574

83,59

do 30 roku życia

445

23,63

długotrwale bezrobotne

935

49,65

powyżej 50 roku życia

538

28,57

posiadające co najmniej jedno dziecko do 6
roku życia

258

13,70

niepełnosprawni

213

11,31

w tym

Wyszczególnienie osób będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy

2. Środki pozyskane w 2021 roku
Źródła finansowania i wysokość pozyskanych środków w 2021 r.
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
FUNDUSZ PRACY (algorytm)
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
(RPO WŁ, POWER)
FUNDUSZ PRACY –KFS
MRiPS (rezerwa)
PFRON
TARCZA ANTYKRYZYSOWA

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW (w zł)
3.309.759,31
3.813.406,47

RAZEM

550.000,00
485.400,00
320.000,00
8.500.000,00
16.978.565,78

Programy realizowane z pozyskanych środków z rezerwy MRiPS
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie w 2021 r. pozyskał dodatkowe środki w ramach rezerwy
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na realizację dodatkowego programu tj. Programu
aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia.
Program skierowany był do 87 osób bezrobotnych zamieszkujących w regionach wysokiego
bezrobocia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie.
Kwota pozyskana na realizację programu wynosiła: 485.400,00 zł.

113

Po dniu 31.12.2021 r. program finansowany był z limitu Funduszu Pracy 2022 r., w ramach którego
zaangażowana została kwota 308.509,00 zł.
Program realizowany był od września 2021 do lutego 2022 roku. W ramach programu realizowane
były następujące formy wsparcia: staże,
zasiedlenie,

jednorazowe

środki

na

prace interwencyjne, roboty publiczne, bon na

podjęcie

działalności

gospodarczej,

zatrudnienie

w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Projekty realizowane ze środków Funduszy Europejskich
Projekt

„Aktywizacja

osób

młodych

pozostających

bez

pracy

w powiecie opoczyńskim (V) w ramach POWER 2014-2020 Oś Priorytetowa „Osoby młode
na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym
rynku

pracy

–

projekty

pozakonkursowe",

Poddziałanie

1.1.1

„Wsparcie

udzielane

z EFS".
Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r. W ramach projektu realizowane są 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.
Do 31.12.2021 r. wsparciem, w ramach projektu, objęto 343 osoby bezrobotne do 30 roku życia,
w tym w 2021 r. z form wsparcia skorzystało 181 osób. Ponadto, w 2020 r. 162 osoby pracujące
skorzystały ze wsparcia w ramach form realizowanych w związku z pandemią Covid-19.
Łączna kwota pozyskana na realizację projektu wynosi 6.318.817,35 zł, w tym kwota pozyskana
na 2021 r. wynosiła – 2.018.681,80 zł.
Projekt: „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie
opoczyńskim (V)” realizowany

w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 Oś priorytetowa

VIII „Zatrudnienie", Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez
powiatowe urzędy pracy".
Okres realizacji: 01.01.2019-30.06.2021 r. W ramach projektu realizowane były następujące formy
wsparcia: pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe, staże, szkolenia, prace interwencyjne,
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie lub doposażenie
stanowiska pracy. Ponadto, w 2020 i 2021 roku realizowane było zadanie instrumenty
dofinansowania w ramach COVID-19 (dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej oraz
dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników).
Wsparciem w ramach projektu objęto łącznie 318 osób bezrobotnych po 30 roku życia oraz 819
osób pracujących.
Kwota pozyskana na realizację projektu – 7.176.983,40 zł (w tym na 2021 r. – 1.703,47 zł).
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Projekt: „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie
opoczyńskim (VI)” realizowany w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 Oś priorytetowa
VIII „Zatrudnienie", Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez
powiatowe urzędy pracy". Okres realizacji: 01.01.2021-31.12.2022 r. W ramach projektu Urząd
założył realizację następujących form wsparcia: pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe,
staże, szkolenia, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.
Wartość projektu ogółem: 4.018.183,93 zł. Kwota środków na 2021 r. - 2.223.459,26 zł.
W 2021 roku z form wsparcia w ramach w/w projektu skorzystały 154 osoby.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Środki KFS przeznaczone są na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców. W 2021 r. w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostały pozyskane
środki w wysokości 550.000,00 zł. Środki przeznaczone zostały na wsparcie kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawców, zgodnie z priorytetami Ministra Rodziny i Polityki
Społecznej oraz priorytetami Rady Rynku Pracy tzw. Rezerwa KFS.
W 2021 r. 362 osoby, w tym 31 pracodawców i 331 pracowników podniosło lub uaktualniło swoje
kwalifikacje zawodowe.

Zadania realizowane w ramach środków PFRON
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie pozyskał i wydatkował środki z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w wysokości 320.000,00,- zł. oraz dodatkowo na
realizację Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III w obszarze G w wysokości
158.095,00- zł. Łączna kwota pozyskanych środków wyniosła 478.095,00,- zł.
W ramach pozyskanych środków zorganizowane zostało szkolenie dla 1 osoby,

staż dla

1 osoby, jak również dofinansowano wyposażenie stanowiska pracy łącznie dla 7 osób
niepełnosprawnych.

Zadania realizowane w ramach Tarczy Antykryzysowej
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie, od kwietnia 2020 r., realizował zadania w ramach Tarczy
antykryzysowej COVID-19. Realizacja tych zadań prowadzona jest nadal.
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W ramach tarczy do końca grudnia 2021 r. złożono łącznie 4.911 wniosków. Pozytywnie
rozpatrzono 4.303 wnioski na kwotę ponad 26,6 mln zł.
W ramach tarczy w 2020 r. i 2021 r. realizowane były następujące formy wsparcia:
Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej, w tym dla organizacji pozarządowych
•

Złożono 2.911 wniosków

•

2.605 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie

•

Wypłacono 12.704.163,31 zł wsparcia

•

Umorzono 2.602 pożyczek na kwotę 12.689.163,31 zł

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne
•

Złożono 442 wnioski

•

343 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie

•

Wypłacono 6.870.629,67 zł wsparcia

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
•

Złożono 561 wniosków

•

443 wnioski zostało rozpatrzonych pozytywnie

•

Wypłacono 2.446.640,00 zł wsparcia

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych
i kościelnych osób prawnych
•

Złożono 8 wniosków

•

8 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie

•

Wypłacono 97.315,72 zł wsparcia

Dotacje dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż
•

Złożono 989 wniosków

•

904 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie

•

Wypłacono 97.315,72 zł wsparcia

Wykorzystanie

środków

na

aktywizację

zawodową

osób

bezrobotnych

i realizację pozostałych zadań
Dzięki pozyskanym środkom finansowym PUP 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 oraz zadania
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
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Formy aktywizacji realizowane w ramach pozyskanych środków w 2021 r.

Forma zatrudnienia
lub aktywizacji

Środki finansowe
(zł)

Wydatki
(zł)

Wykorzystanie
w%

Liczba
osób
objętych
pomocą

Prace interwencyjne

1.974.777,85

1.919.973,65

97,22%

315

Roboty publiczne

807.955,00

802.141,32

99,28%

113

Refundacje kosztów zatrudnienia
bezrobotnego wyposażenia stanowiska
pracy)

1.789.000,00

1.785.773,07

99,82%

93

Podjęcia działalności gospodarczej

1.172.000,00

1.166.046,08

99,49%

62

Bony na zasiedlenie

147.000,00

147.000,00

100,00 %

18

Dofinansowanie wynagrodzenia osób po 50
roku życia

349.406,00

346.705,45

99,23%

29

Stypendia stażowe (w tym bony stażowe)

1.210.417,92

1.203.511,93

99,43 %

125

Szkolenia / w tym stypendia (w tym bony
szkoleniowe)

144.420,25

122.326,42

84.70%

32

Prace społecznie użyteczne

5.588,76

5.453,40

97,58%

10

Koszty badań lekarskich

8.000,00

7.260,00

90,75%

FUNDUSZ PRACY + PROGRAMY FP +
PROJEKTY FE

7.608.565,78

7.506.191,32

98,65

797

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

550.000,00

546.692,67

99,40%

362

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

8.158.565,78

8.052.883,99

98,70%

1 159

3.Współpraca z partnerami rynku pracy
Powiatowy Urząd Pracy współpracuje zarówno z partnerami lokalnego rynku pracy,
w szczególności z pracodawcami, samorządami gminnymi oraz organizacjami pozarządowymi, jak
również z wszystkimi zainteresowanymi podejmowaniem działań na rzecz rynku pracy. Od lat
Urząd prowadzi stałą współpracę z pracodawcami i przedsiębiorcami. Bieżące informacje
o sytuacji na rynku pracy i funkcjonujących podmiotach gospodarczych zawarte są w bazie
przedsiębiorców, prowadzonej przez Urząd. W bazie zarejestrowanych są 3.952 podmioty
gospodarcze, z którymi współpracuje Urząd. Dobra współpraca to przede wszystkim stały kontakt
i wspólne analizowanie potrzeb przedsiębiorców. W tym celu pośrednicy pracy kontaktują się
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telefonicznie

lub

spotykają

osobiście

z

przedstawicielami

przedsiębiorców.

W 2021 r. zostało przeprowadzonych 510 kontaktów z przedsiębiorcami.
4.Oferty pracy
Efektem dobrej współpracy z przedsiębiorcami i partnerami rynku pracy są m.in. pozyskane oferty
pracy. W związku z ograniczeniami w bezpośredniej współpracy z pracodawcami urząd pozyskiwał
oferty pracy również drogą telefoniczną, elektroniczną oraz za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.
Pomimo trudnej sytuacji i wielu ograniczeń w 2021 roku, Urząd pozyskał łącznie 1.305 ofert
pracy i było to więcej o 105 ofert w porównaniu do 2020 roku.
Wykres Ilości ofert pracy w 2019, 2020 i 2021 roku.

2021

744

2020

561

621

2019

579

796
0

200

1305

1200
361

400

600

praca subsydiowana

800

1157

1000

1200

1400

praca niesubsydiowana

Na ogólną liczbę pozyskanych ofert pracy 744 to oferty pracy subsydiowanej i miejsca aktywizacji
zawodowej, co stanowi 57,01% ogólnej liczby pozyskanych ofert pracy.
5.Zatrudnianie cudzoziemców
W 2021 r. do ewidencji oświadczeń wpisano 668 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi, czyli o 265 oświadczeń więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Rejestrowane oświadczenia dotyczyły obywateli: Ukrainy-569, Mołdawii-47, Białorusi-19,
Gruzji-18, Armenii-7, Rosji-7.
Lokalni

pracodawcy

najczęściej

poszukiwali

cudzoziemców

do

pracy

w branżach: budowlanej, produkcyjnej, transportowej.
Liczba zarejestrowanych
oświadczeń w 2020 r.

Liczba zarejestrowanych
oświadczeń w 2021 r.

Wzrost (+) / spadek (-)

403

668

+265
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W 2021 r. zostało wydanych 41 informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb
kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry
bezrobotnych i poszukujących pracy, dotyczących 210 stanowisk.
6.Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i pomoc osobom niezarejestrowanym

Pośrednictwo pracy
W związku z sytuacją epidemiologiczną w 2021 r. aktywizacja osób bezrobotnych odbywała się
głównie

poprzez

kontakty

telefoniczne

pośredników

pracy

z

osobami

bezrobotnymi.

W wyjątkowych sytuacjach poprzez kontakt bezpośredni z zachowaniem rygorów sanitarnych.
W przypadku braku kontaktu telefonicznego wszystkie czynności załatwiane są w formie pisemnej.
W ramach pośrednictwa pracy osobom bezrobotnym udzielane są informacje na temat ofert pracy,
wydawane

są

skierowania

do

pracy

oraz

realizowane

są

zadania

wynikające

z Indywidulanych Planów Działania.
Spośród zarejestrowanych osób bezrobotnych w 2021 roku pracę podjęły 2.022 osoby,
z tego 1.385 osób zostało zatrudnionych w formie pracy niesubsydiowanej.

Poradnictwo zawodowe
Poradnictwo zawodowe jest to pomoc udzielana przez doradcę klienta bezrobotnym i innym
osobom poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz
pracodawcom w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy.
Liczba uczestników porad indywidualnych i grupowych w 2021 r.

Poradnictwo indywidualne
Porady
Informacja
zawodowa

Poradnictwo grupowe
Porady
Spotkania
informacyjne

357 osób

8 osób

87 osób

173 osoby

Poradnictwo indywidualne
W 2021 roku w ramach poradnictwa indywidualnego doradcy klienta przyjęli łącznie 444 osoby,
357 osób w ramach porady indywidualnej oraz 87 osób w ramach indywidualnej informacji
zawodowej.
Poradnictwo zawodowe indywidualne świadczone było głównie bezpośrednio z zachowaniem
zasad reżimu sanitarnego. W uzasadnionych przypadkach indywidualne poradnictwo zawodowe
świadczone było jako tzw. ,,poradnictwo na odległość’’, czyli telefonicznie i e-mailowo.

119

Doradcy zawodowi w 2021 roku świadczyli również poradnictwo dla pracodawców, w związku z
realizacją tarczy antykryzysowej (m.in. udzielali informacji o zasadach korzystania z form pomocy,
pomagali w prawidłowym wypełnianiu wniosków i brali udział w realizacji tych wniosków).

Poradnictwo grupowe
Doradcy zawodowi w ramach grupowych spotkań z zakresu poradnictwa zawodowego
i informacji zawodowej udzielili informacji łącznie 181 osobom, w tym 8 osób uczestniczyło
w poradach grupowych, a 173 osoby uczestniczyły w grupowych spotkaniach informacyjnych.
W

RAMACH

OBSZARU

ZAGROŻENIA/PRZEDSIĘWZIĘCIA:

„MŁODZIEŻ

SZKOLNA”

w okresie od października do listopada 2021 roku odbyły się spotkania zawodoznawcze
z młodzieżą szkolną szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Doradca zawodowy
przeprowadził zajęcia w następujących szkołach:
•

Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie, w których łącznie udział
wzięło 184 uczniów klas maturalnych i kończących szkołę zawodową.

•

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Radzicach Dużych klasy VIII i VII- łącznie w
spotkaniu uczestniczyło 38 uczniów.

•

Branżowa

Szkoła

I

stopnia

w

Żarnowie

klasy

III

i

I-

łącznie

w spotkaniu uczestniczyło 55 uczniów.

Na tych spotkaniach omówił następujące zagadnienia: planowanie ścieżki kariery, zawody
deficytowe i nadwyżkowe w powiecie opoczyńskim, prognozy zawodów przyszłościowych oraz jak
efektywnie szukać pracy na dzisiejszym rynku pracy?
Z pomocy doradcy zawodowego skorzystało 13 osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy.

Szkolenia
W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. na szkolenia skierowano 33 osoby bezrobotne
(w tym 24 osób na szkolenia wskazane przez osoby indywidualne).
Spośród zrealizowanych szkoleń największe zainteresowanie osób bezrobotnych ukierunkowane
było na następujące kursy: operator maszyn do robót ziemnych: koparko – ładowarki, spycharki,
koparki jednonaczyniowej, kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych, prawa jazdy.
Spośród 33 osób bezrobotnych, którzy odbyli szkolenie w 2021 r., 9 osób do 30 roku życia
otrzymało bon szkoleniowy. W ramach tej formy bezrobotny mógł skorzystać z kilku szkoleń.
Najczęściej były to szkolenia: kursy prawa jazdy oraz kwalifikacje do prawa jazdy, operator wózka
jezdniowego, kurs kwalifikacyjny na zwrotniczego.
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K. OCHRONA PRAW KONSUMENTA
W 2021 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów podejmował działania w 173 sprawach, w tym:
→ postępowania w zakresie ochrony praw konsumenckich – 118 spraw,
→ poradnictwo w zakresie ochrony praw konsumenckich – 35 spraw,
→ wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu ochrony
praw konsumenckich – 9 spraw,
→ edukacja konsumencka – 11 spraw.
Jednocześnie Powiatowy Rzecznik Konsumentów wystosował 23 wystąpienia do przedsiębiorców
o

udzielenie

wyjaśnień,

informacji

i

zajęcie

stanowiska

w

aspekcie

ustawy

o ochronie konkurencji i konsumentów tj. o ponowne przeanalizowanie postępowania w zakresie
nieuwzględnionych reklamacji.
Powiat wspierał działania komunikacyjne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
poprzez informacje podawane na stronie internetowej powiatu jak również w social mediach.
L. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE:

1.KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OPOCZNIE
SŁUŻBA PREWENCYJNA
Zakres działania tej służby jest bardzo szeroki, gdyż oprócz typowej prewencyjnej służby
patrolowej, interwencyjnej czy dzielnicowych, funkcjonariusze pionu prewencji realizują zadania
sztabowe polegające począwszy od zabezpieczania wszelkiego rodzaju imprez czy przejazdów
kibiców poprzez działania w zakresie problematyki nieletnich oraz wykroczeń, a skończywszy na
działalności profilaktycznej.
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 2021 rok Komenda Powiatowa Policji w Opocznie zobowiązana była do wykonania
ponad 9 tys. służb zewnętrznych (bez funkcjonariuszy ruchu drogowego). Miernik ten udało się
zrealizować na poziomie 115,7 %.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz Program „Dzielnicowy bliżej nas”
Rok 2021 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 r .
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
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biurek.

Działania dzielnicowego oparte są przede wszystkim na bezpośrednim kontakcie

z obywatelem.
Kolejnym narzędziem, które łączy się ściśle z programem „Dzielnicowy bliżej nas” jest aplikacja
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest to interaktywna mapa pozwalająca przekazywać
Policji informacje o zagrożeniach. Z aplikacji tej może skorzystać anonimowo każda osoba.
Z aplikacji tej można skorzystać poprzez stronę www.policja.pl. Wystarczy wybrać miejsce na
mapie i zaznaczyć konkretne zagrożenie. Każde takie zgłoszenie jest weryfikowane przez
funkcjonariuszy.

Służby ponadnormatywne – współpraca z samorządem w zakresie bezpośrednim działania
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu opoczyńskiego
Mając na celu zapewnienie wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu,
przeciwdziałania wszelkim przejawom naruszania prawa, a także aktywne zwalczanie
dokuczliwych zjawisk społecznych i patologii, w 2021 roku pomiędzy Komendantem Powiatowym
Policji w Opocznie a Burmistrzem Opoczna, Burmistrzem Drzewicy, Wójtami Gmin Białaczów
i Paradyż zawarte zostały porozumienia w sprawie zorganizowania tzw. systemu służb
ponadnormatywnych. Dzięki przekazanym na ten cel środkom finansowym w wysokości ponad 44
tys. zł. możliwym było wystawianie w okresie 2021 roku dodatkowych patroli policyjnych. System
służb ponadnormatywnych przyniósł oczekiwane rezultaty m.in. w postaci poprawy stanu
bezpieczeństwa w Powiecie, a jednocześnie miał pozytywny wpływ na kształtowanie wizerunku
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opoczyńskiej Policji w oczach lokalnego społeczeństwa oraz pokazał konkretne zaangażowanie
władz samorządowych w poprawę poczucia bezpieczeństwa obywateli.
Analizując efekty osiągnięte w latach poprzednich należy stwierdzić, iż 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.
Bieżąca realizacja działań z zakresu przeciwdziałania przemocy

w rodzinie w ramach

tzw. procedury „Niebieskiej Karty”.
W 2021 r. na terenie Powiatu, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Opocznie,
Komisariatu Policji w Paradyżu oraz Posterunku Policji w Drzewicy zainicjowali procedurę
„Niebieskiej Karty” w 107 przypadkach, z czego 97 formularzy NK dotyczyło nowej procedury,
a 16 dotyczyło kolejnych przypadków przemocy w rodzinie w trakcie trwającej procedury. Ponadto,
ze 107 procedur NK, 30 przypadków dotyczyło terenu miejskiego, a 77 wiejskiego. Liczba osób,
co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą wynosi
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111 kobiet, 12 mężczyzn oraz 20 osób małoletnich. W ramach tej procedury do PDOZ
doprowadzono do wytrzeźwienia 34 osoby.
Bieżąca współpraca z przedstawicielami placówek oświatowych w zakresie organizacji
przedsięwzięć zmierzających do zminimalizowania występowania wśród dzieci i młodzieży
jakichkolwiek przejawów patologii - w tym celu zorganizowano szereg spotkań z młodzieżą oraz
gronem pedagogicznym (134 spotkań z młodzieżą, 32 spotkań z pedagogami). Innych działań
profilaktycznych nie realizowano.
SŁUŻBA RUCHU DROGOWEGO
Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Powiatu w 2021 r. utrzymywał 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.
W 2021 roku na terenie Powiatu zanotowano 51 wypadków drogowych, w wyniku których śmierć
poniosło 7 osób, a 59 osób zostało rannych.
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Organizowanie wzmożonych działań ukierunkowanych na ograniczenie zdarzeń drogowych
i ich przyczyn
Mając na uwadze działania w kierunku poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach
w 2021 roku funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili między innymi
następujące działania: „Alkohol i Narkotyki”, „Prędkość”, „Niechronieni uczestnicy ruchu
drogowego”, „Pasy”, „Truck&Bus”, „Bezpieczny Weekend”, „Bezpieczna droga do szkoły”,
„Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczny przejazd-Szlaban na ryzyko!”
Prowadzenie

lustracji

dróg

krajowych,

wojewódzkich,

powiatowych

i gminnych mających na celu określenie i eliminację nieprawidłowości w ich oznakowaniu
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego corocznie tj. wiosną i jesienią wspólnie z zarządcami dróg
dokonują

lustracji

dróg

na

terenie

Powiatu

pod

kątem

ujawniania

nieprawidłowości

w infrastrukturze drogowej, oznakowaniu i organizacji ruchu na drogach. O wszelkich brakach
w oznakowaniu dróg oraz konieczności poprawy organizacji ruchu celem zwiększenia
bezpieczeństwa użytkowników dróg na bieżąco informowani są ich zarządcy. Ponadto,
w sierpniu 2021 roku przeprowadzono również lustrację dróg w rejonie szkół przed rozpoczęciem
roku szkolnego.
Inicjowanie spotkań z podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg, wnioskowanie
o wprowadzenie rozwiązań z zakresu organizacji ruchu i bieżącego utrzymania dróg
W ramach prowadzonej współpracy z zarządcami dróg poszczególnych kategorii funkcjonariusze
Wydziału Ruchu Drogowego inicjowali

spotkania w zakresie

rozpatrywania i opiniowania
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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 2021 roku odbyło się
9 takich komisji, gdzie rozpatrzono 2 wnioski i propozycje w sprawie zmian w organizacji ruchu.
Ponadto, we współpracy z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Łodzi funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KPP Opoczno, aktywnie uczestniczyli
w komisjach dot. propozycji zmian w organizacji ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich na
terenie Powiatu.
SŁUŻBA KRYMINALNA
W 2021 r. wszczęto 1125 postępowań przygotowawczych tj. o 74 postępowań więcej niż w roku
2020.
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2.KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPOCZNIE
Wśród typowych zagrożeń występujących na terenie Powiatu można wymienić zagrożenia
pożarowe, niebezpieczeństwa wynikające z szeroko rozwiniętego transportu drogowego oraz
kolejowego, po których przewożone są materiały niebezpieczne, jak również związane
z przesyłem gazu poprzez rurociągi wysokiego i średniego ciśnienia; wpływem warunków
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meteorologicznych: długotrwałych opadów, nagłych roztopów i wywołanych nimi podtopień
i powodzi, zwłaszcza w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych na terenie powiatu, tj.: rzeki
Pilicy, Wąglanki, Czarnej, zbiornika wodnego w Drzewicy, zalewu w Miedznej Murowanej, Zalewu
Sulejowskiego jak również dużą ilością stacji paliw płynnych oraz stacji autogazu oraz dystrybucją
gazu w butlach.
W 2021 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej odnotowały ogółem 1.362 interwencji,
w tym:
•

gaszenie pożarów – 226, co stanowi 16,6 % ogólnej liczby interwencji,

•

miejscowe zagrożenia, czyli akcje ratownictwa technicznego i inne interwencje – 1095, w tym
238 zdarzeń związanych z COVID–19, co stanowi razem 80,4 % ogólnej liczby interwencji,

•

alarmy fałszywe – 41, z tego 28 w dobrej wierze, 12 z instalacji wykrywania pożaru, 1 złośliwy,
co stanowi 3 % ogólnej liczby interwencji.

Zestawienie zdarzeń powstałych w latach 2011 – 2021

Zdarzenia
w latach
Pożary
Miejscowe
zagrożenia
Alarmy
fałszywe
Ogółem

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
389

553

212

295

493

258

310

297

428

343

226

532

356

672

502

632

783

775

724

606

968

1095

21

28

17

18

27

22

26

41

45

45

41

942

937

901

815

1152 1063 1109 1062 1079 1356 1362

Ogólna suma strat, powstałych w wyniku pożarów i miejscowych zagrożeń w 2021 roku, wyniosła
4 mln 860 tys. zł, w tym:
• podczas pożarów – 2 mln 638,9 tys. zł,
• miejscowych zagrożeń – 2 mln 221,1 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 71 mln 229 tys. zł, w tym:
• podczas pożarów - 61 mln 431 tys. zł,
• miejscowych zagrożeń - 9 mln 798 tys. zł.
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Zestawienie strat i uratowane mienie w zdarzeniach w tys. zł za okres 2014-2021.
Powiat Opoczyński

Straty
1116,9
1794,6
1779,7
6395,4
1252,9
2456,5
1826,3
2638,9
19261,2

2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
2018 rok
2019 rok
2020 rok
2021 rok
Suma za okres
2014-2021

POŻARY
Uratowane mienie
120015
18029
42537
34576
33800
68400
52778
61431
431566

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA
Straty
Uratowane mienie
1417
7614
1628,9
9165
3696,8
9589
2165,9
6827
2060,9
7650
1809,3
6502
1710,4
6531
2221,1
9798
16710,3
63676

Udział ilościowy i procentowy gmin w ogólnej liczbie zdarzeń na terenie
powiatu opoczyńskiego przedstawia poniższa tabela:
Pożary

Miejscowe
zagrożenia

Alarmy
fałszywe

Ogółem

Ilość
Udział zdarzeń
[%] w 2021r.

Lp.

Gmina/
Powiat

1.

Białaczów

29

13

64

6

1

2

94

7

92

2.

Drzewica

16

7

111

10

7

17

134

10

133

3.

Mniszków
m. i gm.
Opoczno

22

10

193

18

4

10

219

16

86

84

37

447

41

25

61

556

41

692

5.

Paradyż

14

6

58

5

1

2

73

5

71

6.

Poświętne

17

8

49

4

0

0

66

5

45

7.

Sławno

21

9

65

6

0

0

86

6

98

8.

Żarnów
Powiat
opoczyński

23

10

108

10

3

7

134

10

139

226

100

1095

100

41

100

1362

100

1356

4.

9.

Ilość
Udział
Udział
Udział
Razem
Razem
Razem
zdarzeń
[%]
[ %]
[ %]
w 2021 r.

W powstałych zdarzeniach, zwłaszcza w pożarach i miejscowych zagrożeniach (szczególnie
wypadki drogowe) wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w stosunku do roku 2020. Podczas
miejscowych zagrożeń w 2020 roku śmierć poniosło 15 osób, natomiast w 2021 roku ofiar
śmiertelnych

w

powstałych

zdarzeniach

było

18.

W pożarach

w

2020

roku

śmierć poniosły 2 osoby, a w 2021 roku 4 osoby. Znacząco zmalała liczba osób rannych,
szczególnie w grupie miejscowych zagrożeń (wypadki i kolizje).
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Ofiary śmiertelne
Lp.

Rodzaj zdarzenia

1.

Pożary

2

2.

Miejscowe zagrożenia

3.

Razem

Rok 2020

Rok 2021

Ranni
Rok 2020

Rok 2021

4

5

2

15

18

97

69

17

22

103

71

Analizując najczęściej występujące zdarzenia w roku 2021 o charakterze miejscowych zagrożeń
jednostki ochrony przeciwpożarowej uczestniczyły w:
❖ usuwaniu gniazd i kokonów niebezpiecznych oraz agresywnych owadów z budynków
mieszkalnych (osy, pszczoły, szerszenie) – 245 zdarzeń,
❖ działaniach 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 – 181 zdarzeń,
❖ usuwaniu skutków wypadków i kolizji drogowych – 96 zdarzeń,
❖ działaniach związanych z wypompowaniem wody z zalanych piwnic i pomieszczeń
w budynkach mieszkalnych i gospodarczych – 18 zdarzeń,
❖ działaniach związanych z pandemią COVID-19 – 238,
Nietypowe zdarzenia:
Strażacy wyjeżdżali także do nietypowych zdarzeń (razem 28 interwencji), takich jak np.:
−

pomoc Policji oraz przypadki otwierania drzwi - 11,

−

izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego (IZRM) – 10,

−

zabezpieczenia lądowania LPR - 7,

Doskonalenie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego
•

Szkolenia specjalistyczne PSP: zrealizowano 7 kursów specjalistycznych, szkoleń i testów,
w których uczestniczyło 28 strażaków,

•

Szkolenie OSP: zrealizowano 3 kursy podstawowe, w których uczestniczyło 84 strażaków
OSP.

Współpraca w ramach organizacji systemu łączności, alarmowania i współdziałania
pomiędzy służbami, inspekcjami i strażami oraz PCZK
12 października 2021 r. na terenie zakładu produkcyjnego Ceramika Paradyż Sp. z.o.o.
w miejscowości Wielka Wola, gm. Paradyż odbyły się powiatowe ćwiczenia doskonalące
współdziałanie jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego podczas
działań w sytuacjach kryzysowych. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości
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taktycznych sił i środków Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej podczas zdarzeń związanych
z pożarem zakładu produkcyjnego, wykorzystującego w procesie technologicznym gaz ziemny.
W manewrach pod kryptonimem „Ceramika Paradyż 2021” udział wzięli przedstawiciele służb
i instytucji: JRG PSP Opoczno, jednostki OSP KSRG, Pogotowie Ratunkowe ZRM Opoczno,
Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Opocznie, Pogotowie Gazowe, Zakładowa Grupa Ratownicza Ceramiki Paradyż.
KSRG na terenie powiatu opoczyńskiego
• Trzon KSRG powiatu opoczyńskiego stanowi Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza KP PSP
w Opocznie dysponująca następującym wyposażeniem: GBA-Rt 5/16 Man, GBA-Rt 3/16 Man,
GCBA 8/50/2,5 Renault, SHD 24 Volvo, SLOp Nissan Navara, SLOp Toyota Corolla, SLRR
Citroen Berlingo, SLKw Renault, Mikrobus Fiat Ducato
•

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

•

OSP KSRG – 19 jednostek

Łącznie na terenie powiatu opoczyńskiego działają 62 jednostki OSP, w tym OSP spoza KSRG –
43 jednostki (S3 – 9 jednostek OSP: Opoczno, Dzielna, Wygnanów, Drzewica, Zarzęcin,
Prymusowa Wola, Kamień, Paradyż, Żarnów; S2 – 15 jednostek OSP; S1 – 36 jednostek OSP;
M – 2 jednostki OSP).
Dotacje dla jednostek OSP z terenu powiatu opoczyńskiego w 2021 r. na zakup sprzętu
ratowniczo-gaśniczego oraz samochodów bojowych:
Dla właściwego zabezpieczenia logistycznego jednostek OSP z Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego na terenie Powiatu zrealizowano zgodnie z zakresem przedmiotowym, zatwierdzonym
przez

Ministra

Spraw

Wewnętrznych

i

Administracji,

dotację

z budżetu

państwa

w 2021 roku na zadanie publiczne pn.„Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony
przeciwpożarowej, włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” w łącznej
wysokości 92.923 zł, z czego:
•

15.523,00 zł to wydatki bieżące na remont strażnic dla jednostek OSP Mniszków, OSP
Zarzęcin;

•

77.400,00 zł to wydatki bieżące i inwestycyjne na zakup sprzętu techniki specjalnej, sprzętu
łączności i wyposażenia osobistego oraz ochronnego.

W 2021 r. jednostka OSP KSRG Opoczno, gm. Opoczno zakupiła średni samochód ratowniczogaśniczy marki MAN w kwocie 799.500,00 zł. Źródła finasowania: 90.000,00 zł - Komendant
Główny PSP (dotacja KSRG), 390.000,00 zł - WFOŚiGW w Łodzi, 319.500,00 zł - Gmina Opoczno.
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Jednostki OSP z KSRG otrzymały następujące dofinansowanie:

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

Nazwa jednostki
OSP Błogie
OSP Brudzewice
OSP Drzewica
OSP Dzielna
OSP Kamień
OSP Krzczonów
OSP Mniszków
OSP Opoczno
OSP Petrykozy
OSP Poświętne
OSP Prymusowa Wola
OSP Skórkowice
OSP Sławno
OSP Wąglany
OSP Wójcin
OSP Wygnanów
OSP Zarzęcin
OSP Żarnów

Suma:

PRZYGOTOWANIE

Kwota
dofinansowania w zł

JEDNOSTEK

4.500,00
4.500,00
4.500,00
5.400,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
90.000,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
9.000,00
4.500,00
15.523,00
4.500,00
182.923,00

OCHRONY

PRZECIWPOŻAROWEJ

DO

DZIAŁAŃ

RATOWNICZO – GAŚNICZYCH
Dla właściwego przygotowania jednostek OSP na terenie Powiatu do działań ratowniczogaśniczych zrealizowano dotację z budżetu państwa w 2021 r. na zadanie publiczne
pn.„Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczogaśniczych” zgodnie z zakresem przedmiotowym, zatwierdzonym przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w łącznej wysokości 65.864,00 zł, z czego:
•

36.050,00 zł to wydatki bieżące na remont strażnic dla jednostek OSP Bukowiec N/Pilicą,
OSP Gapinin, OSP Kraśnica, OSP Kruszewiec, OSP Parczów, OSP Przyłęk, OSP
Zdyszewice i OSP Żardki;

•

29.814,00 zł to wydatki bieżące i inwestycyjne na zakup sprzętu techniki specjalnej, sprzętu
łączności i wyposażenia osobistego oraz ochronnego.
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Jednostki OSP spoza KSRG otrzymały następujące dofinansowanie:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nazwa jednostki
OSP Bukowiec N/Pilicą
OSP Gapinin
OSP Kozenin
OSP Kraśnica
OSP Kruszewiec
OSP Miedzna Drewniana
OSP Parczów
OSP Paszkowice
OSP Przyłęk
OSP Strzelce
OSP Trzebina
OSP Zachorzów-Kolonia
OSP Zakościele
OSP Zdyszewice
OSP Żardki
Suma

DOFINANSOWANIE

Kwota dofinansowania
w zł
4.400,00
1.664,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
7.000,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
65.864,00

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DLA

JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek ochotniczych
straży pożarnych, zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności
w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 otrzymało
61 jednostek OSP z terenu powiatu opoczyńskiego w kwocie 5.000,00 zł na każdą jednostkę OSP
na zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu ochrony dróg oddechowych. Łączna kwota
dofinansowania wyniosła 305.000,00 zł.

PRZYGOTOWANIE

JEDNOSTEK

OCHRONY

PRZECIWPOŻAROWEJ

DO

DZIAŁAŃ

RATOWNICZO – GAŚNICZYCH
Dla właściwego przygotowania MDP, działających przy jednostkach OSP na terenie powiatu
opoczyńskiego do udziału w zawodach sportowo-pożarniczych zrealizowano zgodnie z zakresem
przedmiotowym, zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotację
z budżetu państwa w 2021 roku w łącznej wysokości 9.600,00 zł. Dofinansowanie otrzymały
jednostki:
•

OSP Kunice – 2.600,00 zł na zakup wyposażenia do przeprowadzenia zawodów sportowopożarniczych dla MDP oraz umundurowania i wyposażenia osobistego dla członków MDP,

•

OSP Mniszków – kwota 5.000,00 zł na zakup wyposażenia do przeprowadzenia zawodów
sportowo-pożarniczych dla MDP,
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•

OSP Opoczno – kwota 2.000,00 zł na zakup umundurowania i wyposażenia osobistego dla
członków MDP.

W ramach współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz podejmowania działań
w zakresie wspierania ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu opoczyńskiego Komenda
Powiatowa PSP w Opocznie przekazała zbędny sprzęt techniki specjalnej:

LP.

Nazwa, typ pojazdu/sprzętu

Marka

1.
2.
3.
4.

silnik do łodzi
radiotelefon
radiotelefon
przecinarka

Suzuki
Motorola GP-360
Motorola GP-360
Partner K 700

Jednostka
Organizacyjna
OSP Przyłęk,
OSP Paradyż
OSP Krzczonów
OSP Miedzna Drewniana

Jednostki OSP, włączone do KSRG dysponują nowoczesnym sprzętem ratowniczo-gaśniczym i
spełniają wszystkie wyznaczone standardy wyposażenia do realizacji podstawowych zadań
ratowniczych oraz z zakresu przypisanych im specjalizacji.
W okresie ostatnich 11 lat prawie we 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 doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy
w ramach przyznawanych dotacji z budżetu państwa, źródeł zewnętrznych oraz środków
samorządowych oraz przekazywanego zbędnego, sprawnego technicznie sprzętu i wyposażenia
z tut. Komendy.
Działalność kontrolno - prewencyjna
Podstawowym zadaniem pionu kontrolno-rozpoznawczego PSP w Opocznie jest sprawowanie
nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, a także pozyskiwanie informacji
w zakresie m.in. potencjalnych zagrożeń, przygotowania obiektów do prowadzenia ewentualnych
akcji ratowniczo –gaśniczych oraz planowania ćwiczeń.
W 2021 r. przeprowadzono 67 czynności kontrolno - rozpoznawczych, z których 29 to kontrole
podstawowe, 8 to kontrole sprawdzające, 30 to odbiory obiektów. Kontrolą objętych zostało
139 obiektów.
Biorąc pod uwagę grupy skontrolowanych obiektów, najwięcej bo 66 w obiektach produkcyjnych
i

magazynowych

(28

kontroli),

40 w obiektach

użyteczności

publicznej

(25

kontrole),

19 na obszarach leśnych (3 kontrole), 12 w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (9 kontroli),
oraz 2 w obiektach zamieszkania zbiorowego (2 kontrole).
W obiektach skontrolowanych w roku 2021 stwierdzono ogółem 47 nieprawidłowości w zakresie
ppoż. Usterki ujawniono w następujących grupach obiektów:
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•

budynki mieszkalne wielorodzinne

- 1

•

obiekty użyteczności publicznej

- 11

•

produkcyjno-magazynowe

- 32

•

zamieszkania zbiorowego

-3

Jednym z zadań koordynowanych przez pion kontrolno-rozpoznawczy jest prewencja społeczna,
która realizowana jest przez funkcjonariuszy z 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.
Realizowane kampanie ogólnopolskie: „Czad i ogień – obudź czujność”, „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie”, „Otwarte drzwi strażakówratowników”, „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Stop pożarom traw”.

3. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W OPOCZNIE
W roku 2021 przeprowadzono: 165 kontroli obiektów w trakcie użytkowania, w tym: 108 kontroli
obiektów wielkopowierzchniowych, 2 kontrole budynków oświaty, 1 kontrolę sali gimnastycznej, 23
kontroli placów zabaw,

3 kontrole budynków handlowo - usługowych,

28 kontroli stanu

technicznego.
Ogółem w 2021 r. przeprowadzono 308 kontroli i inspekcji terenowych.
W roku minionym 2021 organ nadzoru budowlanego otrzymał 1 zawiadomienia o katastrofie
budowlanej
Akcja zima - z uwagi na warunki atmosferyczne zachodziła potrzeba egzekwowania obowiązku
usuwania śniegu i lodu

z obiektów budowlanych na podstawie Rozporządzenia Nr 4/2010

Wojewody łódzkiego. Dokonano 4 kontroli obiektów użyteczności publicznej dotyczących usuwania
śniegu z dachu.
W

2021 roku, na wniosek WINB w Łodzi przeprowadzono kontrole utrzymania obiektów

budowlanych - 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.
Ilość kontroli ogółem - 23.
W roku 2021 r. nałożono 35 mandatów karnych kredytowanych na kwotę 8.200 zł.
W roku 2021 wydano 159 decyzji administracyjnych oraz 180 postanowień.
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Dane statystyczne:

Budownictwo mieszkaniowe w 2021 r.

Forma budownictwa

1
Ogółem
Indywidualne
Spółdzielcze
Przeznaczone na
sprzedaż lub wynajem

Liczba mieszkań

Pow. użytkowa
mieszkań w m2
Oddanych do użytkowania

Których budowę
rozpoczęto
W budynkach mieszkalnych i o innych przeznaczeniu niż
mieszkalne
2
3
4
267
233
25175
267
160
21122
0
24
878
0
49
3175

Obiekty przekazane do użytkowania w 2021 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 2021 r.
Na podstawie
Na podstawie pozwolenia na
zawiadomienia o
użytkowanie
zakończeniu budowy
Ogółem
W tym
legalizacja (art.
48 i 49)
189
2
2

1

-

4

-

-

26

-

-

43

-

-

10

0

-

2

0

-

0
32

0
0

-

0

0

-

308

3
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Nakazy rozbiórki obiektów budowlanych w 2021 r.
Decyzje nakazujące
rozbiórkę z tytułu:

Liczba - w tym budynki:
ogółem -jednorodzinne

w tym na
w tym
terenach
budownictwo
zamkniętych: transportowe

-wielorodzinne
-zamieszkania
zbiorowego

0

1

Samowoli budowlanej (art. 48)*'

5

0

3
-

4
-

Budowy prowadzonej
niezgodnie z warunkami
pozwolenia (art. 50a i 51)*'

-

-

-

-

-

Niewłaściwego utrzymania
obiektów budowlanych
(art. 67)*'

8

2

-

-

-

13

2

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

-

-

-

Budowy prowadzonej
niezgodnie z warunkami
pozwolenia (art. 50a i 51)*'

-

-

-

-

-

Niewłaściwego utrzymania
obiektów budowlanych
(art. 67)*'

0

0

-

-

-

Razem:

1

0

-

-

-

3

4

5

Razem:
Wszczęte postępowania
egzekucyjne
eegzekucyjne
z tytułu:
Samowoli budowlanej
(art. 48)*'

0

Rozbiórki wykonane z tytułu:

2

w tym
budownictwo
wodne

1a
przez
zobowiązanego

1b

2

5
-

w drodze
wykonania
zastępczego

Samowoli budowlanej (art. 48)*'

2

-

0

-

-

-

Budowy prowadzonej
niezgodnie z warunkami
pozwolenia (art. 50a i 51 )*'

0

-

-

-

-

-

Niewłaściwego utrzymania
obiektów budowlanych
(art. 67)*'

1

-

0

-

-

-

Razem:

3

-

0

-

-

-

4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
W budżecie Powiatu, na rok 2021, na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym
utworzona została rezerwa celowa w wysokości 140.000,00 zł.
W

celu

zapewnienia

bezpieczeństwa

mieszkańcom

Powiatu,

monitorowania

zagrożeń

i ostrzegania ludności, zgodnie z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym, powołane jest
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dyżurni PCZK przez 7 dni w tygodniu,
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całodobowo, monitorowali na bieżąco sytuację w Powiecie i w sytuacji zagrożenia przekazywali
ostrzeżenia do gmin oraz innych jednostek organizacyjnych.
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, powołany przez Starostę Opoczyńskiego, wykonuje
zadania związane z określonymi sytuacjami kryzysowymi, tzw. Sztab Kryzysowy.
Rok 2021 to nadal czas trwania pandemii COVID-19 oraz walki z ASF (Afrykański Pomór Świń).
W roku 2021 powiat opoczyński, w całości, objęty jest rejonizacją ASF, tzn. wszystkie gminy
w naszym Powiecie są w obszarach z ograniczeniami:
I - kolor niebieski: Paradyż, Mniszków, Sławno, Żarnów,
II- kolor różowy: Białaczów, Drzewica, Opoczno, Poświętne.
Nakłada to dodatkowe obowiązki dla hodowców trzody chlewnej i inspekcji weterynaryjnej.
Rok 2021 to kolejny rok walki z koronawirusem SARS-CoV-2. W styczniu 2021 roku, w powiecie
opoczyńskim, utworzono 13 punktów szczepień. Przez cały rok była prowadzona promocja
szczepień.
Zgodnie z poleceniem Wojewody Łódzkiego od 1 maja 2021 roku Starosta Opoczyński zapewnił
wsparcie organizacyjne i techniczne związane z utworzeniem Punktu szczepień powszechnych
w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie. Punkt ten utworzył i prowadził
SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie.
Na terenie powiatu opoczyńskiego, od początku epidemii COVID-19 tj. od marca 2020 r. do
31 grudnia 2021 r. było zakażonych SARS-CoV-2 3.659 osób. W tym okresie zmarło 178 osób
zakażonych koronawirusem i które miały choroby współistniejące.
Natomiast tylko w 2021 roku zarejestrowano 2.135 osób zakażonych SARS-CoV-2.
Funkcjonując w okresie stanu epidemii COVID – 19 SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda
Biernackiego w Opocznie wprowadzał szczególne rozwiązania mające na celu zapobieganie
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i minimalizowanie zagrożenia dla zdrowia pacjentów.
Utworzone zostały w tym celu sale izolacyjne dla pacjentów przyjmowanych do Szpitala, gdzie
poddawani byli oni testom w kierunku SARS-CoV-2. Realizowano i wprowadzano procedury instrukcje i zarządzenia, które miały na celu zapewnić i zabezpieczyć personel medyczny
i pacjentów w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W walce z epidemią szpital współpracował ze
Starostwem Powiatowym i Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Opocznie oraz na
bieżąco realizował wszystkie decyzje Wojewody Łódzkiego w zakresie walki z COVID-19.
W punkcie wymazowym przeznaczonym do diagnostyki koronawirusa, prowadzonym przez
SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie, wykonano w 2021 roku 10.373 testy diagnostyczne
w kierunku SARS-CoV- 2.
Od początku stycznia do końca grudnia 2021 r. przeciwko SARS-CoV- 2 zaszczepiono 40.562
osoby, co stanowiło 51 % ludności powiatu opoczyńskiego.

138

Szczepienia realizowane w poszczególnych miesiącach 2021 roku
przez SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
1

Styczeń

1.014

2

Luty

2.182

3

Marzec

3.246

4

Kwiecień

3.557

5

Maj

6.470

6

Czerwiec

7.709

7

Lipiec

5.304

8

Sierpień

2.145

9

Wrzesień

1.218

10

Październik

11

Listopad

2.232

12

Grudzień

4.515

RAZEM

40.562

970

W ramach promocji szczepień Powiat wraz ze Szpitalem Powiatowym zorganizował Pikniki
Zdrowia, które zostały przeprowadzone wspólnie z gminami oraz powiatowymi instytucjami
publicznymi i w swoich działaniach miały szeroko rozumianą ochronę zdrowia. Pikniki Zdrowia
odbyły się m. in. 22 lipca 2021 r. przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Opocznie, 4 sierpnia
2021 r. w Paradyżu, 6 sierpnia 2021 r. w Drzewicy i w Poświętnem, 9 sierpnia 2021 r. w
Białaczowie, 11 sierpnia 2021 r. w Sławnie, 13 sierpnia 2021 r. w Mniszkowie.
W ramach pikników zdrowia prowadzone były szczepienia dorosłych i dzieci przeciw COVID -19,
realizowany był program 40+ oraz były prowadzone optymalne działania profilaktyczne dotyczące
szeroko rozumianej ochrony zdrowia mieszkańców Powiatu.
DZIAŁALNOŚĆ

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W

OPOCZNIE W ZAKRESIE

ZWALCZANIA COVID 19 - podsumowanie:
-liczba osób objętych kwarantanną/izolacją domową na terenie powiatu opoczyńskiego - 8.781,
-liczba przeprowadzonych kontroli osób objętych kwarantanną/izolacją domową - około 90.000
kontroli osób,
-liczba przeprowadzonych interwencji - 3.424,
-liczba pouczeń - ponad 1.100,
-liczba nałożonych mandatów karnych - ponad 2.300,
-liczba skierowanych wniosków o ukaranie - 173.
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Działania Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Opocznie związane
z pandemią COVID-19 to 238 zdarzeń, w tym:
❖ 144 - kontrola i napełnianie namiotów ratowniczych przy Szpitalu Powiatowym w Opocznie,
❖ 81- dowożenie pacjentów na szczepienia przeciw COVID – 19,
❖ 13 - transport środków dezynfekcyjnych dla żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych,
Starostwa i Szpitala Powiatowego w Opocznie, Urzędów Miast i Gmin – łącznie dostarczono
przy wsparciu jednostek OSP kilkadziesiąt tysięcy litrów płynów do dezynfekcji,
❖ Dystrybucja przez jednostki OSP ulotek propagujących wiedzę na temat profilaktyki oraz
szczepień przeciw COVID-19.

Nauka, w okresie pandemii, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat:
Realizacja nauki zdalnej jest możliwa tylko przy zapewnieniu odpowiedniej jakości łącz
internetowych oraz sprzętu komputerowego. Zdecydowana większość uczniów nie miała
z tym problemu.
Powiat w 2020 roku realizował projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego
Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
Projekt był odpowiedzią na zaistniałą sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na
obszarze

Rzeczypospolitej

Polskiej

stanu

epidemii,

spowodowanym

zakażeniami

koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe
standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiedli
przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiadało dostępu do Internetu lub
sprzętu, na którym mogło realizować podstawy programowe.
W ramach realizacji projektu Powiat zakupił: 73 laptopy, 14 oprogramowań biurowych typu
Office oraz 11 urządzeń z dostępem do Internetu.
Dzięki realizacji projektu grantowego doposażono 7 szkół ponadpodstawowych:
-Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie,
-I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie,
-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła
II w Opocznie,
-Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie,
-Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy,
-Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym,
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-Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie.
Zakupiony sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz dostęp do Internetu umożliwił wsparcie
w

zakresie

kontynuowania

nauki

w

warunkach

domowych

65

uczniom

i 8 nauczycielom.
To pozwoliło na prowadzenie nauki zdalnej w 2021 roku.
W istniejącej sytuacji związanej z możliwością powrotu do zdalnego nauczania zakupiony
sprzęt ponownie zostanie udostępniony uczniom i nauczycielom.
Czas nauki zdalnej rodził wiele problemów nie tylko natury technicznej, ale również problemy
związane z umiejętnością obsługi programów komputerowych zapewniających możliwość
efektywnego prowadzenia nauki zdalnej. Wychowawcy i nauczyciele nawiązywali kontakt
z uczniami oraz ich rodzicami wskazując ścieżki komunikacji oraz formy wymiany informacji
w celu jak największego złagodzenia skutków związanych w prowadzeniem nauki zdalnej.
Został wykonany olbrzymi wysiłek związany z organizacją nauki zdalnej oraz jej
przeprowadzeniem. Mimo wielkiego zaangażowania i wręcz tytanicznej pracy wykonywanej
przez nauczycieli – sami nauczyciele oceniają ten czas jako mało efektywny. W celu
łagodzenia tych skutków nauczyciele odbyli szereg szkoleń w trybie online dotyczących sfery
społecznej.
Z uwagi na potrzebę przygotowania uczniów do egzaminów zawodowych oraz maturalnych
nauczyciele organizowali zajęcia – konsultacje w małych grupach. W 2021 r. w Zespole Szkół
Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie odbyło się 384 takich konsultacji
co w efekcie w poważnym stopniu zniwelowano braki spowodowane nauką zdalną
w kontekście przygotowania do egzaminów zewnętrznych.
Pomimo różnych środków zaradczych i wysiłków można stwierdzić, że powrót do dyscypliny
związanej z nauką stacjonarną dla wielu uczniów przebiega bardzo ciężko. Powoli krok po
kroku nauczyciele starają się niwelować braki powstałe poprzez długie miesiące nauki zdalnej,
ale będzie to proces mozolny gdyż należy z empatią i indywidualnie rozwiązywać problemy
uczniów oraz powstałe zaległości.
W roku 2021 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie oraz filia w Drzewicy pracowały
w sposób stacjonarny, na bieżąco realizując zadania związane z bezpośrednią pracą indywidualną
z uczniem oraz na jego rzecz. Z uwagi na ograniczoną dostępność do placówek oświatowych
(funkcjonowanie zdalne), część zajęć realizowana była także z zastosowaniem środków
komunikacji na odległość. Były to przede wszystkim szkolenia rad pedagogicznych, prelekcje dla
rodziców, zajęcia warsztatowe dla uczniów. W maju i czerwcu 2021 r. pracownicy Poradni
przeprowadzili na terenie szkół powiatu opoczyńskiego cykl warsztatów reintegracyjnych dla
uczniów.
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II
w Opocznie funkcjonował w trybie zdalnym od 29 marca do 29 kwietnia 2021 r. i od 20 grudnia
2021 r. do 10 stycznia 2022 r.
Domy Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy w 2021 r. podczas trwania pandemii
funkcjonował zapewniając ciągłość usług mieszkańcom Domu. Jednostka dostosowała się do
panujących już drugi rok warunków epidemii i

zorganizowała podopiecznym i pracownikom

bezpieczne zasady działania. Priorytetem było zapewnienie osobom starszym, chorym
i niepełnosprawnym potrzebnej, całodobowej opieki, gwarantując przy tym maksymalny poziom
bezpieczeństwa wszystkim dookoła.
W okresie zmniejszania się zagrożenia stopniowo powracano do organizacji zajęć grupowych,
posiłków na stołówce, jednak nadal z zachowaniem maksymalnych środków ostrożności.
W 2021 r. w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy odnotowano zachorowania
wśród mieszkańców i pracowników na COVID-19. W każdym takim przypadku jednostka stosowała
wypracowane i ustalone procedury pozostając w ścisłym kontakcie z odpowiednimi służbami.
Na początku roku 2021 r. po pojawieniu się możliwości szczepień prowadzona była profilaktyka
zachęcająca zarówno mieszkańców jak i pracowników do szczepień przeciw COVID-19.
W efekcie czego w 2021 r.

ponad 90 % mieszkańców i pracowników Domu zostało

zaszczepionych. Wysoki procent zaszczepionych mieszkańców i pracowników przełożył się na
zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania.
Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach od samego początku ogłoszenia stanu
epidemicznego związanego z COVID-19 podejmował szereg działań w celu zminimalizowania
ryzyka wystąpienia kolejnej fali pandemii. Funkcjonował tak, aby zapewnić ciągłość usług
mieszkańcom Domu.
W 2021 r. w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach podejmowane były następujące
działania:
-uczestnictwo w Powiatowym Pikniku „SZCZEPIMY SIĘ” w Opocznie propagującym szczepienia
przeciw COVID-19,
-prowadzenie wewnętrznych spotkań informacyjnych z pracownikami Domu w celu promowania
szczepień.
Po pojawieniu się możliwości szczepień w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach
prowadzona była profilaktyka zachęcająca zarówno mieszkańców, jak i pracowników do szczepień
przeciw COVID – 19. W efekcie czego w 2021 r. 98% mieszkańców i 81% pracowników Domu
zostało zaszczepionych.
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Wysoki procent zaszczepionych przełożył się na zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania
Domu w 2021 r.
Do zadań Powiatu należy również wyposażenie i utrzymanie Powiatowego Magazynu
Przeciwpowodziowego i Zarządzania Kryzysowego, który jest na bieżąco uzupełniany
w brakujące materiały. W sytuacji kryzysowej z tego Magazynu korzystają służby, gminy
i jednostki organizacyjne Powiatu. Zdecydowana większość zasobu Magazynu w 2021 roku
wydawana i przyjmowana to środki ochrony związane z COVID-19.
W celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami inspekcjami
i strażami oraz zadań określonych w art. 38 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym, Zarządzeniem Starosty Opoczyńskiego Nr 8/19 z dnia 19 stycznia 2019 r. powołana
została Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.
W 2021 roku odbyły się trzy posiedzenia Komisji:
W dniu 5 marca 2021 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK) na którym:
1) przedstawiona została realizacja Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023 w 2020 r.,
2) zapoznano się z informacją Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa
w powiecie opoczyńskim oraz przeprowadzono analizę sił i środków bojowych, jak również
przedstawiono informację dotyczącą wykonywanych zadań przez KSRG (Krajowy System
Ratowniczo-Gaśniczy),
3) zapoznano się z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii nt. Afrykańskiego Pomoru Świń
(ASF) i wirusa ptasiej grypy H5N8. Zapoznano się z aktualną sytuacją epidemiczną,
4) zapoznano się z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą
sytuacji epidemicznej na terenie powiatu opoczyńskiego.
W dniu 8 czerwca 2021 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego przedmiotem było:
1)omówienie przygotowań służb, inspekcji i straży, jednostek organizacyjnych Powiatu
związanych z zabezpieczeniem nadzoru prewencyjnego dla wypoczynku dzieci i młodzieży
w okresie wakacji,
2)przedstawienie informacji kierownika Nadzoru Wodnego w Białaczowie w zakresie gospodarki
wodnej na terenie powiatu opoczyńskiego,
3)przedstawienie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącej
sytuacji epidemicznej na terenie powiatu opoczyńskiego,
4)omówienie sytuacji związanej ze szczepieniami na terenie powiatu opoczyńskiego.
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W dniu 16 listopada 2021 r. odbyło się kolejne, wspólne, posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas którego:
1) omówiono przygotowanie samorządów, organizacji pozarządowych i innych służb i instytucji
do udzielenia pomocy potrzebującym (bezdomnym, samotnym) w warunkach znacznych
spadków temperatur oraz przygotowanie zarządów dróg w sezonie 2021/2022,
2) zapoznano się z informacją Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa
w powiecie opoczyńskim oraz omówiono funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa,
3) zapoznano się z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą
sytuacji epidemicznej na terenie powiatu opoczyńskiego,
4) przyjęto plany pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego na 2022 rok.
Wszystkie omawiane tematy dotyczyły bardzo ważnych, z punktu widzenia bezpieczeństwa
mieszkańców, spraw i zagadnień. Wszystkie te działania zostały ocenione jako prawidłowe,
realizowane z pełnym zaangażowaniem.
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