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I. WPROWADZENIE 

 

W tym roku Zarząd Powiatu w Brzezinach po raz kolejny przedkłada Raport o stanie 

Powiatu Brzezińskiego zawierający podsumowanie aktualnej sytuacji Powiatu, obszary jego 

funkcjonowania, a także zadania realizowane w 2020 r., w szczególności realizację polityk, 

programów, strategii i uchwał Rady Powiatu w Brzezinach. Aby cele określone w tych 

dokumentach zostały zrealizowane niezwykle ważna jest współpraca samorządów lokalnych, 

dla których rozwój Powiatu jest priorytetem. W 2020 roku w ramach prac nad „Strategią 

Rozwoju Powiatu Brzezińskiego” zapoczątkowano spotkania przedstawicieli Zarządu 

Powiatu w Brzezinach i Rady Powiatu w Brzezinach z przedstawicielami samorządów Gmin: 

Brzeziny, Dmosin, Jeżów i Rogów oraz Miasta Brzeziny. Spotkania te były okazją do 

przeanalizowania bieżących spraw oraz zdefiniowania głównych kierunków działań                          

w nadchodzących latach.  

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w roku 2020 wzmocnił się potencjał 

finansowy Powiatu Brzezińskiego, realizacja inwestycji stała się możliwa dzięki środkom 

rządowym, wsparciu Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wsparcie to pozwoliło na poprawę stanu 

dróg powiatowych oraz poprawę stanu infrastruktury placówek oświatowych. 

Przeprowadzone działania wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu jak                   

i warunków kształcenia uczniów, a tym samym w przyszłości zwiększą zainteresowanie 

kierunkami proponowanymi przez szkoły ponadpodstawowe z terenu powiatu. Zarząd 

Powiatu wiele uwagi i zaangażowania poświęcał także innym ważnym aspektom 

funkcjonowania powiatu w tym między innymi opiece społecznej i bezpieczeństwu 

społecznemu. W niniejszym raporcie uwzględnione zostały wszystkie informacje niezbędne 

do uzyskania dokładnego i rzetelnego obrazu ogólnej sytuacji Powiatu Brzezińskiego. 

Treść raportu, jego struktura, zawartość, selekcja wskaźników oraz metoda ich analizy 

to efekt autorskiego podejścia i kierunkowych wyborów dokonanych przez Zarząd Powiatu. 

Podobnie jak w latach ubiegłych we wszystkich przypadkach gdzie tylko było to możliwe, 

dokonywano zestawień wieloletnich, umożliwiających ewaluację danych (np. w kategoriach: 

postęp-regres) oraz obserwację trendów (dynamiki zmian) występujących w danej dziedzinie.  

Źródłem informacji zawartych w niniejszym raporcie są przede wszystkim dane własne, 

zagregowane przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego w Brzezinach i jednostki 

organizacyjne powiatu. Przy dokonywaniu analiz porównawczych wykorzystano również 

informacje Głównego Urzędu Statystycznego.  

Rok 2020 był rokiem, w którym przyszło nam zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, w każdej 

dziedzinie życia. Jako Zarząd staraliśmy się sprostać tym nowym wyzwaniom i reagować na 

potrzeby mieszkańców. Pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby stale 

poprawiać jakość i komfort życia lokalnej społeczności w naszym regionie, szczególnie w tak 

ciężkim dla nas wszystkich czasie. 

                                                                                          Starosta Brzeziński 

            

                                                                                             Renata Kobiera 
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II. RYS HISTORYCZNY I POŁOŻENIE 

 

„Raport o stanie Powiatu Brzezińskiego” za rok 2020 rozpoczyna się od rozdziału: 

„Rys historyczny i położenie”. Zawartość tego rozdziału jest dokładną kopią rozdziału                   

z „Raportu   o stanie Powiatu Brzezińskiego” za rok 2018 i rok 2019.  

Udokumentowana historia powiatu sięga roku 1386. Do 1793 roku Powiat Brzeziński 

wchodził w skład województwa łęczyckiego. W XV i XVI w. w skład Powiatu Brzezińskiego 

wchodziły między innymi takie miejscowości jak: Skoszewy, Bratoszewice, Będków, 

Stryków, Ujazd. Podczas drugiego rozbioru Polski teren powiatu znajdował się pod zaborem 

pruskim. Miasto Brzeziny stało się wówczas siedzibą powiatu. Po wkroczeniu wojsk 

napoleońskich utrzymano pruski podział administracyjny, ale przeniesiono siedzibę władz 

powiatu. W zaborze rosyjskim (1813 – 1914) granice przystosowano do przedrozbiorowego 

podziału na województwa. Powiat Brzeziński poszerzony został na wschód za rzekę Mrogę 

obejmując tym samym miasto Jeżów i na północ do miast Głowna, Soboty oraz Bielawy. 

Brzezińskie w takim kształcie włączono do obwodu rawskiego w województwie 

mazowieckim. Kolejny podział administracyjny jaki nastąpił w 1867 roku przyniósł Miastu 

Brzeziny samodzielność, ustanawiając Powiat Brzeziński w guberni piotrkowskiej. Po roku 

1914 dawne powiaty zostały nazwane obwodami. Powiat brzeziński, łódzki (bez miasta) oraz 

łaski zostały połączone w jeden powiat ziemski łódzki. W 1919 roku powołano województwo 

łódzkie i tego samego roku utworzono Powiat Brzeziński obejmujący wówczas gminy: 

Bratoszewice, Niesułków, Mroga Dolna, Lipiny, Popień, Gałkówek, Długie, Mikołajów, 

Łaznów, Ciosny, Będków, Łazisko. W okresie międzywojennym obowiązywał podział 

trójstopniowy: najmniejszą jednostką administracyjną była wówczas gromada. Powiat 

Brzeziński obejmował również takie miasta jak Tomaszów Mazowiecki, Głowno, Stryków             

i Koluszki. W czasie II Wojny Światowej Powiat Brzeziński został zlikwidowany i jego 

zachodnia część została włączona do powiatu łódzkiego, natomiast wschodnia część pozostała 

w Generalnym Gubernatorstwie i włączona w skład powiatu łowickiego, skierniewickiego 

oraz rawskiego. W 1945 roku powiat został ponownie utworzony, a w jego skład weszły 

miasta Brzeziny, Stryków i Koluszki. W 1973 roku do powiatu dołączono również Gminę 

Nowosolna. W 1975 roku po likwidacji powiatów, teren włączono do województwa 

skierniewickiego.  

Podczas kolejnej reformy administracyjnej jaka miała miejsce w 1998 roku, Powiat 

Brzeziński nie został utworzony, co się spotkało z negatywną reakcją mieszkańców miasta 

 i okolicznych gmin. W wyniku determinacji mieszkańców i władz samorządowych oraz 

przychylności ówczesnego Wojewody Łódzkiego, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 31 maja 2001 roku, w sprawie utworzenia, ustalania granic i zmian nazw powiatów 

oraz zmian siedziby powiatu (Dz. U. Nr. 62, poz. 631 ze zmianami) utworzono z dniem  

1 stycznia 2002 roku Powiat Brzeziński w obecnym kształcie. 

Powiat Brzeziński leży w regionie fizyczno – geograficznym zwanym Wyżyną 

Łódzką, będącym najdalej na północ wysuniętym fragmentem wyżyn południowej Polski. Od 

północy wyżyna gwałtownie opada, zaznaczając się w krajobrazie strefą krawędziową, 

stanowiącą pozostałości moreny czołowej pozostawionej przez lodowiec skandynawski, który 

na tym obszarze zatrzymał się około 150 000 lat temu. Najważniejsze procesy rzeźbotwórcze 

znajdują na terenie powiatu bogate świadectwo w postaci stoków, niecek, dolin 

denudacyjnych, teras w dolinach rzecznych, pokryw eolitycznych oraz wydm. Powiat leży              

w dorzeczu rzeki Bzury, a na jego terenie znajdują się źródła rzek Mrożycy, Mrogi i Rawki. 
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III.  PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU BRZEZIŃSKIEGO 

 

1. Siedziba władz i Starostwa Powiatowego w Brzezinach 
 

Zarząd Powiatu w Brzezinach reprezentowany jest przez: 

Renata Kobiera – Starosta Brzeziński, 

Ryszard Śliwkiewicz – Wicestarosta, 

Beata Kaczmarska – Członek Zarządu, 

Krzysztof Kotynia – Członek Zarządu. 

 

W okresie objętym raportem nie nastąpiła zmiana miejsca siedziby i władz powiatu. 

Siedzibą władz powiatu jest Miasto Brzeziny. 

W okresie objętym raportem nastąpiła zmiana lokalizacji Wydziału Edukacji, Spraw 

Społecznych, Obywatelskich i Promocji (z lokalizacji: ul. Sienkiewicza 11 na lokalizację:                 

ul. Sienkiewicza 16)   

 

W chwili obecnej Wydziały Starostwa Powiatowego w Brzezinach mieszczą się                                 

w następujących lokalizacjach: 

 

1) w budynku stanowiącym własność Miasta Brzeziny - ul. Sienkiewicza 16:  Starosta, 

Wicestarosta, Wydział Organizacji i Kadr, Wydział Komunikacji i Transportu,  

Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Zespół Radców Prawnych, Pełnomocnik 

Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 

Administrator Systemów Informatycznych, Wydział Edukacji, Spraw Społecznych, 

Obywatelskich  i Promocji. 

 
            Foto 1. Budynek przy ul. Sienkiewicza 16 w Brzezinach 

 
 

                Foto: Wydział OK Starostwa Powiatowego w Brzezinach 
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2) w budynku stanowiącym własność Miasta Brzeziny - ul. Sienkiewicza 11  - Wydział 

Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 

 
Foto 2. Budynek przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach 

 
 

                Foto: Wydział OK Starostwa Powiatowego w Brzezinach 

 

 

 

3) w budynku stanowiącym własność Miasta Brzeziny - ul. Sienkiewicza 14 – Wydział 

Finansowy, Wydział Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji 

(Promocja), Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej.  

 

 

 

 

            Foto 3. Budynek przy ul. Sienkiewicza 14 w Brzezinach 

 
 

                Foto: Wydział OK Starostwa Powiatowego w Brzezinach 
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4) ul. Reformacka 9 – Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

 

            Foto 4. Budynek przy ul. Reformacka 9 w Brzezinach 

 
 

                Foto: Wydział DR Starostwa Powiatowego w Brzezinach 

 
 

5)  ul. Konstytucji 3 Maja 3/5 - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania                                    

o Niepełnosprawności.   

 

Foto 5. Budynek przy ul. Konstytucji 3 Maja 3 w Brzezinach 

 
 
Foto: Wydział OK Starostwa Powiatowego w Brzezinach 

 

 

 

 

2. OKRES, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT:  rok 2020 
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3. LUDNOŚĆ 
 

Powiat Brzeziński zamieszkuje 30 833 osób (zgodnie z danymi podanymi                             

w „Raporcie o stanie powiatu za rok 2019” - 30 890 mieszkańców, zgodnie z danymi 

podanymi  w „Raporcie o stanie powiatu za rok 2018” - 30 884 mieszkańców), z czego 51,5% 

stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła                  

o 0,1%. Średni wiek mieszkańców Powiatu Brzezińskiego wynosi 42,2 lat i jest 

porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz 

porównywalny do średniego wieku mieszkańców Polski.  

Mieszkańcy Powiatu Brzezińskiego zawarli w 2019 roku 132 małżeństwa, co 

odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla 

województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie 

odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od 

wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju. 27,2% 

mieszkańców Powiatu Brzezińskiego jest stanu wolnego, 57,2% żyje w związku małżeńskim, 

4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,4% to wdowy/wdowcy, co prezentuje poniższy 

wykres. 

 

Wykres 1. Ludność Powiatu Brzezińskiego wg stanu cywilnego 

 
 
Źródło: www.polskawliczbach.pl/powiat_brzezinski 

 

4. POWIERZCHNIA 

Powiat Brzeziński zajmuje powierzchnię 359 km
2
, pod względem wielkościowym 

zajmuje 21 miejsce w województwie łódzkim.  

W okresie objętym raportem i w roku poprzedzającym nie doszło do zmiany granic powiatu. 

http://www.polskawliczbach.pl/powiat_brzezinski
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5. PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY 

 
Podział administracyjny powiatu w okresie objętym raportem nie uległ zmianie                   

i ilustruje go Rysunek 1. 

 

 

Rysunek 1. Podział administracyjny Powiatu Brzezińskiego. 

 

 
 
Źródło: www.gminypolskie.pl 

 

 

 

 

Następny rysunek prezentuje herby gmin wchodzących w skład Powiatu Brzezińskiego. 

 

 

 

 

http://www.gminypolskie.pl/
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Rysunek 2. Herby gmin Powiatu Brzezińskiego 

 

 

  
 

 

 

 
  

 
 

  

 
 

Źródło: www.google.com 

 
 

Jedynym miastem leżącym na terenie Powiatu Brzezińskiego jest 

Miasto Brzeziny, położone między Łodzią a Warszawą, posiada ono 

dogodne połączenia z Łodzią, Koluszkami, Rawą Mazowiecką. 

Znajdują się tu takie instytucje jak: Starostwo Powiatowe, Komenda 

Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego, Urząd Miasta, Urząd Gminy, Powiatowe Centrum 

Zdrowia, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Sąd 

Rejonowy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Miasto 

Brzeziny stanowi nieco ponad 6% ogólnej powierzchni powiatu.  

Gmina Brzeziny położona jest we wschodniej części województwa 

łódzkiego, okala Miasto Brzeziny i stanowi 29,74% powierzchni 

całego powiatu. Do atutów gminy można zaliczyć jej dogodne 

położenie oraz dostępność transportową. Przez gminę przebiega 

droga krajowa nr 72, zaś przez jej zachodnią granicę autostrada A1. 

Niepowtarzalność gminy kryje się w jej pięknym i urozmaiconym 

krajobrazie - Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, dolinach 

rzek Mrożycy i Mrogi.  

Kolejna gmina wchodząca w skład Powiatu Brzezińskiego – Gmina 

Dmosin umiejscowiona jest w jego północnej części i stanowi blisko 

28% jego całkowitej powierzchni. Przez teren gminy przebiega 

autostrada A2 i droga wojewódzka nr 704 relacji Brzeziny – 

Łyszkowice, która jest drogą dojazdową od autostrady Poznań - 

Warszawa. Ponad 80% powierzchni gminy to użytki rolne, sady, 

pastwiska i łąki. Charakter gminy jest typowo rolniczy                      

z malowniczymi walorami krajobrazowymi wraz z okalającymi 

lasami.  

Gmina Jeżów zajmuje obszar najbardziej wysunięty na wschód                  

i stanowi blisko 18% powierzchni powiatu. Ponad 80% powierzchni 

gminy stanowią użytki rolne. Przez gminę przebiega droga krajowa 

nr 72 relacji Łódź – Warszawa.  

Na wschód od Gminy Brzeziny zlokalizowana jest Gmina Rogów. 

Przebiega przez nią droga krajowa nr 72 relacji Łódź – Warszawa                

i kolej relacji Piotrków Trybunalski – Skierniewice – Warszawa oraz 

kolej relacji Łódź – Koluszki – Skierniewice – Warszawa. Gmina 

Rogów stanowi 18,42% powierzchni Powiatu Brzezińskiego. Na jej 

terenie funkcjonuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, Leśny Zakład Doświadczalny Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w skład której wchodzi 

między innymi: Arboretum, Alpinarium, Muzeum Lasu i Drewna                

i Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej. Niewątpliwą atrakcją 

turystyczną gminy jest kolejka wąskotorowa, której trasa przebiega 

przez takie miejscowości jak: Rogów, Jeżów, Rawę Mazowiecką                  

i Białą Rawską.  
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6. INFORMACJE FINANSOWE 

 

6.1. Ogólne dane finansowe  
Wszelkie informacje finansowe zostały zawarte w sprawozdaniach z wykonania 

budżetu, poniżej zawarto podstawowe informacje finansowe.   

Tabela 1. prezentuje zrealizowane przez Powiat Brzeziński w latach 2018-2020 dochody                        

z podziałem na ich źródła. 

 

Tabela 1. Wykonanie dochodów w latach 2018-2020 z podziałem na ich źródła (w zł) 

Źródło: opracowanie Wydział FN Starostwa Powiatowego w Brzezinach  

Wykonanie dochodów i wydatków w latach 2018-2020 przestawia Tabela 2. 

 

Źródło dochodów 2018 2019 2020 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

5.042.726 5.426.595 6.083.154,56 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację bieżących zadań własnych powiatu 

2.807.389 3.556.822 3.030.391,40 

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 890.141 1.032.364 965.905,46 

dotacje od innych podmiotów celem dofinansowania 

zadań inwestycyjnych 

1.780.250 2.711.896 1.035.775,81 

podatek dochodowy od osób fizycznych  6.298.270 7.165.654 7.025.091,00 

podatek dochodowy od osób prawnych 76.396 82.813 87.892,26 

subwencje ogólne z budżetu państwa: 

- oświatowa 

- wyrównawcza 

- równoważąca 

- kwota uzupełniająca subwencji ogólnej 

7.207.643 

4.473.802 

2.170.741 

444.064 

119.036 

7.487.140 

4.713.376 

1.970.158 

617.061 

186.545 

8.649.010,00 

5.625.668,00 

149.153,00 

2.332.048,00 

542.141,00 

dotacje celowe w ramach programów finansowych                            

z udziałem środków europejskich oraz środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 

w tym: majątkowe 

2.461.439 

 

 

 

 

 

1.569.019 

770.251 

 

 

 

 

 

198.459 

1.633.867,19 

 

 

 

 

 

495.410,78 

wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców DPS-ów      5.097.461 5.797.133 6.338.947,52 

wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 

wieczyste nieruchomości, opłaty komunikacyjne, 

opłaty za zajęcie pasa drogi, umieszczenie urządzeń w 

pasie drogi, usługi geodezyjno kartograficzne 

 

 

 

1.423.189 

 

 

 

1.521.168 

 

 

 

1.343.129,36 

wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości 324.465 21.146 123.480,00 

środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań 

Powiatowego Urzędu Pracy 

        255.600 164.800 198.181,00 

umieszczenia dzieci z terenu innych powiatów                 

i gmin w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu 

Brzezińskiego 

 

 

        340.103 

 

 

450.526 

 

 

482.131,46 

pozostałe dochody Powiatu 358.272 353.548 630.711,19 
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Tabela 2. Wykonanie dochodów i wydatków w latach 2018-2020 

Treść 

Wykonanie 

według stanu 

na dzień 

31.12.2018 r. 

Wykonanie 

według stanu 

na dzień 

31.12.2019 r. 

Wykonanie 

według stanu 

na dzień 

31.12.2020 r. 

Dynamika wzrostu 

w latach                   

2019-2020  

(4/3) 

1 2 3 4 5 

Dochody,  

w tym: 
34.363.343,78 36.541.862,13 37.627.668,21 102,97 

dochody bieżące 30.689.076,53 33.607.772,23 35.966.993,92 107,02 

dochody 

majątkowe 
3.674.267,25 2.934.089,90 1.660.674,29 56,60 

Wydatki, w tym 38.151.312,31 36.358.207,62 38.355.350,10 105,49 

wydatki bieżące 29.269.755,52 31.969.552,41 34.631.606,95 108,32 

wydatki 

majątkowe 
8.881.556,79 4.388.655,21 3.723.743,15 84,85 

  
Źródło: opracowanie Wydział FN Starostwa Powiatowego w Brzezinach

 

 

Realizację przychodów w latach 2018-2020 przestawia Tabela 3. 

 

 Tabela 3. Realizacja przychodów w latach 2018-2020 

Treść 
Wykonanie na 

31.12.2018 r. 

Wykonanie  

na 31.12.2019 r. 

Wykonanie na 

31.12.2020 r. 

Ogółem 6.482.839,93 2.824.930,88 3.192.923,79 

Papiery wartościowe, 

emisja obligacji 
5.515.000,00 1.450.000,00 1.600.000,00 

Wolne środki, o których 

mowa w art. 217 ust.2          

pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych                                               

967.839,93 1.374.930,88 1.592.923,79 

  
Źródło: opracowanie Wydział FN Starostwa Powiatowego w Brzezinach

 
 

Tabela 4. przedstawia kształtowanie się rozchodów Powiatu Brzezińskiego w okresie 

poddanym analizie (w latach 2018-2019). 

 

Tabela 4. Rozchody Powiatu Brzezińskiego w latach 2018-2020 (w zł) 

Rozchody na dzień                          

31 grudnia 2018r. 
1.319.940 

Rozchody na dzień                          

31 grudnia 2019r. 
1.415.661 

Rozchody na dzień                          

31 grudnia 2020r. 
889.433 

Źródło: opracowanie Wydział FN Starostwa Powiatowego w Brzezinach 
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Z przedstawionej tabeli wynika, że rozchody na dzień 31 grudnia 2020r. zmalały                   

o 526.228 zł w porównaniu z rokiem 2019 i o 430.507 zł w porównaniu z rokiem 2018.   

Tabela 5. Zestawienie wydatków poniesionych w latach 2019-2020 z podziałem na 

poszczególne jednostki (w zł) 
Jednostka ROK 2019 ROK 2020 

Dom Pomocy Społecznej                 

w Brzezinach 

Wydatki ogółem : 4 335 957,00        

w tym   

4 820 911,93 

Wydatki bieżące: 4 093 020,00 4 759 816,93 

Wydatki majątkowe: 242.936,00 61 095,00 

Dom Pomocy Społecznej                 

w Dąbrowie: 
 

Wydatki ogółem : 4 776 859,00               

w tym   
 

6 166 934,30 

Wydatki bieżące: 4 557 819,00
 

4 958 322,94 

Wydatki majątkowe: 
 

219 040,00
 

1 208 611,36 

Komenda Powiatowa PSP                 

w Brzezinach
 

Wydatki ogółem: 4 001 840,00              

w tym  

4 479 052,42 

Wydatki bieżące: 3 852 040,00 4 333 052,42 

Wydatki majątkowe:  

149 800,00 

146 000,00 

Liceum Ogólnokształcące im. 

Iwaszkiewicza  w Brzezinach 

Wydatki ogółem :  1 076 426,00                

w tym  

1 368 148,49 

Wydatki bieżące: 1 076 426,00 1 386 148,49 

Wydatki majątkowe: 0,00 0,00 

Poradnia Psychologiczno 

Pedagogiczna w Brzezinach 

 

Wydatki ogółem : 599 273,00              

w tym
 

737 461,84 

Wydatki bieżące: 599 273,00
 

737 461,84 

Wydatki majątkowe:  0,00
 

0,00 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Brzezinach
 

Wydatki ogółem:   2 852 472,00           

w tym  

3 166 499,81 

Wydatki bieżące: 2 852 472,00 3 166 499,81 

Wydatki majątkowe: 0,00 0,00 

Starostwo Powiatowe
 

Wydatki ogółem : 
 

11 901 391,00
 

w tym  
 

9.687.970,52 

Wydatki bieżące: 8 124 513,00
 

7.390.019,73 

Wydatki majątkowe:  
 

3 776 878,00
 

2.297.950,79 

Powiatowy Zespół Szkół                  

i Placówek Oświatowych                        

w Brzezinach
 

Wydatki ogółem:  1 910 746,95            

w tym  

2 463 367,86 

Wydatki bieżące: 1 910 746,95 2 463 367,86 

Wydatki majątkowe: 0,00 0,00 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Brzezinach 

Wydatki ogółem :  383 412,00 

w tym  

370 569,01 

Wydatki bieżące: 383 412,00 370 569,01 

Wydatki majątkowe: 0,00 0,00 

Powiatowy Urząd Pracy                 

w Brzezinach 

Wydatki ogółem : 1 620 185,69              

w tym  
 

1 837 424,51 

Wydatki bieżące: 1 620 185,69
 

1 837 424,51 

Wydatki majątkowe:  0,00
 

0,00 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych                    

w Brzezinach
 

Wydatki ogółem:   2 899 640,00     

w tym  

3 257 009,41 

Wydatki bieżące: 2 899 640,00 3 257 009,41 

Wydatki majątkowe: 0,00 0,00 
Źródło: opracowanie Wydział  FN  Starostwa Powiatowego w Brzezinach 
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Tabela 5. zawiera zestawienie wydatków poniesionych w roku 2019 oraz 2020                     

z podziałem na poszczególne jednostki. 

Z zamieszczonej tabeli wynika, że największe wzrosty wydatków odnotowano                     

w Domach Pomocy Społecznych z terenu powiatu, znaczny wzrost wydatków bieżących                    

w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019 wystąpił w Domu Pomocy Społecznej                              

w Brzezinach, bo aż o kwotę 666.796,93 zł. Podobnie wysoki wzrost wydatków bieżących 

wystąpił w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie, bo aż o kwotę 400.503,94 zł. Wpływ na 

tak duży wzrost wydatków w roku 2020 w tych jednostkach miało uzyskane i wypłacone 

dofinansowanie z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla personelu w związku                         

z przeciwdziałaniem COVID-19. Równie wysoki wzrost wydatków bieżących w roku 2020                     

w porównaniu z rokiem poprzednim wystąpił w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek 

Oświatowych, gdzie w związku z rozpoczęciem funkcjonowania nowych oddziałów 

przedszkolnych wydatki wzrosły o 552.620,91 zł.  

Natomiast w jednostce: Starostwo Powiatowe w Brzezinach w roku 2020 podobnie jak                      

w roku 2019 zanotowano spadek wysokości poniesionych wydatków ogółem.                   
 

6.2. Zewnętrzne środki finansowe otrzymane przez Powiat Brzeziński 
 

W roku 2017 Powiat Brzeziński otrzymał środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych i bieżących w kwocie: 1.149.440,20 zł, w roku 2018 w kwocie                   

4.751.420,00 zł (z czego kwota w wysokości 1.747.111,90 zł pozyskana została na zadanie 

inwestycyjne realizowane przez DPS w Dąbrowie).                  

W roku 2019 Powiat Brzeziński pozyskał na dofinansowanie zadań inwestycyjnych                             

i bieżących kwotę: 4.425.222,64 zł, natomiast w roku 2020 – 3.020.521,92 zł.  

Na kwotę 3.020.521,92 zł składają się: 

1. Środki finansowe pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie                  

296.566,00 zł. 

2. Środki finansowe pozyskane z gmin w formie dotacji celowych udzielonych na 

realizację inwestycyjnych zadań drogowych w kwocie 62.000,00 zł, z budżetu państwa 

– 39.835 zł, z budżetu Województwa Łódzkiego – 126.009,81 zł. 

3. Środki finansowe pozyskane na dofinansowanie zakupów majątkowych dla KP PSP               

w Brzezinach: Fundusz Wsparcia PSP w kwocie 80.000,00 zł, z budżetu państwa                

w kwocie 36.200,00 zł. 

    4. dotacja z funduszu PFRON z przeznaczeniem dofinansowania przeciwdziałania  

           pandemii COVID-19 przez jednostki budżetowe Powiatu Brzezińskiego w wysokości   

          100.000,00 zł. 

5. Środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 

przeznaczone na przeprowadzenie inwestycji na drogach powiatowych w wysokości 

500.000,00 zł. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19. 

       6.  Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem realizacji zadania pn. „Aktywna tablica”   

            – 13.752,04 zł oraz dofinansowanie z WFOŚ i GW – organizacja ekopracowni   

           w wysokości 41.278,44 zł. Dofinansowanie w wysokości 35.000,00 zł. ze środków  

           Województwa Łódzkiego do wyposażenia siłowni zorganizowanej na terenie Liceum  

           Ogólnokształcącego. 

       7. Dochody w wysokości 16.401,51 zł z tytułu porozumienia zawartego z Ministrem 

Edukacji Narodowej celem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 

wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem” 



     RAPORT O STANIE POWIATU BRZEZIŃSKIEGO 

16 

 

Dochody w wysokości 59.733,73 zł w związku z realizacją projektu 

współfinansowanego ze środków UE pn. „Zdalna szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Projekt polega na zakupie 

komputerów i przekazaniu sprzętu dla uczniów celem możliwości uczestnictwa            

w lekcjach w systemie zdalnym. Wpływ dotacji z Województwa Łódzkiego                      

w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem modernizacji sali gimnastycznej przy 

Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach. 

8. Dotacja współfinansowana ze środków UE z przeznaczeniem wypłaty wynagrodzenia 

dla pielęgniarek w związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 (Łódzkie 

pomaga) – 450.837,66 zł. 

9. Dofinansowanie ze środków UE zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja 

budynku użyteczności publicznej znajdującego się na terenie Domu Pomocy 

Społecznej w Dąbrowie” – 495.410,78 zł. 

10. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadania inwestycyjnego” Zakup                 

wraz z montażem 4 podnośników sufitowych typu LUNA w Domu Pomocy Społecznej 

w Brzezinach” w wysokości 20.000,00 zł. 

11. Środki finansowe pozyskane na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej 

wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach i DPS                  

w Dąbrowie („Podaruj mi skrzydła”, „Przyjazny świat” „Brzezińskie Centrum Usług 

Środowiskowych)  w kwocie 547.518,40 zł. 

      12. Środki Dofinansowanie w wysokości  80.366,62 zł zadania wykonywanego z udziałem  

            środków UE polegające na zakupie sprzętu informatycznego do nauki zdalnej dla   

            uczniów w rodzinach zastępczych. 

13. Środki finansowe Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

pozyskane na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników Starostwa 

Powiatowego w Brzezinach oraz pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu 

Brzezińskiego w kwocie 48.455,33 zł (kwota 13.959,20 zł przypadła na kształcenie 

pracowników Starostwa Powiatowego w Brzezinach). 

14. Środki finansowe pozyskane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych                    

o charakterze użyteczności publicznej, do przewozów autobusowych na terenie 

Powiatu Brzezińskiego w kwocie 91.156,60 zł. 

 

IV. WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU W BRZEZINACH 

 

W roku 2020 Rada Powiatu w Brzezinach podjęła 63 uchwały, natomiast Zarząd 

Powiatu w Brzezinach podjął 108 uchwał. 

Uchwały zostały wykonane lub są w trakcie realizacji. 

 

V. WYKONANIE STRATEGII ROZWOJU POWIATU BRZEZIŃSKIEGO 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014 – 2020 jest kluczowym 

dokumentem, który poprzez swoją zawartość, a także sposób dochodzenia do 

uwzględnionych w nim rozwiązań systematyzuje wiedzę o Powiecie. 

Głównymi celami strategii Powiatu Brzezińskiego zgodnie z powyższym dokumentem są:  

1. Stworzenie centrum usług opiekuńczo-zdrowotnych,  

2. Rozwój komunikacji, współpracy, partnerstwa, 

3. Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej dla zwiększenia atrakcyjności regionu. 
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 W ramach stworzenia centrum usług opiekuńczo-zdrowotnych planowane jest 

pozyskanie środków zewnętrznych na rewitalizację terenu będącego własnością Powiatu 

Brzezińskiego, położonego w sąsiedztwie Szpitala Powiatowego w Brzezinach. Rewitalizacja 

zostanie wykonana poprzez modernizację i odnowienie znajdujących się tam budynków i ich 

przywrócenie do stanu użyteczności.    

 W ramach realizacji celu rozwoju komunikacji, współpracy i partnerstwa, Powiat 

Brzeziński jest członkiem stowarzyszeń i związków o zasięgu regionalnym, 

ponadregionalnym i ogólnopolskim.  

W ramach realizacji celu trzeciego: rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej dla 

zwiększenia atrakcyjności regionu, działania Powiatu Brzezińskiego skupiły się w głównej 

mierze na przebudowie i remontach powiatowej infrastruktury drogowej.  

W roku 2020 została opracowana Strategia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2021-

2027. W opracowaniu strategii wzięli udział reprezentanci Starostwa Powiatowego                           

w Brzezinach, Radni, przedstawiciele władz Gmin wchodzących w skład Powiatu, instytucji oraz 

jednostek organizacyjnych funkcjonujących w Powiecie. Szczególnie istotnym elementem przy 

opracowaniu dokumentu były konsultacje społeczne przeprowadzone w formie warsztatów oraz 

badania ankietowego przy zaangażowaniu przedstawicieli życia społecznego, gospodarczego                    

i politycznego Powiatu. 

Strategia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2021-2027 została przyjęta uchwałą                                  

Nr XXXII/156/2020 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 15 grudnia 2020r.  

Wizja Powiatu Brzezińskiego - Powiat Brzeziński to obszar o wysokiej jakości życia, z dobrze 

rozwiniętą infrastrukturą pozwalającą na sprawne połączenia wewnątrz Powiatu, ale również                  

z dużym ośrodkiem miejskim. Jest ważnym ośrodkiem medycyny, z rozwiniętą infrastrukturą 

medyczną i edukacją. Współpraca lokalnych środowisk pozwala na rozwój inicjatyw 

społecznych i rozwój lokalnej przedsiębiorczości. 

Misja Powiatu Brzezińskiego - Powiat Brzeziński to obszar ścisłej współpracy lokalnych 

samorządów na rzecz wspierania inicjatyw mających na celu wykorzystać wewnętrzny potencjał 

powiatu i możliwości realizacji działań o znaczeniu ponadlokalnym. 

Głównymi celami strategii Powiatu Brzezińskiego zgodnie z powyższym dokumentem są:  

1. Poprawa stanu infrastruktury Powiatu, 

2. Adaptacja do zmian klimatu, 

3. Wzrost atrakcyjności turystycznej, 

4. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, 

5. Poprawa profesjonalizacji usług Powiatu poprzez realizację partnerstw.  

Strategia będzie realizowana w oparciu o ramy instytucjonalne stworzone przez Ustawę z dnia            

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w oparciu o następujące zasady: 

• zasadę zrównoważonego rozwoju - rozumianą jako trwałą poprawę poziomu życia 

mieszkańców w wyniku rozwoju lokalnego osiąganego w dłuższej perspektywie czasu                

z zachowaniem równowagi społecznej, ekologicznej i przestrzennej; 

• zasadę pomocniczości (subsydiarności) - rozumianą jako zachowanie autonomii                             

i partnerstwa w relacjach pomiędzy strukturami samorządowymi lokalnymi                                    

i pozarządowymi a administracją państwową oraz jako możliwość realizacji jedynie tych 

przedsięwzięć, które mogą być realizowane lokalnie; 

• zasadą spójności - rozumianą jako zachowanie korelacji podejmowanych działań                           

z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla w tym unijnymi; 

• zasadą partnerstwa - przyjęte w Strategii działania będą realizowane przez Powiat przy 

pośrednim i bezpośrednim udziale innych podmiotów przy zachowaniu efektywności 

wydatkowania środków publicznych i skuteczności osiągania zamierzonych celów; 
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• zasadą koncentracji - rozumianą jako koncentrację wysiłków jednostek zaangażowanych 

w realizację Strategii na osiągnięciu zamierzonych celów strategicznych; 

• zasadą otwartości - Strategia będzie realizowana w dynamicznie zmieniającym się 

środowisku, systematyczny proces ewaluacji będzie umożliwiał jej korygowanie w celu 

zwiększenia efektywności końcowej; 

 

VI. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

 

Mienie Powiatu stanowią nieruchomości przejęte po utworzeniu Powiatu 

Brzezińskiego w drodze porozumień z Powiatem Łódzkim Wschodnim oraz nabyte od Skarbu 

Państwa na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego na mocy ustawy z dnia 13 października 

1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną  (Dz. U.                         

z 1998 r. Nr 133, poz. 872) i są to: 

1. Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie, gmina Jeżów, 

2. Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach, 

3. Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, 

4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach - Mienie Powiatu Brzezińskiego  

stanowi udział wynoszący  44599/46141 części we współwłasności, Powiatowy 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych znajduje się w budynku Zespołu  Szkół  

Ponadpodstawowych w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 3, Poradnia 

Psychologiczno- Pedagogiczna znajduje się w budynku Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się w budynku Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 

5. nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków 

jako działki numer: 2425/2, 2426/1, 2447, 2454/3, 38328, 3829, 3830, 3831, o łącznej 

powierzchni 2,4794 ha, położona w Brzezinach przy ul. M.C. Skłodowskiej,                           

ul. Szarych Szeregów i ul. Wojska Polskiego, budynki i budowle  oraz  mienie 

ruchome nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego GN.V.7723/P/12/2000              

z dnia 30.10.2000 r. przez Powiat Łódzki Wschodni i przekazane na rzecz Powiatu 

Brzezińskiego w drodze Porozumienia pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim               

a Powiatem Brzezińskim zawartego w dniu 27.05.2002r. Nieruchomość ma urządzoną 

księgę wieczystą KW Nr LD1B/00020914/9 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach, 

6. nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,0660 ha (Brzeziny, ul. Szarych 

Szeregów), działka o nr ewidencyjnym 2424/2, 

7. nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 3242 m
2
 położona przy                            

ul. Kilińskiego, działka o nr ewidencyjnym 2312/4, 

8. nieruchomość położona w Brzezinach przy ul. Skłodowskiej 14 o powierzchni                

1250 m
2
 (działka ewidencyjna nr 2448/1) oraz o powierzchni 235 m

2
 (działka 

ewidencyjna nr 2448/2), 

9. udział w nieruchomości oraz udział w użytkowaniu wieczystym lokali mieszkalnych 

(działki o nr ewidencyjnych: 2450/1 i 2449/1), 

10. nieruchomość gruntowa zabudowana położona przy ul. Waryńskiego 36 (działka 

ewidencyjna o nr 2316/7), 

11. nieruchomość gruntowa zabudowana położona ul. Reformacka 9, 95-060 Brzeziny, 

działka o pow. 0,0988 ha o nr ewidencyjnym 2797 nabyta na podstawie decyzji 

Wojewody Łódzkiego GN.-IV.7531.25.2020.JR z dnia 24 września 2020r.     
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Powiatowy Urząd Pracy znajduje się w budynku będącym własnością Miasta Brzeziny przy 

ul. Sienkiewicza 11. 

Powiat Brzeziński zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami sukcesywnie dokonuje wykupu działek gruntów wydzielonych pod drogi 

publiczne, powiatowe – z nieruchomości, których podział został dokonany na wniosek 

właściciela. Grunty te przechodzą, z mocy prawa, na własność powiatu, z dniem, w którym 

decyzja zatwierdzająca podział staje się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne.     

Z tytułu przejęcia działek wydzielonych pod poszerzenia dróg powiatowych Powiat 

Brzeziński wypłaca odszkodowanie. Rocznie pod poszerzenia dróg powiatowych 

przejmowanych jest kilkanaście działek.  

 Istotną pozycję wśród składników mienia Powiatu Brzezińskiego stanowi 

infrastruktura drogowa. Zadania z zakresu nadzoru nad drogami powiatowymi realizuje 

Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego 

w Brzezinach.  

Przez teren Powiatu Brzezińskiego przebiega 19 dróg powiatowych o łącznej długości                    

131 km, z czego 123,7 km pozostaje w zarządzaniu Powiatu Brzezińskiego: 

 Gmina Brzeziny –  28,1 km; 

 Miasto Brzeziny –  3,6 km; 

 Gmina Dmosin –  51,7 km; 

 Gmina Rogów –  20,6 km; 

 Gmina Jeżów  –   19,7 km; 

Pozostałe 7,3 km zostało przekazane gminom w zarząd: 

 Gminie Rogów –   6,3 km; 

 Miastu Brzeziny –      1,0 km; 

W przebiegu dróg powiatowych znajduje się: 

 10 obiektów mostowych, 

 8  obiektów inżynierskich w formie przepustów, 

 2 przejazdy kolejowe, 

 3 skrzyżowania z kolejką wąskotorową. 

Wykres 2. Położenie dróg powiatowych na terenie poszczególnych gmin 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Wydziału DR Starostwa Powiatowego w Brzezinach 
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Podobnie jak w latach ubiegłych bieżące prace utrzymaniowe na drogach wykonywane były 

przez brygadę remontową Starostwa Powiatowego w Brzezinach w roku 2020 w skład tej 

brygady wchodziło 10 pracowników gospodarczych (w tym 2 na stałe przydzielonych do prac  

remontowych w obiektach stanowiących własność powiatu).  

Pracownicy Starostwa Powiatowego zajmowali się:  

 naprawą nawierzchni w formie uzupełniania ubytków i likwidacji wyłomów, 

 uzupełnianiem i utwardzaniem poboczy, 

 koszeniem poboczy i rowów, 

 wycinką zakrzaczeń,  

 nasadzeniem drzew w pasie drogowym, 

 odmulaniem rowów, 

 wycinką i przycinką drzew,  

 uprzątaniem gałęzi z pasa drogowego,  

 wymianą znaków drogowych, 

 zamiataniem chodników, 

 malowaniem oznakowania poziomego, 

 konserwacją studzienek kanalizacji deszczowej. 

W ramach działań prowadzonych przez brygadę remontową zużyto: 100 ton masy asfaltowej 

na gorąco (w 2018r. – 185 ton, w 2019 - 130 ton), 5 ton masy asfaltowej na zimno (w 2018r. 

– 6 ton, w 2019r. – 7 ton), ok. 100 ton destruktu bitumicznego (w 2018r. – 100 ton, w 2019r. 

– 500 ton).  

Na funkcjonowanie brygady wydatkowano min.: 

– kwotę 41 122,68 zł, którą przeznaczono na zakup oleju napędowego i benzyny do 

samochodów, ciągników i innego sprzętu będącego na wyposażeniu grupy, 

– kwotę 27 183,10 zł, którą przeznaczono na zakup części zamiennych do pojazdów, 

sprzętów, naprawy i inne usługi związane z utrzymaniem sprzętu, 

– kwotę 52 201,54 zł, którą przeznaczono na zakup i transport masy bitumicznej.  

W roku 2020 w ramach bieżącego utrzymania dróg Powiat Brzeziński korzystał również                    

z usług firm zewnętrznych, którym zlecono: 

 usuwanie z dróg nieczystości poburzowych na terenie całego powiatu, 

 czyszczenie rowów w miejscowościach: na terenie Gminy Dmosin                                          

w miejscowościach: Szczecin i Kamień oraz na terenie Gminy Brzeziny                                     

w miejscowości Adamów 

 czyszczenie rowów w granicach Miasta Brzeziny na ul. Małczewskiej, 

 Czyszczenie przepustu w granicach Gminy Dmosin w miejscowości Szczecin. 

Akcja zimowego utrzymania dróg podzielona na 3 zadania: 

Zadanie 1- obejmujące drogi powiatowe na terenie Gminy Brzeziny i miejscowości Wągry na 

terenie Gminy Rogów o łącznej długości 32,568 km. 

Zadanie 2 - obejmujące drogi powiatowe na terenie Gminy Dmosin i miejscowości: Tadzin 

oraz Marianów Kołacki na terenie Gminy Brzeziny o łącznej długości 54,669 km. 

Zadanie 3 – obejmujące pozostałe drogi powiatowe na terenie Gminy Rogów i Gminy Jeżów 

o łącznej długości 38,433 km. 

 

Wykres 3. przedstawia procentowy udział poszczególnych źródeł finansowania inwestycji                 

i remontów przeprowadzonych w roku 2020. 
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Wykres 3. Udział poszczególnych źródeł finansowania zadań drogowych w roku 2020 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Największy udział procentowy wśród źródeł finansowania robót drogowych w roku 2020 

miał Fundusz Dróg Samorządowych (35%), następnie środki własne Powiatu Brzezińskiego 

w udziale 34 %. Niemalże na jednakowym poziomie kształtował się udział dotacji 

udzielonych przez gminy (11%), dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego 

pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (11%) i Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych (10%) 

 

Wykres 4. Udział poszczególnych źródeł finansowania zadań drogowych w roku 2019 

 
 
Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 5. Udział poszczególnych źródeł finansowania zadań drogowych w roku 2018 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Największy udział środków własnych Powiatu Brzezińskiego w wydatkach 

poniesionych na roboty drogowe wystąpił w roku 2018 (63%). Natomiast w pozostałych 

latach objętych analizą t.j. 2017, 2019, 2020 udział środków własnych powiatu kształtował się 

na podobnym poziomie procentowym i wynosił odpowiednio: 35%, 34%, 34%.  

W roku 2017 budowie, przebudowie oraz remontom poddanych zostało 6 176 mb dróg 

powiatowych, natomiast w roku 2018  - 20 028 mb oraz wybudowano 913 mb chodnika. 

Na znaczny wzrost wykonania inwestycji w roku 2018 na drogach powiatowych, miało 

wpływ wykonanie remontów dróg na długości 15 200 mb metodą Slurry Seal polegającą na 

wykonaniu dwóch warstw cienkiej nakładki o łącznej grubości minimum 2 cm z mieszanki 

mineralno – emulsyjnej na zimno.  

W roku 2019 przebudowano i wyremontowano 4 062 mb dróg powiatowych. 

Natomiast w roku 2020 roboty drogowe zostały wykonane na drogach powiatowych na 

długości 4.640,50 mb. 

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E w miejscowości Brzeziny  

(ul. Strykowska) na odcinku o długości 590 mb”  
Łączne koszty wykonanej inwestycji : 494.277,45 zł, z czego kwota 296.566 zł tj. 60% 

stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. 

W ramach zadania przebudowana została droga powiatowa Nr 5100 E w miejscowości 

Brzeziny, ul. Strykowska na długości 590 mb.  Zadanie obejmowało rozbiórkę 

krawędzi nawierzchni jezdni poprzez jej sfrezowanie do podbudowy na szerokości   

0,5 m. z każdej strony, remont przepustu Ø 800 mm, wykonanie poszerzenia jezdni do 
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szerokości 5,5 m (dotyczy warstwy ścieralnej), wbudowanie warstw podbudowy, 

wbudowanie warstwy wyrównawczej z wyrównaniem spadków poprzecznych, 

wbudowanie warstwy ścieralnej, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych             

w granicach pasa drogowego, wykonanie koryta pod pobocza i wbudowanie poboczy 

z kruszyw łamanych oraz oczyszczenie rowów przydrożnych. 

Foto 6. Droga powiatowa Nr 5100 E w miejscowości Brzeziny (ul. Strykowska)                      

po przebudowie  

 
Foto: Wydział DR Starostwa Powiatowego w Brzezinach 

Zamontowano również progi zwalniające wyspowe 

Foto 7. Droga powiatowa Nr 5100 E w miejscowości Brzeziny (ul. Strykowska)                        

po przebudowie  

 
Foto: Wydział DR Starostwa Powiatowego w Brzezinach
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2. „Remont drogi powiatowej nr 2917 E w miejscowości Kędziorki” 

Łączne koszty inwestycji wyniosły 218.956,35 zł, z czego kwota 126.009,81 zł została 

pozyskana z budżetu województwa łódzkiego (środki pochodzące z tytułu wyłączania 

z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych w 2020 r. na zadanie realizowane pod nazwą : Modernizacja drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych). 

Na przebudowę tej drogi Powiat Brzeziński otrzymał dotację celową w kwocie 

42.000,00 zł udzieloną przez Gminę Brzeziny. 

W ramach zadania wykonano remont drogi powiatowej Nr 2917 E w miejscowości 

Kędziorki na długości 750 mb. Zadanie obejmowało sfrezowanie korekcje istniejącej 

warstwy ścieralnej, wykonanie warstwy wiążącej o gr 5 cm oraz warstwy ścieralnej  

o gr 4 cm, wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m i grubości 12 cm z kruszyw 

łamanych. 

Foto 8. Droga powiatowa Nr 2917 E w miejscowości Kędziorki po remoncie 
 

 
 
Foto: Wydział DR Starostwa Powiatowego w Brzezinach

 

 

3. „Remont drogi powiatowej nr 2918 E w km 4+216 – 4+781 wraz z przepustem  

w km 4+299 w miejscowości Popień” 

             Łączne koszty inwestycji wyniosły 400.516,00 zł, z czego kwota 300.000,00 zł  

             stanowiło pozyskane przez Powiat Brzeziński dofinansowanie ze środków Rządowego 

             Funduszu Inwestycji Lokalnych, ponadto na remont drogi Powiat Brzeziński otrzymał 

dotację celową w kwocie 20.000,00 zł udzielona przez Gminę Jeżów. 

W ramach zadania wykonano remont drogi powiatowej Nr 2918 E w miejscowości  

 Popień na długości 565 mb. Zadanie obejmowało sfrezowanie istniejącej warstwy 
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 ścieralnej, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, remont zjazdów  

indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie poboczy o szerokości 0,75  

m i grubości 12 cm z kruszyw łamanych, odmulenie rowów z wyprofilowaniem skarp  

i dna rowu oraz remont przepustu jednootworowego o przekroju kołowym o średnicy  

DN 1500 mm o długości 10,70 m oraz  montaż barier energochłonnych. 

Foto 9. Droga powiatowa Nr 2918 E w miejscowości Popień po przebudowie 

 
 
Foto: Wydział DR Starostwa Powiatowego w Brzezinach 

 

4. „Remont drogi powiatowej Nr 2940 E w miejscowości Józefów na długości  

750,50 mb” 

 

Odcinek drogi powiatowej nr 2940 E, na którym wykonano remont przekazano   

w zarząd Gminie Rogów, która w imieniu Powiatu Brzezińskiego zrealizowała 

przedmiotową inwestycję. 

Łączne koszty inwestycji wyniosły 408.349,96 zł, z czego:  

- koszty poniesione przez Powiat Brzeziński –  95.599,98 zł 

- koszty poniesione przez Gminę Rogów - 95.599,98 zł 

Ponadto na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu województwa 

łódzkiego pochodzące z  tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadania 

określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2020 r. na zadanie 
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realizowane pod nazwą : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych                         

w kwocie 217.150 zł. 

W ramach zadania wykonano remont drogi powiatowej Nr 2940 E w miejscowości 

Józefów na długości 750,50 mb. Zadanie obejmowało sfrezowanie istniejącej warstwy 

ścieralnej, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, remont zjazdów 

indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie poboczy o szerokości  

0,75 m i grubości 12 cm z kruszyw łamanych, odmulenie rowów z wyprofilowaniem 

skarp i dna rowu. 

Foto 10. Droga powiatowa Nr 2940 E w miejscowości Józefów po remoncie 

 
 
Foto: Wydział DR Starostwa Powiatowego w Brzezinach

 

 

5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2934 E w km 0+000 –0+995 w miejscowości 

Popień” 

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 2934 E został przekazany 

w zarząd Gminie Rogów, która w imieniu Powiatu Brzezińskiego zrealizowała 

przedmiotową inwestycję 

Łączne koszty wykonania inwestycji wyniosły: 740.222,42 zł, z czego: 

- koszty poniesione przez Powiat Brzeziński – 197.972,09 zł, 

- koszty poniesione przez Gminę Rogów –  180.750,33 zł, 

Ponadto na wykonanie zadania pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych w kwocie 361.500 zł. 

W ramach zadania przebudowana została droga powiatowa Nr 2934 E w miejscowości 

Popień na długości 995 mb. Zadanie obejmowało rozbiórkę krawędzi nawierzchni 

jezdni poprzez jej sfrezowanie, wykonanie jednostronnego poszerzenia jezdni, 
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wbudowanie warstw podbudowy, wbudowanie warstwy wyrównawczej  

z wyrównaniem spadków poprzecznych, wbudowanie warstwy ścieralnej, wykonanie 

przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie koryta 

pod pobocza i wbudowanie poboczy z kruszyw łamanych o szerokości 0,75 m  

i grubości 15 cm oraz oczyszczenie rowów przydrożnych. 

Foto 11. Droga powiatowa Nr 2934 E w miejscowości Popień  po przebudowie 

 
 
Foto: Wydział DR Starostwa Powiatowego w Brzezinach

 

 

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E, ul. Małczewska w Brzezinach 

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 2912 E został przekazany w zarząd 

Miastu Brzeziny, które w imieniu Powiatu Brzezińskiego zrealizowało przedmiotową 

inwestycję. 

Łączny koszt wykonanej inwestycji wyniósł 867.416,79 zł, z czego  

- koszty poniesione przez Powiat Brzeziński –  433.649,79 zł 

Ponadto na wykonanie inwestycji pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych w kwocie 433.767 zł. 

W ramach zadania przebudowana została droga powiatowej Nr 2912 E  

w miejscowości Brzeziny, ul. Małczewska na długości 990 mb. Zadanie obejmowało 

wykonanie jezdni dwukierunkowej o szerokości 6,0 m. Dodatkowo w miejscach gdzie 

nie występuje chodnik wykonano pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1,00 m. 

W ramach przebudowy drogi powstał peron autobusowy o wymiarach 2,0 m x 25,0 m, 

przebudowane zostały zjazdy oraz odmulone rowy przydrożne. 
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Foto 12. Droga powiatowa Nr 2912 E w miejscowości Brzeziny, ul. Małczewska po 

przebudowie 

 
 
Foto: Wydział DR Starostwa Powiatowego w Brzezinach 

Na przebudowanym odcinku drogi zamontowano znaki drogowe D - 6 na wysięgniku. 

Foto 13. Droga powiatowa Nr 2912 E w miejscowości Brzeziny, ul. Małczewska po 

przebudowie 

 
 

Foto: Wydział DR Starostwa Powiatowego w Brzezinach
 

Dzięki intensywnie prowadzonym robotom i remontom infrastruktury drogowej 

Powiatu Brzezińskiego nastąpiła znaczna poprawa jakości nawierzchni dróg powiatowych. 

Może o tym świadczyć ilość prowadzonych przez Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg, 
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Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brzezinach spraw dotycząch 

szkód komunikacyjnych: w roku 2017 prowadzono 82 postępowania, w roku 2018 – 63, 

natomiast w roku 2019 – 39 postępowań  o odszkodowania.  Rok 2020 to nadal tendencja 

spadkowa w ilości zgłaszanych szkód komunikacyjnych, których w analizowanym roku                 

było 32.  

W ramach nadzoru nad infrastrukturą drogową wydano w roku 2017 – 19, w roku 

2018 – 31, 2019 – 38 decyzji zezwalających na lokalizację/przebudowę zjazdu z dróg 

powiatowych  i 1 uzgodnienie, w 2020 roku 35 decyzji i 2 uzgodnienia. 

W roku 2017 wydano 1 uzgodnienie i 47 decyzji zezwalających na lokalizację urządzenia 

niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego natomiast 

w roku 2018 wydano 33 decyzje i 4 uzgodnienia, w roku 2019 wydano 64 decyzje                             

i 1 uzgodnienie, w roku 2020 wydano również 64 decyzje. 

W roku 2017 wydano 65 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego w celu 

prowadzenia robót, w których naliczono opłaty w wysokości 27.326,04 zł, w roku 2018 

wydano takich decyzji 56, w których naliczono opłat na kwotę 43.106,70 zł, w roku 2019 – 

69 decyzji na kwotę 17.081,08 zł, w roku 2020 – 59 decyzji na kwotę 15.091,20 zł. 

W roku 2017 wydano 32 decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego w celu 

umieszczenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego, w związku z czym na rok 2017 naliczono opłatę w kwocie 

2.423,05 zł, na lata następne kwotę 6.140,18 zł. W roku 2018 wydano takich 27, naliczono na 

rok 2018 opłat na kwotę 54.449,87 zł, na lata następne naliczono opłatę w wysokości 

109.488,79 zł. W roku 2019 wydano 46 decyzji z naliczoną opłatą na rok 2019 - 11.483,45 zł 

i na lata następne na kwotę 22.833,71 zł. W roku 2020 wydano 32 decyzje z naliczoną opłatą 

na rok 2020 4.382,66 zł i na lata nastepne na kwotę 8.401,69 zł. 

Ponadto w roku 2017 wpłynęły 92 wnioski o zatwierdzenie projektów organizacji 

ruchu drogowego, z czego zatwierdzono 88 projektów, w roku 2018 wpłynęły 93 wnioski,               

z czego zatwierdzono 80 projektów, w roku 2019 wpłynęło 98 wniosków, z czego 

zatwierdzono 84 projekty. W roku 2020 wpłynęły 64 wnioski, z czego zatwierdzono 56 

projektów. 

 

VII. REALIZACJA ZADAŃ POWIATU 
 

1. EDUKACJA  

 
W Powiecie Brzezińskim zadania oświatowe realizowane są poprzez szkoły  

ponadpodstawowe, szkołę specjalną oraz poradnię psychologiczno – pedagogiczną. 

Powiat Brzeziński jest organem prowadzącym dla: 

 Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach; 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach; 

 Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach; 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. 

Tabela nr 6 zawiera wysokość wydatków poniesionych na zadania oświatowe w roku 2020               

z podziałem na poszczególne jednostki. 
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Tabela 6. Finansowanie zadań oświatowych w 2020r. w szkołach i placówkach 

prowadzonych i  dotowanych  przez Powiat Brzeziński 

PLACÓWKA WYDATKI  NA ZADANIA 

OŚWIATOWE 

L O im. J. Iwaszkiewicza 

w Brzezinach 
1 368 148,48 zł 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

w Brzezinach 
3 257 009,41 zł 

Zespół Szkół Specjalnych 

w Brzezinach / Powiatowy Zespół Szkół i Placówek 

Oświatowych w Brzezinach 

2 463 367,86 zł 

Poradnia  Psychologiczno – Pedagogiczna 

w Brzezinach 
737 461,84 zł 

szkoły niepubliczne 231 041,82 zł 

RAZEM 8 057 029,42 zł 
źródło: opracowanie własne  na podstawie danych uzyskanych z Wydziału ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach 

Rok 2020 był dla wszystkich rokiem szczególnym, od 14 marca 2020 r. na terenie 

Polski wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego, od 20 marca 2020 r. – stan epidemii.                          

W związku z powyższym również szkoły zobowiązane zostały do wprowadzenia nowych 

metod nauczania. Zdalna nauka wprowadzona od 25 marca 2020 r. w szkołach spowodowała 

wiele problemów dla rodzin posiadających dzieci w wieku szkolnym. W ramach rządowego 

programu pomocy dla uczniów mających problemy ze sprzętem do zdalnego nauczania, 

Powiat Brzeziński zakupił 27 laptopów i pozyskał na ten cel 59 733,73 zł.   

10 laptopów trafiło do uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach, 10 

laptopów trafiło do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach                

i 7 laptopów do uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach 

(Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach).  
 

 1.1. Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach 

 

Liceum Ogólnokształcące im J. Iwaszkiewicza w Brzezinach jest szkołą z ponad 100-

letnią tradycją. Obecnie w pięciu klasach uczy się 120 uczniów. W oddziałach zarówno po 

szkole podstawowej, jak i po gimnazjum realizowane są rozszerzenia z przedmiotów 

humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz innowacje: „Ratownictwo medyczne”, 

„Edukacja obronna”, „Psychologia”, „Zajęcia artystyczne”, „Mechatronika”. 

Szkoła współpracuje z Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem 

Medycznym, Instytutem Pamięci Narodowej oraz 25 Batalionem Logistycznym Ziemi 

Tomaszowskiej, Wojskową Komendą Uzupełnień w Łodzi,  Komendą Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Powiatową Policji. W ramach współpracy odbywały 

się wyjazdy na wykłady, warsztaty, spotkania w szkole. Od czterech lat działa w szkole 

międzyklasowa grupa mundurowa. Uczniowie reprezentują szkołę na lokalnych 

uroczystościach patriotycznych, biorą udział w spotkaniach z żołnierzami 25. Batalionu                

w Tomaszowie Mazowieckim.  Od wielu lat liceum organizuje Powiatowe Zawody  Pierwszej 
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Pomocy, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym oraz Matematyczny 

Maraton Maturzysty i Ośmioklasisty. 

 

W ostatnim czasie w szkole realizowane były następujące projekty: 

 „Zostań odkrywcą miejsc pamięci narodowej” (współpraca z Instytutem Pamięci 

Narodowej),  

 „Nasze ekologiczne pracownie”,  

 „Aktywna tablica”, 

 e-Twinning, 

 uczniowie liceum korespondowali z uczniami szkoły polonijnej w Brukseli 

funkcjonującej w ramach współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za 

Granicą.  

W ramach rządowego programu pn. „Aktywna Tablica” zostało zakupionych 9 nowych 

laptopów, które zasiliły pracownię informatyczną w szkole. Dzięki udziałowi                                   

w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz ogólnopolskim projekcie Centrum Mistrzostwa 

Informatycznego zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 13 752,04 zł, a całkowita 

kwota projektu wyniosła 17 190,05 zł.  

Również w roku 2020 powstała pracownia chemiczna, na urządzenie której pozyskano 

dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                      

w Łodzi w kwocie 41 278,44 zł, a całkowity koszt zadania wyniósł 46 324,18 zł.     

Szkoła kładzie nacisk na rozwijanie kompetencji informatycznych. Uczniowie rozwijają 

kompetencje cyfrowe poprzez udział: 

 w europejskiej inicjatywie CODEweek, 

 w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego. 

Szkoła otrzymała certyfikat Laboratorium Edukacyjnego ECDL, dzięki temu w liceum 

przeprowadzono egzaminy, których efektem było uzyskanie Europejskiego Certyfikatu 

Umiejętności Komputerowych. 

W roku 2020 Powiat Brzeziński wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu 

terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na 

dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 

przeznaczonej na utworzenie i wyposażenie siłowni wewnętrznej w sprzęt do ćwiczeń dla 

uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Iwaszkiewicza w Brzezinach.  Zakupiono sprzęt 

służący poprawie pracy układu krążenia, poprawie kondycji fizycznej, wydolności serca                        

i układu krążenia oraz wpływających na prawidłową postawę ciała. Zakupiono  

i zamontowano: dwie bieżnie elektryczne, wielostanowiskowy atlas do ćwiczeń 

poszczególnych grup mięśni, suwnicę Shmitha z drążkami. 

Jednym z założeń projektu jest możliwość korzystania z zakupionego sprzętu również przez 

uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach. Realizacja tego zadania ma 

kluczowe znaczenie dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego, ze względu  na brak bazy 

sportowej umożliwiającej aktywność fizyczną uczniów w okresie zimowym i stworzy szersze 

możliwości pod kątem rozwoju fizycznego młodzieży. 

Koszt zakupu i montażu urządzeń wyniósł 59 200 zł, Powiat Brzeziński otrzymał dotację                

w wysokości  35 000,00 zł.  
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Foto 14. Wyposażenie siłowni wewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława 

Iwaszkiewicza w Brzezinach                             

    
 
Źródło: Wydział OK Starostwa Powiatowego w Brzezinach

 
 

1.2. W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach wchodzi Liceum 

Ogólnokształcące oraz Technikum im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski 

Jest to jedyna szkoła w powiecie brzezińskim, która prowadzi kształcenie zawodowe. 

Jej tradycje sięgają roku 1947, a pierwszych techników ekonomistów zaczęto kształcić od 

1965 r. Wielu absolwentów tego kierunku zajmuje dziś ważne i eksponowane stanowiska,  

a najsławniejszym z nich jest Zbigniew Zamachowski – znany i ceniony aktor teatralny  

i filmowy. 

Obecnie w Technikum funkcjonują następujące kierunki : 

 technik ekonomista, 

 technik logistyk, 

 technik żywienia i usług gastronomicznych 

oraz od 2020 roku: technik leśnik 

W szkole kształci się 311 uczniów. 

Uczniowie technikum osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminie potwierdzającym 

kwalifikacje w zawodzie. O ich wiedzy i umiejętnościach świadczy również to, że już po raz 

trzeci uczestniczyli w projekcie : „Zawodowcy w łódzkiem”. Stypendystami tego projektu 

zostało łącznie 34 uczniów, co oznacza, że każdy  z nich otrzymał 6.000 zł , przeznaczonych 

na rozwój swoich zainteresowań i zakup specjalistycznego sprzętu. 

Szkoła od wielu lat uczestniczy w różnych projektach współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, takich jak : „Praktyka czyni 

mistrza” czy „Autostrada Kompetencji Ucznia i Nauczyciela”.  

Od trzech lat szkoła przystępuje do konkursu w projekcie Erasmus+, w ramach którego 

uczniowie technikum odbywają staże zagraniczne. Nasz projekt „Nowe kompetencje – 

kluczem do Europy” już po raz drugi uzyskał akceptację i dofinansowanie. Uczniowie 

odbyli staże zagraniczne w Grecji.  
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Do dyspozycji uczniów są 4 pracownie komputerowe, 8 pracowni przedmiotowych, 

pracownia żywienia, pracownia obsługi konsumenta, biblioteka, w której uczniowie mają 

możliwość skorzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, sala 

sportowa, siłownia, świetlica, pracownia multimedialna do nauki języków obcych. Większość 

pracowni wyposażonych jest w telewizor, odtwarzacz DVD, tablice interaktywne, rzutniki 

multimedialne (12 szt.), laptopy (30 szt.), kino domowe, aparaty fotograficzne i kamery.                        

W większości pracowni zainstalowano rzutniki i ekrany. W związku z realizacją projektów 

szkoła zyskała profesjonalny ekspres do kawy, piec konwekcyjny, stół barmański, wózek 

widłowy – wykorzystywany na zajęciach praktycznych w ramach nauki zawodu: technik 

logistyk. Dla potrzeb szkoły zakupiono drukarkę  3 D. 

W ramach zrealizowanego przez Powiat Brzeziński zadania inwestycyjnego pn. 

„Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach” 
starą, zniszczoną nawierzchnię parkietową w szkole wymieniono na podłogę sportową typu 

MJ3 powierzchniowo – punktowo elastyczną. Podłoga składa się z trzech warstw: sklejki          

z płyty wiórowej, pianki poliuretanowej o grubości 15 mm oraz wykładziny PCV                                                         

o najwyższej klasie ścieralności. Podłoga sportowa położona na istniejących legarach jest 

bezpieczniejsza i znacznie obniżająca ryzyko kontuzji przy upadkach. Pomieszczenie sali 

gimnastycznej w szkole pełni wiele funkcji, w związku z czym zakupiono również 

wykładzinę ochronno – zabezpieczającą, która umożliwi użytkowanie pomieszczenia podczas 

uroczystości szkolnych. W ramach działania inwestycyjnego zostały odnowione ściany 

obiektu ponadto dwie ściany sali za bramkami do wysokości 2 m wyłożono materacami                    

o grubości 5 cm. Zamontowane materace mają zapobiec urazom w szczególności głowy, 

które w przeszłości zdarzały się podczas treningów. Dzięki realizacji inwestycji 

współfinansowanej z budżetu Województwa Łódzkiego dzieci i młodzież z terenu powiatu 

zyskały nowoczesny, pełnowymiarowy obiekt  do ćwiczeń i gier zespołowych. 

Zmodernizowana sala gimnastyczna jest jedyną pełnowymiarową salą gimnastyczną                                   

w okolicy. Dzięki inwestycji społeczność powiatu zyskała bezpieczny, nowoczesny wizualnie 

i użytkowo obiekt spełniający wszystkie standardy obowiązujące dla ogólnie dostępnych 

obiektów sportowych. Bezpieczna i funkcjonalna sala gimnastyczna dodatkowo wpłynie 

pozytywnie na podejście młodzieży do sportu oraz rozwinie pasję w tej dziedzinie. 

Zamontowano  414 m
2
 podłogi sportowej, odnowiono 420 m

2
 ścian (pomalowano                                 

i uzupełniono ubytki), wyłożono  60 m
2
 materacami ochronnymi. 

Foto 15. Sala gimnastyczna w ZSP  w Brzezinach po modernizacji     

 

Źródło: Wydział OK Starostwa Powiatowego w Brzezinach 
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Tabela 7. Rozliczenie kosztów inwestycyjnych ze względu na źródło finansowania 
Koszty poniesione 

199 272,30zł 100,00% 

w tym: 

Dotacja z 

budżetu 

Województwa 

Łódzkiego 

 

80 000,00 zł 

 

 

41,15 % 

 

Środki własne 

Powiatu + inne 

źródła 

finansowania 

 

119 272,30 zł  

 

 59, 85 % 

Źródło: Opracowanie własne  (Wydział OK Starostwa Powiatowego w Brzezinach) 

1.3. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach w swoich    strukturach 

posiada: 

 Szkołę Podstawową Specjalną z oddziałami przedszkola specjalnego, 

 Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, 

 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, 

 Wiodący Ośrodek Koordynacyjno- Rehabilitacyjno- Opiekuńczy. 

W strukturze Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonują już trzy oddziały przedszkola 

specjalnego. 

„Szeroko otwieramy świat emocji, relacji i komunikacji” – pod taką nazwą 

wprowadzone zostały innowacyjne rozwiązania w specjalnych oddziałach przedszkolnych. 

Działania te są odpowiedzią na potrzeby edukacyjne dzieci z terenu powiatu brzezińskiego.   

W 2019 roku w Szkole Podstawowej Specjalnej w Brzezinach powstał pierwszy oddział 

przedszkola specjalnego, a w roku 2020 kolejne dwa oddziały. Do przedszkola uczęszczają 

dzieci z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (intelektualna, wzroku, ruchu) 

stąd potrzeba specjalistycznych form wsparcia. Jedną z wiodących terapii jest animaloterapia 

polegająca na bezpośrednim kontakcie dzieci ze zwierzętami, której celem jest 

przełamywanie lęków i ograniczeń, a także uspokajanie, rozluźnianie mięśni, zwiększanie 

rozwoju ruchowego i podnoszenie samooceny. 

Przedszkole ma charakter innowacyjny, nie tylko ze względu na swój                 

specjalistyczny charakter, ale także ze względu na rozwiązania, jakie stosuje się w pracy                                        

z dziećmi z niepełnosprawnościami. „Szeroko otwieramy świat emocji, relacji i komunikacji” 

- to cel nadrzędny, jaki postawili sobie twórcy tej niezwykłej placówki. Zajęcia prowadzone 

są tu zarówno metodami tradycyjnymi, jak i innowacyjnymi, ale to właśnie tej maksymie 

podporządkowane zostały formy, środki i metody pracy.  

Kierunek edukacji przedszkolaków wyznaczany jest przez rytm przyrody, którą dzieci 

poznają polisensorycznie. Zmianom pór roku towarzyszą cudowne ścieżki sensoryczne 

aranżowane w bajkowej scenerii przez nauczycielki z wykorzystaniem darów natury. 

Przedszkolaki kochają ten rodzaj aktywności, a doznaniom wynikającym z obcowania  

z różnymi rodzajami elementów przyrody ożywionej i nieożywionej, towarzyszy naturalne 
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poszerzanie słownictwa w zakresie czynnym i biernym. Dzieci dokonują czynnych obserwacji 

przyrodniczych- w planie dnia przedszkola zazwyczaj znajduje się krótka wycieczka, z której 

dzieci przynoszą skarby przyrody lub odkrywają w jej trakcie coś dla siebie całkiem nowego.  

Każdy dzień w przedszkolu to kolejna niespodzianka. Nigdy nie wiadomo, kto będzie jego 

bohaterem – kot, pies, czarny kruk, czy alpaka, gdyż dzieci poznają zagadkowy świat doznań 

poprzez cykliczne zajęcia z udziałem zwierząt. Przy tej okazji dokonuje się bezinwazyjna,                  

a efektywna terapia (felinoterapia, dogoterapia, Pet Therapy) najbardziej zaburzonych funkcji. 

Temu celowi został też dedykowany projekt dofinansowany w ramach Programu FIO 

skierowany do przedszkolaków. Dzieci dzięki niemu doświadczyły  animaloterapii, w tym: 

alpakoterapii (terapia z alpakami), galloterapii (terapia z ptakami), cavioterapia (terapia ze 

świnkami morskimi). Okazjonalnie i celowo spotykają się z kozami, jeżem, papugami,  

żółwiami, chomikami i przeróżnymi gadami. Działanie zwierząt na tych małych ludzi, ich 

stan psychiczny i fizyczny jest widoczny i nieoceniony.   

Innym działaniem w tym obszarze jest program "Psia lekcja - 

O bezpieczeństwie dzieci i psów" organizowany przez Stowarzyszenie "Zwierzęta Ludziom ",                  

w którym przedszkolaki uczestniczą systematycznie z udziałem wolontariuszki – jamniczki Arii. 

Cykliczne odwiedziny pieska w przedszkolu sprzyjają nabywaniu umiejętności obcowania                        

z psem, nauki właściwego odbierania mowy zwierząt, a także pielęgnacji i opieki. 

W placówce tej innowacyjne jest również podejście do roli rodzica w kierowaniu rozwojem                 

i aktywnością dziecka. Nauczycielki przedszkola chętnie i systematycznie zapraszają 

rodziców do galerii zamieszczanych na Facebook, w których prezentowane są relacje z zajęć. 

Można powiedzieć, że jest to rodzaj zajęć otwartych, które nie tylko pokazują aktywność 

dziecka, zachęca to również rodziców do podejmowania stałej współpracy z przedszkolem,                

a także, co najważniejsze sprawia, że wspaniale motywują dzieci do codziennej aktywności                 

i podejmowania wysiłku intelektualnego. Ciekawą formą komunikacji z rodzicami i innymi 

odbiorcami Internetu są opisy prezentowanych zajęć. Są one wierszowane i nawiązują  

tematycznie do treści zajęć. Dzięki dostosowaniu słownictwa do poziomu poznawczego 

dziecka w wieku przedszkolnym, pełnią rolę zarówno dydaktyczną, jak i wychowawczą. 

Zachęcają do wspólnego rodzinnego oglądania relacji z zajęć, czytania i zabawy z dzieckiem. 

Rymowanki mają charakter autorski i są tworzone przez nauczycieli.  

Żyjemy w społeczeństwie technologicznym, a zatem kontakt przedszkola z rodziną dziecka 

przez wykorzystanie portalu społecznościowego jest także przysłowiowym „strzałem                          

w dziesiątkę”.  

W swojej pracy przedszkole wykorzystuje wiele interesujących nowatorskich 

rozwiązań metodycznych, które odróżnia je od innych tego typu placówek. Nauka czytania 

odbywa się tutaj głównie w formie czytania uczestniczącego z wykorzystaniem symboli 

MÓWiK (przeznaczony do komunikacji alternatywnej i wspomagającej, dla osób mających 

poważne problemy z porozumiewaniem się za pomocą mowy). Przynosi to wymierne efekty, 

które są zadziwiające nawet dla samych rodziców. Nauczyciele samodzielnie przygotowują 

książeczki do czytania dla dzieci, bazując np. na wierszach znanych polskich poetów- kanwa 

mini-teatrzyków, w których potem występują przedszkolaki. Ważnym elementem pracy jest  

systematyczne prowadzenie zajęć z zakresu sensoplastyki z wykorzystaniem różnych 

rodzajów materiałów sypkich i mas wykonywanych przez nauczycieli. Dzieci uczestniczące 

w tego rodzaju aktywności stają się prawdziwymi kreatorami, tworzą niesamowite makiety 

obrazujące fragment rzeczywistości. To rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do zabawy     

i pozwala na swobodne wyrażanie emocji. 

Animaloterapia przynosi wiele korzyści zarówno w obszarze rozwoju poznawczego, 

jak i uczuciowego. Kontakt ze zwierzętami sprzyja rozwojowi emocjonalnemu i łagodzi 
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napięcia oraz lęki u dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym z autyzmem. 

Dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi znalazły swoje miejsce w przestrzeni 

edukacji powiatu brzezińskiego. Przedszkole jest miejscem przyjaznym dzieciom i ich 

potrzebom rozwojowym. Spełnia oczekiwania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. 

Aktywizuje dzieci do podejmowania wysiłku intelektualnego na miarę swoich możliwości. 

Dzieci otrzymują fachową pomoc specjalistyczną na miejscu. Rodzice otrzymują fachowe 

wsparcie. Przedszkole znajduje się nieopodal domu, dzieci nie muszą dojeżdżać do Łodzi. 

Animaloterapia wspomaga wszechstronny rozwój dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, 

daje im pozytywne emocje, otwiera na doznania poznawcze i uczuciowe, motywuje do 

aktywności ruchowej oraz poznawczej podczas bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami, 

wpływa pozytywnie na rozwój komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, rozwój relacji 

społecznych w grupie. W efekcie ww. terapii w znacznym stopniu poprawił się ogólny stan 

zdrowia dzieci. Ich kondycja psychiczna i fizyczna. Nastąpiła poprawa funkcjonowania dzieci 

w wielu obszarach rozwojowych. Ta innowacja ma zdecydowanie pozytywny wpływ na 

jakość życia rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością.  

Rodzice mają stały kontakt ze specjalistami rewalidacji indywidualnej, którzy służą pomocą                  

i wskazówkami do codziennej pracy z dzieckiem, zatem czują się zaopiekowani i nie muszą 

szukać przedszkola specjalistycznego poza terenem powiatu. 

Nowatorskie rozwiązanie metodyczne, jakim jest nauka czytania w formie czytania 

uczestniczącego, z wykorzystaniem symboli MÓWiK wyróżnia  naszą placówkę pośród 

innych przedszkoli w powiecie. Wychodzenie naprzeciw potrzebie komunikowania się dzieci 

z zaburzoną mową stało się priorytetem i przynosi efekty.  

Dzięki systematycznemu udziałowi w zajęciach z wykorzystaniem ścieżek sensorycznych 

(autorstwa nauczycieli), zajęć z sensoplastyki dzieci mają możliwość wielozmysłowego 

poznawania rzeczywistości oraz stymulacji zaburzonych zmysłów.  

Przy Szkole Podstawowej Specjalnej realizowane są zajęcia z wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka prowadzone przez specjalistów  dla dzieci posiadających 

opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  od urodzenia do momentu rozpoczęcia 

edukacji szkolnej, obecnie na zajęcia uczęszcza 24 dzieci. 

Szkoła Podstawowa Specjalna składa się z 5 oddziałów: 

1 zespołu edukacyjno-terapeutycznego dla  uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym i znacznym – klasy I-III; 

3 zespołów edukacyjno terapeutycznych dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym i znacznym – klasy IV-VIII; 

1 zespołu klas łączonych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim- 

klasy IV-VIII; 

1 zespołu rewalidacyjno- wychowawczego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu głębokim. 

W ramach wiodącego ośrodka korekcyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego realizowane są 

zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z dotacji rządowej „ Program za życiem” 

– 11 dzieci.  
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Foto 16. Animaloterapia w przedszkolu 

 
 
Foto: Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach 

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy składa się z 2 oddziałów 

edukacyjno- terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną                      

w stopniu umiarkowanym i znacznym.  

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowych dysponuje następującą bazą lokalową:  

3 sale oddziałów przedszkolnych, 8 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, sala wczesnego 

wspomagania rozwoju, 2 sale logopedyczne, sala do zajęć świetlicowych, sala doświadczania 

świata, sala integracji sensorycznej, sala rekreacyjno- sportowa, biblioteka, pracownia szycia, 

pracownia techniczna, pracownia gospodarstwa domowego, sala terapii pedagogicznej, plac 

zabaw, sala świetlicowa.  

1.4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzezinach   
 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzezinach obejmuje swoją działalnością 

gminy wchodzące w skład Powiatu Brzezińskiego: Miasto Brzeziny oraz Gminy: Brzeziny, 

Dmosin, Jeżów, Rogów. Nadmienić należy, że z porad i konsultacji mają prawo korzystać 

również rodzice dzieci oraz nauczyciele.      

Ogólna liczba dzieci objętych opieką poradni (dane za rok szkolny 2019/2020) -  3541 dzieci 

uczęszczających do szkół i przedszkoli, z opieki poradni korzystają również dzieci do 3 roku 

życia, a także nie  uczęszczające do przedszkola. Aby zapewnić wysoki poziom                       

i nowoczesność przeprowadzanych w poradni diagnoz oraz udzielanej dzieciom  pomocy 

specjalistycznej konieczne jest systematyczne uzupełnianie bazy testów psychologicznych                   



     RAPORT O STANIE POWIATU BRZEZIŃSKIEGO 

38 

 

i pedagogicznych oraz pomocy dydaktycznych. Pojawiają się nowe narzędzia diagnostyczne,                                                                                                                                                                                   

w związku z czym w ostatnim czasie poradnia wzbogaciła się o sprzęt do prowadzenia terapii 

EEG-Biofeedback (biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne polega na dostarczeniu 

człowiekowi informacji zwrotnej (feedback) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Dzięki 

sprzężeniu zwrotnemu, pacjent wie, kiedy wzrasta aktywność jego mózgu w pożądanym 

paśmie częstotliwości fal mózgowych, a kiedy dominują niepożądane pasma. Pozwala to 

nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak zmodyfikować jego pracę, aby 

funkcjonował efektywnie, podstawą terapii jest wykorzystywanie „plastyczności mózgu”, 

polegającej na zdolnościach komórek nerwowych mózgu do trwałych przekształceń 

funkcjonalnych. Jest to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy, uczy się 

zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej). 

Poradnia zapewnia bezpłatną terapię dzieciom i młodzieży, które potrzebują   specjalistycznej 

pomocy z: 

 nadpobudliwością psychoruchową, 

 zaburzeniami koncentracji uwagi, 

 zaburzeniami uczenia się, 

 specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,  

 problemami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 

 impulsywnością i agresją oraz zaburzeniami zachowania, 

 zachowaniami buntowniczymi,  

 potrzebami podwyższenia aktywności poznawczej i możliwości 

intelektualnych (np. przed egzaminami), 

 problemami z emocjami. 

Na wyposażeniu poradni znajduje się sprzęt do  metody Warnkego, dlatego też  

specjalistyczną opieką mogą zostać objęte dzieci z problemami  w zakresie centralnego 

przetwarzania słuchowego oraz z  zaburzeniami funkcji wzrokowych, koordynacji wzrokowo- 

ruchowej oraz słuchowo-ruchowej, a także w obszarze spostrzegania własnej motoryki, 

równowagi.     

Ponadto została zakupiona  najnowsza wersja narzędzia do pomiaru inteligencji - WISC
®
-

V, Skalę Inteligencji Wechslera dla Dzieci. 

 

2. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

 

2.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna 

Podstawowa opieka zdrowotna w roku 2020 realizowana była przez te same podmioty 

lecznicze co w latach ubiegłych, nie powstał żaden nowy NZOZ, ani tez żaden nie został 

zlikwidowany. W gminach Powiatu  Brzezińskiego, z wyjątkiem Gminy Brzeziny, opieka 

zdrowotna dla mieszkańców zapewniona była poprzez działające na ich terenie Niepubliczne 

Zakłady  Opieki Zdrowotnej:  w Jeżowie – jeden, w  Rogowie - dwa, w Kołacinie – jeden,                    

w Nagawkach - jeden.  

Na terenie Miasta Brzeziny funkcjonowało sześć NZOZ - ów świadczących 

podstawową opiekę lekarską, z których korzystali także mieszkańcy Gminy Brzeziny. 
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Najszersza oferta lecznicza na terenie powiatu znajdowała się w Mieście Brzeziny, gdzie 

działa Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o., w jego strukturze funkcjonuje 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ) Przychodnia Rejonowa w Brzezinach oraz 

NZOZ Szpital Powiatowy w Brzezinach.  

NZOZ Szpital Powiatowy w Brzezinach mieści się przy ul. Marii Curie –Skłodowskiej 6, 

przy szpitalu działa Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska. 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej udzielane od piątku w godzinach od 18
00

 do 8
00

 rano dnia następnego oraz 

całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. Na terenie Powiatu Brzezińskiego pomoc ta 

świadczona jest w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. 

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego 

punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do 

którego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej złożył swoja deklarację. Dyżurujący lekarz 

udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta lub telefonicznie. 

Na terenie Powiatu Brzezińskiego funkcjonuje 16 ogólnodostępnych aptek, w tym 

 3 punkty apteczne. W Brzezinach zlokalizowanych jest 8 aptek, korzystają z nich również 

mieszkańcy Gminy Brzeziny. W pozostałych  gminach  Powiatu Brzezińskiego działa co 

najmniej jedna apteka pracująca 6 dni w tygodniu. Dostępność do świadczeń w niedziele, 

święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz w godzinach nocnych zapewniają apteki z terenu  

Miasta Brzeziny zgodnie z harmonogramem przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Brzezinach.  

 

 

2.2. Medycyna szkolna 

W ramach zadań medycyny szkolnej – w każdej szkole, dla której Powiat Brzeziński 

jest organem  prowadzącym działają Gabinety Profilaktyki Zdrowotnej. W roku 2020, ze 

względu na sytuację pandemii COVID-19 wspomagały dyrekcję szkół w realizacji zadań 

związanych z utrzymaniem właściwego reżimu sanitarnego w szkołach. 

 

 

3. OCHRONA PRAW KONSUMENTA 

Instytucja Powiatowego Rzecznika Konsumentów służy ochronie podstawowych 

interesów konsumenta w stosunku do profesjonalnych podmiotów jakimi są przedsiębiorcy. 

Zadania rzecznika oraz prawa konsumentów regulują przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007r.                         

o ochronie konkurencji i konsumentów.  

Zadanie to realizowane jest przez Powiat Brzeziński poprzez rzecznika, bezpośrednio                    

w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego w Brzezinach i odbywa się poprzez 

rozmowy osobiste z konsumentami, podczas rozmów telefonicznych jak również za pomocą 

poczty elektronicznej. Zakres pomocy jest zróżnicowany i polega na wyjaśnianiu pojęć, 

interpretowaniu przepisów, wyjaśnianiu konsumentom zagadnień związanych z umowami, 

pomocy w napisaniu pisma, występowaniu do przedsiębiorców o przedłożenie wyjaśnień oraz 

informowaniu konsumentów ustnie i pisemnie o prowadzonych działaniach. 
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Tabela 8. przedstawia analizę porównawczą ilości udzielonych porad przez Rzecznika Praw 

Konsumenta w latach 2017-2020. 

 

Tabela 8. Udzielone porady i informacje prawne w zakresie ochrony interesów 

konsumentów w latach 2017-2020 

Rodzaj udzielonych porad Rok  

2017 

Rok  

2018 

Rok  

2019 

Rok 

2020 

Sprzedaż 57 81 71 55 

Odzież i obuwie 22 18 16 19 

Meble, artykuły wyposażenia wnętrz,  

utrzymania domu 

13 4 2 5 

Urządzenia gospodarstwa domowego,  

urządzenia elektroniczne i sprzęt 

komputerowy 

6 30 33 11 

Samochody i środki transportu 

osobistego 

3 12 7 7 

Kosmetyki, środki czyszczące i 

konserwujące 

0 0 3 0 

Produkty związane z opieką zdrowotną 3 9 9 1 

Art. rekreacyjne, zabawki i art. dla 

dzieci 

0 1 0 1 

Inne 10 7 1 11 

Usługi 61 55 52 31 

Bieżąca konserwacja, utrzymanie 

domu,  

drobne naprawy, pielęgnacja 

6 5 7 7 

Czyszczenie i naprawa odzieży i 

obuwia 

0 0 1 0 

Konserwacja i naprawa pojazdów 

 i innych środków transportu 

4 2 2 0 

Usługi finansowe 3 0 4 0 

Usługi ubezpieczeniowe 1 8 4 0 

Usługi pocztowe i kurierskie 1 1 0 1 

Usługi telekomunikacyjne 17 19 17 7 

Usługi transportowe 0 2 2 0 

Turystyka i rekreacja 6 2 2 6 

Sektor energetyczny i wodny 17 8 11 7 

Usługi związane z opieką i opieką 

zdrowotną 

0 1 1 0 

Usługi edukacyjne 1 1 0 1 

Inne 5 6 1 2 

Ogółem udzielonych porad 118 136 123 104 
 

Źródło: Opracowanie własne (Rzecznik Praw Konsumentów) 

Z tabeli wynika, iż ilość udzielonych porad ogółem zwiększyła się ze 118 porad 

udzielonych w roku 2017, do 136 porad udzielonych w roku 2018 natomiast 123 porady 

zostały udzielone w roku 2019. W roku 2020 udzielono ich 104. W roku 2018 największą 
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ilość porad udzielono w związku z zakupem przez konsumentów urządzeń gospodarstwa 

domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu komputerowego (30 porad). Powyższa 

tendencja utrzymała się również w roku 2019, w którym w związku z zakupami urządzeń 

gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu komputerowego udzielono 33 

porady, a w roku 2020 – 11 porad. Na podobnym poziomie w badanym okresie kształtuje się 

ilość porad związanych                  z zakupem odzieży i obuwia (w roku 2017 – 22 porady,                

w roku 2018 – 18 porad, w roku 2019 – 16 porad, w roku 2020 – 18 porad) oraz porady 

związane z usługami telekomunikacyjnymi (w roku 2017- 17 porad, w roku 2018 – 19 porad, 

w roku 2019 – 17 porad, w roku 2020 – 7 porad). 

Ponadto w roku 2019 udzielono 7 porad niekonsumenckich, a w roku 2020 było ich 9.                      

W roku 2020 Rzecznik Praw Konsumenta udzielił 9 informacji ogólnych. 

Jednym z zadań rzecznika jest prowadzenie działań o charakterze edukacyjno-

informacyjnym polegających na: udostępnianie broszur, ulotek informacyjnych i innych 

materiałów o treściach dotyczących praw konsumentów, przygotowywanych i dostarczanych 

rzecznikowi przez UOKiK oraz Komisję Nadzoru Bankowego.    

 

4. WSPÓŁPRACA POWIATU BRZEZIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 

UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO                  

I O WOLONTARIACIE W ROKU 2020  
 

„Program współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2020 rok” został przyjęty uchwałą Nr XVI/86/19  Rady Powiatu 

w Brzezinach z dnia 26 listopada 2019r. i określa cele, zasady, formy współpracy, 

priorytetowe zadania publiczne, okres i sposób realizacji programu oraz zakładaną wysokość 

środków finansowych przeznaczonych na jego realizację. 

Współpraca  Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020 miała charakter finansowy 

i pozafinansowy. 

Współpraca o charakterze finansowym prowadzona była w formie zlecania realizacji zadań 

publicznych w trybie: 

1. otwartego konkursu ofert na: 

 wspieranie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji; 

 powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na  

sfinansowanie ich realizacji 

2.  pozakonkursowym określonym w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.                               

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegającym na realizacji zadania 

publicznego o charakterze lokalnym, którego okres realizacji nie przekracza 90 dni,                          

a wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 

10 000,00 zł, ponadto jeden podmiot w roku kalendarzowym nie może otrzymać w trybie 

pozakonkursowym dofinansowania o łącznej kwocie przekraczającej 20 000,00 zł. 

 

Tabela 9. prezentuje środki finansowe planowane i wydatkowane na dofinansowanie 

realizacji zadań publicznych w latach 2019-2020. 
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Tabela 9. Środki finansowe wydatkowane na dofinansowanie realizacji zadań 

publicznych Powiatu Brzezińskiego realizowanych we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w latach 2019-2020 (w trybie konkursowym) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Wydziału ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach 

 Uchwałą Nr 13/2020 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Powiatu 

Brzezińskiego, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz 

turystyki i rekreacji, ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia, polityki społecznej, wspierania 

kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej, wspierania nauki, oświaty i edukacji 

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie wsparcia realizacji zadania 

wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji,  został ogłoszony konkurs na 

realizacje zadań tego typu w 2020 r.    

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, w dniu 7 maja 2020 r., Zarząd Powiatu                               

w Brzezinach podjął Uchwalę nr 30/2020 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert 

na realizację w 2020 r. zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego z zakresu:  wspierania          

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji,  ochrony, profilaktyki   

i promocji zdrowia, polityki społecznej, wspierania kultury oraz ochrony dóbr kultury             

i tradycji narodowej, wspierania nauki, oświaty i edukacji, przez organizacje pozarządowe 

Zakres Rok 2019 Rok 2020 

Plan           

(w zł) 

Wykonanie 

(w zł) 

Poziom 

wykonania 

(w %) 

Plan           

(w zł) 

Wykonanie 

(w zł) 

Poziom 

wykona

nia (w 

%) 

kultura, 

sztuka, 

ochrona dóbr 

kultury                   

i dziedzictwa 

narodowego 

7 000,00 7 000,00 100 7 000,00 0,00 0 

wspieranie i 

upowszechnia

nie kultury 

fizycznej i 

sportu 

15 000,00 13 700,00 91 17 000,00 0,00 0 

ochrona, 

profilaktyka i 

promocja 

zdrowia 

4 000,00 4 000,00 100 4 000,00 0,00 0 

wspieranie 

nauki, oświaty  

i edukacji 

4 000,00 2 000,00 50 6 000,00 

 

0,00 0 

zadania z 

zakresu 

polityki 

społecznej 

5 000,00 5 000,00 100 6 000,00 0,00 0 
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oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                    

i o wolontariacie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie jego realizacji. 

W tzw. trybie pozakonkursowym dofinansowano w 2020 r. z budżetu Powiatu Brzezińskiego 

następujące wydarzenia: 

 „Festiwal Kultury Regionalnej” - dotacja w wysokości 1 500,00 zł,  

 „Czar melodii ludowych w mikołajkowy wieczór” - dotacja w wysokości 2 500,00 zł,   

 „Zorganizowanie Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego im. Stanisława Dorynia 

pod patronatem Starosty Brzezińskiego” - dotacja w wysokości 3 000,00 zł,  

 „Organizacja zawodów fitness i turnieju sparingowego dzieci i młodzieży oraz 

szkolenia z zakresu samoobrony i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla 

mieszkańców powiatu brzezińskiego” - dotacja w wysokości 2 500,00 zł.  

 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja 

prawna 

Zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz  edukacji prawnej w  roku 2020 na terenie 

powiatu brzezińskiego działały dwa punkty udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  powierza się organizacji 

pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert, w wyniku rozstrzygnięcia 

konkursu ofert na realizację w 2020 r.  powierzono realizację zadania  Fundacji Młodzi 

Ludziom z siedzibą w Borysławiu 49, 96-130 Głuchów, która również prowadziła punkt                   

w roku 2018 i 2019. 

Wykres 6. Realizacja zadań z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej  

i edukacji prawnej 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Z powyższego opracowania wynika, że ilość porad prawnych w latach 2017-2018 

kształtowała się na podobnym poziomie. Natomiast w roku 2019 zauważalny jest znaczny 



     RAPORT O STANIE POWIATU BRZEZIŃSKIEGO 

44 

 

wzrost udzielonych porad ogółem do 243, drastycznemu obniżeniu natomiast uległa ilość 

porad udzielonych przez fundację. Natomiast w roku 2020  udzielono 142 porady, z czego 48 

porad prawnych udzielonych przez prawników Fundacji Młodzi Ludziom i 18 porad 

obywatelskich przez doradcę Fundacji Młodzi Ludziom. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2020 na terenie powiatu funkcjonowały Warsztaty 

Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie".  Warsztaty zostały utworzone 29 grudnia 2005 roku                            

i działają nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.  

 

Tabela 10. Rodzaj niepełnosprawności uczestników WTZ   

Rodzaj niepełnosprawności 
Liczba 

osób 

Upośledzenie umysłowe 9 

Choroby neurologiczne, upośledzenie umysłowe, upośledzenie narządu ruchu 2 

Upośledzenie narządu ruchu, choroby laryngologiczne, upośledzenie umysłowe 1 

Choroby psychiczne i neurologiczne 1 

Choroby neurologiczne, upośledzenie narządu ruchu  3 

Choroby neurologiczne, upośledzenie narządu ruchu, dysfunkcja narządu 

wzroku 
1 

Choroby neurologiczne 1 

Upośledzenie umysłowe, upośledzenie narządu ruchu 3 

Choroby psychiczne 4 

Choroby neurologiczne, upośledzenie narządu ruchu, choroba narządu wzroku 1 

Epilepsja,  choroby psychiczne  1 

Choroby psychiczne, epilepsja, choroby neurologiczne 1 

Upośledzenie narządu ruchu, słuchu, mowy  1 

Choroby neurologiczne i narządu wzroku 1 

Upośledzenie umysłowe i dysfunkcja narządu wzroku 1 

Inne schorzenia, upośledzenie narządu ruchu, upośledzenie umysłowe 1 

Upośledzenie umysłowe, inne schorzenia 1 

Choroby układu oddechowego, upośledzenie narządu ruchu, inne schorzenia 1 

Całościowe zaburzenia rozwojowe, upośledzenie umysłowe 1 

Źródło: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzezinach 
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Zadaniem Warsztatów jest rehabilitacja zawodowa, psychospołeczna, fizyczna oraz 

integracja środowisk, w których przebywają osoby niepełnosprawne. Warsztaty zajmują się 

kształceniem i rozwojem umiejętności społecznych, pozwalających na właściwe funkcjonowanie 

w życiu codziennym. W terapii podkreśla się również rozwój takich cech osobowych 

uczestników, które ułatwiają przystosowanie do życia w otwartej społeczności. 

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z pracowni gospodarstwa domowego, informatycznej, 

krawieckiej, plastycznej, rękodzieła, artystycznej i umiejętności społecznych oraz przygotowania 

zawodowego. Pomimo, że rok 2020 był czasem trudnym i nietypowym nie wpłynęło to 

negatywnie na działanie WTZ. Dodatkowo WTZ oferują rehabilitację, wsparcie psychologa              

i specjalisty do spraw rewalidacji, a także wycieczki i spotkania integracyjne oraz tzw. trening 

ekonomiczny (czyli naukę korzystania z pieniędzy). 

Podstawą finansowania działalności WTZ jest umowa o finansowanie działalności 

warsztatów z dnia 29 grudnia 2005 roku pomiędzy Powiatem Brzezińskim,                              

a Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”.  

Kwota środków jaka została przyznana na działalność WTZ w 2020 roku to kwota 952 844 zł, 

z czego:  

- kwota 821 181 zł – środki PFRON,  

- kwota 98 802 zł – środki samorządu, 

- kwota 32 861 zł – środki własne. 

W warsztatach w roku 2020 uczestniczyło 35 osób (17 kobiet i 18 mężczyzn): 

10 osób w przedziale wiekowym 20-29 lat, 

13 osób w przedziale wiekowym 30-39 lat, 

7 osób w przedziale wiekowym 40-49 lat, 

5 osób w przedziale wiekowym 50 i powyżej. 

 

5. POLITYKA SPOŁECZNA 

 

5.1. „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych” 

 
Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych – włączenie społeczne poprzez 

świadczenie usług na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, to 

projekt skierowany jest do 140 osób niesamodzielnych wymagających opieki lub wsparcia                           

w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych 

czynności dnia codziennego oraz 60 osób z otoczenia osób niesamodzielnych, 

niepełnosprawnych (opiekunów). 

Powiat Brzeziński zamieszkuje ponad 30 000 osób, z czego  21,5% w wieku 

poprodukcyjnym, a ich liczba od 2017 roku wzrosła o 3 pkt %. W grupie tej dominują kobiety 

ze względu na krótszy przeciętny okres życia mężczyzn. Jest to główny powód objęcia 

wsparciem w projekcie większej liczby kobiet. 

W największym mieście powiatu, Brzeziny w 2018 r. pomocą społeczną wsparto 121 rodzin, 

ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 311 osób, z powodu wieku, długotrwałej lub 

ciężkiej choroby, niepełnosprawności, osoby te często borykają się także z problemami 

ubóstwa. Stereotypowe postrzeganie obowiązków kobiet powoduje, że na nie spada 
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zazwyczaj obowiązek opieki nad chorymi członkami rodziny i z tego względu założono 

zdecydowaną przewagę kobiet w grupie opiekunów objętych wsparciem. Wśród uczestników 

są osoby niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

osoby chore psychicznie, starsze z zaburzeniami otępiennymi, niepełnosprawne ruchowo.  

Korzyści osiągane z wdrożenia projektu: 

- kontakt społeczny, dzięki czemu zostanie ograniczone poczucie osamotnienia, 

wyobcowania, odrzucenia, 

- wsparcie w wykonywaniu zaleceń lekarskich, zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

zwiększeniu aktywności fizycznej i samodzielności, 

- lepsze samopoczucie,  

- lepsza sprawność intelektualna i fizyczna, 

- pomoc w realizacji zabiegów pielęgnacyjnych, 

- bezpieczeństwo i opieka w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby udzielenia pomocy, 

- wsparcie i pomoc w załatwianiu codziennych spraw, 

- możliwość wymiany doświadczeń w opiece nad osobami przewlekle chorymi, 

- działania mające na celu zwalczanie stereotypów odnośnie do płci i niepełnosprawności,               

- unikanie w działaniach projektowych sztucznych podziałów na role i obszary wyłącznie 

„kobiece” lub „męskie”. 

- zapewnienie adekwatnego wsparcia do rzeczywistych potrzeb uczestników (ankiety 

rekrutacyjne na podstawie których określone zostaną potrzeby wynikające z rodzaju 

niepełnosprawności).  

- dostęp do usług społecznych dla osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi,                       

z niepełnosprawnością intelektualną, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, 

niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150 % właściwego kryterium 

dochodowego, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

A przede wszystkim korzyściami płynącymi z projektu jest sposób jego przeprowadzenia,                  

w oparciu o następujące zasady:  

- akceptacja uczestników oparta na zasadzie tolerancji, poszanowania godności, swobody 

wyboru wartości i celów życiowych; 

- indywidualizacji czyli podmiotowego podejścia do uczestnika, jego niepowtarzalności 

osobowej z jej prawami i potrzebami; 

- poufności - respektowanie prywatności i nieujawniania informacji uzyskanych od uczestnika 

bez jego wiedzy i zgody osobom trzecim; 

- prawa do samostanowienia – prawo uczestnika do wolności i odpowiedzialności za swoje 

życie; 

- solidarności – jednostka jest zbyt słaba, aby samodzielnie rozwiązywać problemy społeczne, 

muszą one być rozwiązywane w grupie, w ramach wspólnot tworzących odpowiednią 

infrastrukturę pomocy i integracji społecznej, 

- wzmacniania kompetencji i możliwości rozwoju poprzez wyposażenie w wiedzę                              

i umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania, 

- neutralności - poszukiwania przyczyn i sposobów rozwiązań związanych z sytuacją 

problemową 

- obiektywizmu – wszechstronne, oparte na profesjonalnej wiedzy rozpatrywanie każdej 

sytuacji, nie dokonywanie osądów podczas analizy sytuacji która jest przyczyną korzystania 

przez klienta z usług pomocy i integracji społecznej, 

- dobra rodziny i poszczególnych jej członków – uwzględnienie w postępowaniu pomocowym 

korzyści poszczególnych członków środowiska rodzinnego.  
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W ramach projektu realizowane są przez partnerów następujące działania: 

1. praca socjalna, 

2. rozwój usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 

3. rozwój usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, 

4. poradnictwo specjalistyczne dla osób niesamodzielnych oraz otoczenia, 

5. rozwój usług w formie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego                    

wraz  z jego zakupem, 

6. wsparcie towarzyszące dla osób niesamodzielnych - zapewnienie posiłków, 

7. wsparcie towarzyszące dla osób niesamodzielnych - przewozy specjalne, 

8. usługi specjalistyczne - zajęcia z hipoterapią, 

9. rozwój usług społecznych dla osób niesamodzielnych - Dzienny Dom Pobytu, 

10. mieszkania wspomagane. 

W dniu 25 czerwca 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzezinach  Dyrektor 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - Kamil Jeziorski, Starosta Brzeziński - Renata 

Kobiera, Wicestarosta - Ryszard Śliwkiewicz oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia 

Wspólna Przyszłość – Polska, Europa, Świat podpisali umowę o dofinansowanie projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Całkowita wartość projektu: 8 480 471,21 zł, kwota dofinansowania: 7 632 448,09 zł. 

Powiat Brzeziński jako partner odpowiedzialny jest za wykonanie w ramach umowy czterech 

z dziesięciu działań:     

STWORZENIE INDYWIDUALNYCH ŚCIEŻEK WSPARCIA I PRACA SOCJALNA. 

Dla każdej osoby niesamodzielnej ze względu na niepełnosprawność biorącej udział                        

w projekcie została przygotowana Indywidualna Ścieżka Wsparcia, która opisuje stan zdrowia 

i zapotrzebowanie na pomoc medyczną i opiekuńczą oraz ocenę sytuacji materialnej                           

i życiowej Dodatkowo świadczona jest praca socjalna, pracownik socjalny jest 

odpowiedzialny za nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z opiekunem osoby 

niesamodzielnej. Wspólnie diagnozują  potrzeby, określają wymiar i zakres wsparcia, 

motywują do udziału zgodnie z założoną ścieżką, kwartalnie kontrolują efekty udzielanego 

wsparcia. Ponadto  współpracują z psychologiem i podejmują działania na rzecz zmiany 

stereotypów postrzegania roli kobiet jako opiekuna chorych członków rodziny i włączenie 

mężczyzn do sprawowania tej opieki. Opieką socjalną objętych jest 140 osób 

niesamodzielnych z terenu powiatu.  

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ORAZ 

OTOCZENIA. 

Zapewniono wsparcie w formie poradnictwa prawnego, psychologicznego                               

i pedagogicznego dla osób niesamodzielnych oraz ich otoczenia. Część osób zostało 

skierowanych do poradni specjalistycznych, terapii krótko i długoterminowych, szczególnie 

os. o długotrwale obniżonym nastroju i stanach depresyjnych. Wsparciem objętych zostało 20 

uczestników projektu i 15 opiekunów. Wsparcie jest  świadczone w domach (zasięg - cały 

powiat)                          oraz w punkcie poradnictwa. W ramach zadania odbywają się 

cykliczne szkolenia dla opiekunów, które poruszają kwestie związane z opieką nad osobami 

niepełnosprawnymi tak, by dostosować zakres informacji do potrzeb poszczególnych 

opiekunów .  

USŁUGI SPECJALISTYCZNE – ZAJĘCIA Z HIPOTERAPII. 

W ramach projektu prowadzone są zajęcia z hipoterapii. Uczestnicy objęci wsparciem 

mają świadczoną usługę opiekuńczą, która stanowi długotrwały i ciągły proces usprawniania                        

i aktywizacji osób niesamodzielnych w szczególności niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają 
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się równolegle z innymi formami usprawniania osób i uczestniczy w nich 40 osób 

niesamodzielnych, dla osób niesamodzielnych ruchowo zorganizowano transport. W skład 

Zespołu Hipoterapii wchodzą instruktor hipoterapii/rekreacji ruchowej ze specjalizacją jazda 

konna po przeszkoleniu hipoterapeutycznym. W zajęciach dla osób z dużym lękiem 

uczestniczy psycholog. Tok zajęć ustalany jest dla każdego indywidualnie po określeniu celu 

terapii np. pozbycie się lęku, poprawa komunikacji, wzrost aktywności. Uczestnicy podzieleni 

są na trzy grupy o zróżnicowanym stopniu zaawansowania: 

1. hipoterapia bierna,  

2. hipoterapia czynna  –  polegająca na kontakcie z koniem,  

3. hipoterapia czynna – polegająca jeździe konnej. 

MIESZKANIA WSPOMAGANE. 

Wsparciem objętych jest 9 osób, są to osoby niesamodzielne, niepełnosprawne, osoby 

opuszczające opiekę instytucjonalną (po uwzględnieniu zaświadczenia lekarskiego i opinii 

psychologa). Przejęcie takiej osobie następuje na podstawie decyzji administracyjnej, zasady 

pobytu są ustalane w zależności od potrzeb uczestnika. Usługa Mieszkań Wspomaganych 

polega na przygotowaniu uczestników przez specjalistów do prowadzenia samodzielnego 

życia lub zapewniającego pomoc w jego prowadzeniu. W ramach treningu kulinarnego 

prowadzonego przez terapeutę zajęciowego przygotowywane i spożywane są 3 posiłki 

(śniadanie, obiad, kolacja), prowadzone są treningi higieniczne. Psycholog  prowadzi trening: 

finansowy, zarządzanie mieszkaniem. Treningi prowadzone są  grupowo jednakże ich 

natężenie jest związane z aktualną kondycją psycho - fizyczną uczestników. 

Lokale są doposażone i zaadoptowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Mieszkania Wspomagane świadczą usługi 24 godzin/dzień, 7 dni/tydzień, a budynek,                         

w którym znajdują się Mieszkania Wspomagane znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 

DPS  w Dąbrowie.  

 

Foto 17. Mieszkania Wspomagane w Dąbrowie 

 

 
Foto: Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie 

5.2. Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

 
Zadania i obowiązki z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej regulują 

przepisy ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej   (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111  ze zm.). 

Na terenie Powiatu Brzezińskiego organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie 
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zarządzenia nr 21 Starosty Brzezińskiego z dnia 21 grudnia 2 0 11 r. jest Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Brzezinach ul. Konstytucji 3 Maja 5, które wyznacza koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej. 

Strukturę rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Brzezińskim prezentuje Rysunek 3. 

Rysunek 3. Struktura rodzinnej pieczy zastępczej na dzień 31 grudnia 2020 r. 

 

 

                                         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Liczba rodzin zastępczych zawodowych oraz liczba rodzinnych domów dziecka jest stała od 

lat. Zmianom ulega liczba rodzin spokrewnionych i niezawodowych, w ciągu ubiegłego roku 

zawiązały się cztery nowe rodziny zastępcze spokrewnione oraz dwie rodziny niezawodowe. 

Jednocześnie rozwiązaniu uległy dwie rodziny spokrewnione. Odnosząc się do statystyk                  

z kilku ostatnich lat, można uznać ostatnie 12 miesięcy za rekordowe pod względem liczby 

nowych rodzin zastępczych. W latach 2013 – 2020 liczba rodzinnych form pieczy zastępczej 

ulegała licznym wahaniom uniemożliwiającym określenie wyraźnego trendu. Średnia 

miesięczna liczba rodzinnych form pieczy zastępczej w ostatnich 8 latach wynosiła 35, przy 

przeciętnej liczbie wychowanków – 54. 

Wykres 7.  Rodzinne formy pieczy zastępczej i wychowanków w latach 2013-2020 
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Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach 

 

 

Poniższa tabela przedstawia strukturę wiekową dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 

zastępczej w ubiegłym roku. 

 

Tabela 11. Struktura wiekowa dzieci przebywających w pieczy zastępczej w 2020 roku 

 

PRZEDZIAŁ WIEKOWY LICZBA WYCHOWANKÓW 

0 – 3 LATA 4 

OD 4 LAT DO 12 ROKU ŻYCIA 20 

13 – 17 LAT 13 

18 LAT I POWYŻEJ 17 

 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia dominującą grupę stanowią wychowankowie                         

w przedziale wiekowym 4 – 12 lat. Drugą co do liczebności grupą są pełnoletni 

wychowankowie. Ich duża liczba wynika z możliwości, jakie oferuje ustawa o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. Stosownie do art. 37 ust. 2 ustawy osoba, która 

osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej 

rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za 

zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora 

placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, 

pod warunkiem kontynuowania nauki. Większość pełnoletnich wychowanków wybiera tę 

możliwość, gdyż preferują optymalnie najdłuższy czas pobytu w rodzinie zastępczej, co może 

stanowić dowód na to, że piecza zastępcza spełnia swoją funkcję. 

Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania rodzin zastępczych, większość z nich przebywa na 

terenie Miasta Brzeziny. W następnej kolejności pod względem liczebności występowania są 

gmina Dmosin i gmina Rogów z siedmioma formami pieczy zastępczej. Na terenie 

pozostałych dwóch gmin funkcjonuje łącznie 7 rodzin: 6 - gm. Brzeziny i 1 – gm. Jeżów. 

 

           Na szczególną uwagę zasługuje projekt pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w Pieczy 

zastępczej w okresie epidemii CIVID-19”, dzięki któremu Powiat Brzeziński otrzymał 

wsparcie w kwocie 81 320,00 zł. Wsparciem objętych zostało 35 rodzin zastępczych, w tym 

dwa rodzinne domy dziecka. W ramach projektu zakupiono 28 laptopów, 26 urządzeń 

wielofunkcyjnych, 30 zestawów słuchawek z mikrofonem, środki ochrony osobistej 

(maseczki, rękawiczki), płyny do dezynfekcji. 
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5.3. Wsparcie dla osób w wieku poprodukcyjnym i wymagającym opieki 

całodobowej 

 
Analizując zadania powiatu z zakresu polityki społecznej należy zwrócić uwagę na 

system wsparcia dla osób w wieku poprodukcyjnym i wymagającym opieki całodobowej. 

Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić 

niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych mogą zostać umieszczone w domu pomocy 

społecznej. 

Niezmiennie na terenie Powiatu Brzezińskiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej: 

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach oraz Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie. 

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach dla przewlekle somatycznie chorych jest domem 

koedukacyjnym, który posiada 100 miejsc. 

Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie dla osób przewlekle psychicznie chorych posiada              

90 miejsc. 

Szczególnie trudnym okresem w działalności obydwu domów stał się rok 2020 - rok 

pandemii zarówno dla dyrekcji, pracowników ale również dla mieszkańców. Konieczność 

odizolowania mieszkańców od ich rodzin, wprowadzone szczególne zasady codziennego 

funkcjonowania  placówek, z jednej strony zagwarantowały bezpieczeństwo personelu             

i mieszkańców jednak z drugiej strony spowodowały poczucie samotności i odizolowania.  

Pomimo borykania się z utrudnieniami dnia codziennego, w roku 2020 nie zrezygnowano                 

z realizacji zaplanowanych zamierzeń i inwestycji. 

 

Foto 18. Etapy termomodernizacji budynku w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie 

 

 

 
Źródło: Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

 
 

„Termomodernizacja budynku w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie” to kolejna 

inwestycja przeprowadzona na terenie Powiatu Brzezińskiego. Zadanie zostało 

dofinansowane z funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej 

infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynku, w którym 
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realizowane będą zadania społeczne w formie mieszkań wspomaganych. Dofinansowanie 

otrzymane - 651 856,76 zł.  

Przy budynku wykonano również ekologiczną oczyszczalnię ścieków typu EKO BIO 6000              

z przepompownią i drenażem rozsączającym, wartość  zadania – 52 168,89 zł.   

 

 

 

5.4. Zapobieganie  wykluczeniu społecznemu 

 
Powiat przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w analizowanym 

okresie realizował również zadania przeciw zapobieganiu wykluczeniu społecznemu. 

 

5.4.1. „Aktywny samorząd” 

 

W 2020 roku powiat po raz kolejny realizował pilotażowy program „Aktywny 

samorząd”, finansowany ze środków PFRON. Działania realizowane w ramach programu 

dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób 

niepełnosprawnych. Program swoim zasięgiem obejmował następujące obszary wsparcia: 

 

 Moduł I  
 

 Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu, dla osób z dysfunkcją ruchu (znaczny lub umiarkowany stopień (wiek 

aktywności zawodowej lub zatrudnienie) i dzieci.  

 Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, dla osób z dysfunkcją ruchu 

(znaczny  lub umiarkowany stopień, wiek aktywności zawodowej). 

 Obszar A Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, dla osób z dysfunkcją 

słuchu, w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego 

(znaczny lub umiarkowany stopień, wiek aktywności zawodowej). 

 Obszar A Zadanie 4 –  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu, dla osób z dysfunkcją słuchu (znaczny lub umiarkowany stopień, wiek 

aktywności zawodowej lub zatrudnienie). 

 Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania, dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk (znaczny 

stopień (wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie) i dzieci). 

 Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego 

w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, dla odbiorców 

programu.  

 Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania, dla osób z dysfunkcją wzroku (umiarkowany stopień, wiek 

aktywności zawodowej lub zatrudnienie).  

 Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania, dla osób z dysfunkcją słuchu i trudnościami w komunikowaniu 
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się (znaczny lub umiarkowany stopień (wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie) 

i dzieci).  

 Obszar B Zadanie 5 –  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 

sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, (znaczny stopień i dzieci). 

 Obszar C Zadanie 1 –  pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym dla osób z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się 

za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym (znaczny stopień (wiek 

aktywności zawodowej lub zatrudnienie lub nauka) i dzieci).  

 Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 

skutera lub wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym (znaczny stopień i dzieci). 

 Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości 

(wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie).  

 Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej 

protezy kończyny  (co najmniej na III poziomie jakości), (wiek aktywności 

zawodowej  lub zatrudnienie. 

 Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, dla osób                     

z dysfunkcją ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się 

(znaczny stopień (wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie) i dzieci).  

 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 

dla osoby zależnej (znaczny lub umiarkowany stopień, aktywność zawodowa). 

 

 Moduł II  – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana 

do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

W 2020 roku w ramach programu wpłynęło 26 wniosków o dofinansowanie, z tego 22 

rozpatrzono pozytywnie, na łączną kwotę 143 312,24 zł. 

5.4.2.  „Podaruj mi skrzydła” 

31 grudnia 2020r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zakończyło projekt „Podaruj 

mi skrzydła”, który realizowany był z środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączanie społeczne, 

Działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne. 

Całkowity koszt Projektu – 554 236,68 zł, kwota dofinansowania – 452 1116,68 zł. 

Głównym celem projektu było skoncentrowanie się na rozwoju usług wspierania rodziny                       

i systemu pieczy zastępczej poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia rodzinom 

zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, wychowankom oraz osobom                      

z ich otoczenia. Zaplanowane działania miały wspomóc nabywanie kompetencji społecznych 

uczestników oraz wzmocnić ich potencjał edukacyjny. Wsparcie udzielone  w ramach 

projektu przyczyniło się do poprawy funkcjonowania rodzin zastępczych, przezwyciężenia 

trudności opiekuńczo-wychowawczych oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu.  

Idea projektu wpisywała  się w tendencję odchodzenia od opieki instytucjonalnej na rzecz 

rodzinnej opieki zastępczej. 

Projekt skierowany był  do następujących grup beneficjentów: 

 wychowankowie pieczy zastępczej; 

 osoby z otoczenia społecznego; 
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 kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

W ramach Projektu udzielono wsparcia 15 wychowankom pieczy zastępczej, 3 osobom                        

z otoczenia społecznego, 6 opiekunom zastępczym oraz 3 kandydatom do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej. 

Projekt przewidywał zastosowanie różnorodnych form wsparcia: kursy, szkolenia, 

warsztaty, zajęcia indywidualne, grupy wsparcia. Cel organizowanych zajęć zakładał 

poszerzenie kluczowych kompetencji europejskich, związanych z obszarem rozwoju języka 

ojczystego, języka obcego, kompetencjami cyfrowymi oraz świadomością i ekspresją 

kulturową.  

 

Tabela 12. Działania w ramach projektu „Podaruj mi skrzydła” 

 Rodzaj przyznanego wsparcia                   

w ramach projektu 
Działania: 

1. 

Działania edukacyjne 

Korepetycje  

3. Kurs j. angielskiego 

4. Kurs programowania 

5. Kurs fotograficzny 

6. Warsztaty teatralne 

7. Klub Książki 

8. 
Działania terapeutyczne 

Wyjazd integracyjny z elementami arteterapii 

9. Punkt poradnictwa specjalistycznego 

10. Działania wspierające 

funkcjonowanie rodzin 

zastępczych i prowadzących RDD 

Organizacja grup wsparcia 

11. Szkoła rodzica 

12. Wyposażenie pokoju do animacji 

13. Działania animacyjne 

14. Szkolenia dla kandydatów Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej 
 

Źródło: Opracowanie własne PCPR 

 

 

Foto 19.  Zajęcia komputerowe 

 
 
Foto: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach 
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Foto 20.  Kurs fotograficzny 

 

 
 
Foto: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach 

5.4.3. „Przyjazny świat” 

 

„Przyjazny świat” to projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                      

w Brzezinach od 2019 roku. Projekt ten skierowany jest  do osób niepełnosprawnych w wieku 

aktywności zawodowej oraz osób w wieku 18 – 26 lat, uczących się, w tym pełnoletnich 

wychowanków pieczy zastępczej. 

Projekt obejmuje m.in. ; 

 kursy edukacyjne: kurs j. angielskiego, kurs obsługi komputera, kurs prawa jazdy, 

 kursy zawodowe: kurs sekretarka/ asystenta dyrektora, kurs specjalista ds. transportu                    

i logistyki, kurs pielęgnacja i stylizacja paznokci, kurs prawa jazdy kat. C, 

 porady indywidualne (psycholog, psychoterapeuta, radca prawny), 

 korepetycje  z wybranych przedmiotów, 

 wyjazdowe warsztaty kompetencji społecznych, 

 grupowe warsztaty kompetencji życiowych. 

Projekt "Przyjazny świat", współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020, który realizowany od lutego 2019 roku i zgodnie z podpisaną umową miał 

zakończyć się z dniem 31 stycznia 2021 r., jednak za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

został przedłużony na okres 90 dni, tj. do dnia 30 kwietnia 2021 r.  

W związku z pandemią w projekcie nastąpiło wiele zmian i modyfikacji. W okresie kwiecień 

– sierpień 2020 r. uczestnicy korzystali ze wsparcia i pomocy w sposób zdalny (rozmowy 

telefoniczne, komunikatory społecznościowe). W ten sposób kontynuowano np. wsparcie 

psychologiczne, psychoterapeutyczne, poradnictwo prawne oraz korepetycje                                          

z poszczególnych przedmiotów. W trybie online zrealizowano również kursy: 

„Sekretarka/asystentka dyrektora”, w którym wzięły udział 4 uczestniczki, „Specjalista ds. 

transportu i spedycji” dla 3 uczestników oraz „Kluczowe umiejętności społeczne                                  

i interpersonalne na rynku pracy w dobie Internetu” dla 10 osób z niepełnosprawnościami - 

było do dodatkowe działanie, które zaplanowano w ramach powstałych oszczędności. 

Ponadto dla uczestników z grupy A – 10 osób legitymujących się orzeczeniami                                 
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o niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym zorganizowano zajęcia                             

w warunkach domowych pn.: „Miej wpływ na swoją przyszłość, planuj i dąż do celu”. 

Uczestnicy otrzymali zestawy malarsko plastyczne w celu stworzenia własnego amuletu 

szczęścia, obraz z mapą świata wraz z akcesoriami do malowania pól zgodnie z instrukcją 

oraz artykuły do skonstruowania własnej mapy planów, a także zestaw do Quillingu w celu 

stworzenia obrazu opowiadającego o sobie. Uczestnicy upamiętniali swoje prace za pomocą 

zdjęć, które przesyłali na adres e-mail PCPR w Brzezinach. Część zajęć musiała zostać 

przełożona na inny okres.   

Od września 2020 r., wznowiona realizacja działań projektowych w standardowym trybie, 

rozpoczął się kurs obsługi komputera dla uczestników z niepełnosprawnościami, który                         

z uwagi na swoją specyfikę nie mógł zostać przeprowadzony online.    

Mając na uwadze trudną sytuację spowodowaną epidemią i związaną z tym izolacją,                          

w związku z powstałymi w projekcie oszczędnościami postanowiono przedłużyć okres 

trwania projektu. W związku z powyższym uczestnicy w dalszym ciągu będą mogli korzystać 

z takich form wsparcia jak: korepetycje (biologia, język niemiecki, język angielski, język 

polski i matematyka), Punktu Indywidualnego Poradnictwa, w którym pomoc świadczyć 

będą: psycholog, psychoterapeuta i radca prawny. W ramach projektu realizowane będą 

również Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych w podziale na 2 grupy, które 

poprowadzą psycholog i pedagog. Zarówno na spotkania ze specjalistami w PIP jak i GWKŻ 

dla uczestników zorganizowany zostanie transport.  

Wszystkie zajęcia odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego. W ramach projektu na 

działania związane z pandemią COVID-19 zakupiono maseczki jednorazowe, środki do 

dezynfekcji oraz środki ochrony osobistej. 

Foto 21. Spotkanie w ramach  projektu „Przyjazny świat” 

 
 
Foto: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
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5.4.4. „Program  przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w powiecie brzezińskim na lata 2017 – 2020”  

Punkt Interwencji Kryzysowej, działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

udziela poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez psychologa, pracownika 

socjalnego, pedagoga oraz instruktora terapii uzależnień. Możliwość umówienia spotkania 

była zawsze indywidualnie dostosowywana do klienta, aby umożliwić jak najskuteczniejszą 

pomoc. Oferta skierowana była do mieszkańców powiatu brzezińskiego. Spotkania odbywały 

się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach (ul. Konstytucji                    

3 Maja 3/5, II piętro).  

W uzasadnionych przypadkach specjaliści udawali się do miejsca zamieszkania interesantów, 

w pomoc zaangażowane były także inne osoby wspierające, pracujące w instytucjach 

powiązanych z klientem lub mogących udzielić rzetelnej informacji nt. działań jakimi 

dysponują i mogą wesprzeć osoby zainteresowane. W przypadku braku możliwości udzielenia 

pomocy w ramach Punktu interesanci otrzymywali informacje o miejscach i specjalistach, 

mogących udzielić im dalszego wsparcia. 

Od połowy marca, w związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii, 

spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, pomoc udzielana była 

głównie telefonicznie i mailowo, a osoby doświadczające przemocy w rodzinie otrzymywały 

informację o aplikacji mobilnej "Twój Parasol". W maju przywrócona została możliwość 

kontaktów bezpośrednich ze specjalistami PIK. 

Informator zawierający spis miejsc i specjalistów wraz z opisem ich działalności oraz 

możliwych form kontaktu z tymi jednostkami (adresy, numery telefonu, e-maile, strony 

internetowe) był dostępny dla wszystkich klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Brzezinach. 

Pisemną informację o działaniu Punktu oraz dane kontaktowe otrzymały również osoby, 

wobec których sporządzono „Niebieską Kartę”- w 2020 roku wpłynęły 22 Karty. 

W 2020 roku w ramach ww. form poradnictwa psycholog udzielił 39 konsultacji, pedagog -                

5 konsultacji (pracownik socjalny i instruktor terapii uzależnień 0 konsultacji). Z pomocy 

skorzystały 23 osoby, niektóre z nich wielokrotnie. 

W 2020 roku nie był realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy      

w rodzinie, ani program psychologiczno- terapeutyczny dla sprawców przemocy w rodzinie- 

powodem była niemożność zrekrutowania prowadzących, których kwalifikacje byłyby 

zgodne z §9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 roku 

w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, 

szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania 

korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011 r., poz. 259). 
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5.4.5. Realizacja Powiatowego Programu Profilaktycznego w zakresie 

promowania  i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych                

w stosunku do dzieci  w rodzinach zagrożonych przemocą na lata                    

2017 – 2020 

 

Działania zaplanowane w 2020 roku w ramach „Powiatowego programu profilaktycznego                   

w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do 

dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą” nie mogły zostać zrealizowane ze względu na 

stan epidemii spowodowany rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzone               

w związku z tym obostrzenia. Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka 

oraz pozostali mieszkańcy powiatu mieli zapewniony kontakt z pracownikami Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie, szczególnie z psychologiem i pedagogiem. Specjaliści PCPR 

pozostawali do dyspozycji w zakresie wsparcia wobec trudności wychowawczych, 

narastającego poziomu stresu i napięcia wynikającego z konieczności izolacji i poczucia 

zagrożenia. 

W siedzibie Centrum dostępny był informator nt. skutecznych metod wychowawczych: 

"Cechy skutecznej komunikacji. Oddziaływania wychowawcze- motywacja, karanie                           

i postawa konsekwentna oraz materiały informacyjne dotyczące problematyki FASD. 

 

      5.5. Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
 

Do dyspozycji osób niepełnosprawnych na terenie powiatu jest Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Brzezinach. 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Brzezinach działa zgodnie             

z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia                  

15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 

oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych. 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Brzezinach w roku 2017 

wydał 458 orzeczeń  z określeniem stopnia niepełnosprawności osobom po 16 roku życia. 

Natomiast w roku 2019 ilość wydanych orzeczeń w porównaniu z rokiem poprzednim 2018 

ukształtowało się na niemal niezmienionym poziomie (2018r. – 551, 2019r. – 550). W roku 

2020 wydano 459 orzeczeń podobnie jak w roku 2017. 

Najczęstszymi przyczynami niepełnosprawności wśród mieszkańców powiatu w roku 

2020 było: upośledzenie narządu ruchu – 153 orzeczeń, choroby układu oddechowego                        

i krążenia – 58 orzeczeń, pozostałe orzeczenia zostały wydane w związku z chorobami 

neurologicznymi, zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, chorobami psychiczne, 

schorzeniami endokrynologicznymi, metabolicznymi, zaburzeniami enzymatycznymi, 

chorobami zakaźnymi, zeszpecenia, chorobami układu krwionośnego, chorobami narządu 

wzroku, chorobami układu moczowo – płciowego, chorobami układu pokarmowego, 

upośledzeniami umysłowymi. 

 

Analiza porównawcza działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności                      

w Brzezinach została przedstawiona w Tabeli 13. 
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Tabela 13. Analiza porównawcza działalności Zespół do Spraw Orzekania                                  

o Niepełnosprawności w Brzezinach w latach 2017 – 2020 

Wyszczególnienie Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Ilość orzeczeń wydanych dla osób 

przed 16 rokiem życia 

68 66 64 55 

Ilość orzeczeń wydanych dla osób 

powyżej 16 roku życia 

390 485 486 404 

Ogółem  

w tym: 

458 551 550 459 

Ilość orzeczeń wydanych z 

określeniem stopnia 

niepełnosprawności dla osób po 16 

roku życia  

375 475 460 390 

Ilość orzeczeń o nie zaliczeniu do 

osób niepełnosprawnych dla osób 

po 16 roku życia  

9 3 17 4 

Ilość orzeczeń o odmowie ustalenia 

stopnia niepełnosprawności dla 

osób po 16 roku życia  

6 7 9 10 

Ogółem  390 485 486 404 
 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Ponadto Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzezinach w roku 2020 

wydał:  

45 legitymacji dla osób niepełnosprawnych i 100 kart parkingowych. 

 

6. SPRAWY OBYWATELSKIE 

 
Wypełniając zapisy art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1954r. o cmentarzach                  

i chowaniu zmarłych, Starosta Brzeziński wskazał  lekarza do dokonywania oględzin, 

stwierdzenia zgonu i jego przyczyn oraz wystawiania karty zgonów osobom w stosunku do 

których zgon i jego przyczyna nie mogą zostać ustalone przez lekarza, leczącego zmarłego                

w ostatniej chorobie. W roku 2020 przez wskazanego  lekarza zostało wydanych 12 kart 

zgonu. 

Ponadto  art. 14 ust. 4 pkt. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych nakłada na starostę 

obowiązek wydawania pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich 

pochowania.  Organem zobowiązanym do wydania takiego pozwolenia jest starosta właściwy 

ze względu na miejsce, w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane. Pozwolenie jest 

wydawane po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem 

sanitarnym. 

W roku 2020 Starosta Brzeziński wydał jedną decyzję wyrażającą zgodę na 

sprowadzenie zwłok z zagranicy. 

 

 

7. KOMUNIKACJA I TRANSPORT ZBIOROWY 
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7.1. Transport zbiorowy 

 

Zasady podejmowania i wykonywania przewozów regularnych  ustala ustawa z dnia                          

6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawa  z dnia 16 grudnia 2010 r.                               

o publicznym transporcie zbiorowym. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 

dostosowuje polskie regulacje do wymagań Unii Europejskiej. Określa zasady organizacji                

i funkcjonowania regularnego przewozu osób w  publicznym transporcie zbiorowym na 

terytorium kraju oraz zasady jego finansowania. Ustawa wprowadziła trzy nowe podmioty 

związane z wykonywaniem przewozu osób o charakterze użyteczności publicznej: 

organizatora publicznego transportu zbiorowego, operatora  publicznego transportu 

zbiorowego oraz przewoźnika. Zgodnie z zapisami ustawowym, organizatorem publicznego 

transportu zbiorowego jest właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo minister 

właściwy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie publicznego transportu 

zbiorowego na danym obszarze. Operatorem publicznego transportu zbiorowego jest 

samorządowy zakład budżetowy oraz przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu 

zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na 

linii komunikacyjnej określonej w umowie. Natomiast przewoźnikiem jest przedsiębiorca 

uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób na 

podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu.   

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Powiat Brzeziński jako 

organizator publicznego transportu zbiorowego zawarł umowę na realizację powiatowych 

przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na  linii komunikacyjnej Brzeziny-

Dmosin i od dnia 1 września 2019 r. realizowane są przewozy na tej linii o przebiegu: 

Brzeziny ul. Głowackiego 41, ul. Wojska Polskiego (Szpital), ul. Traugutta 5,                              

ul. Kościuszki 48 – Grzmiąca I – Grzmiąca II - Tadzin I – Tadzin Stacja Paliw – 

Dąbrówka Duża (Szkoła) – Dąbrówka Duża nr 90 – Poćwiardówka – Wola Cyrusowa 

Kolonia nr 39 – Wola Cyrusowa nr 84 – Wola Cyrusowa nr 38 – Wola Cyrusowa nr 22 – 

Kołacin - Koziołki – Nagawki – Dmosin i powrót tą samą trasą.  
Trasa o długości 34 km w jedną stronę, na tej linii komunikacyjnej wykonywane są trzy kursy 

dziennie. 

Powiat Brzeziński na ten cel pozyskał z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych                         

o charakterze użyteczności publiczne w roku 2020 dofinansowanie w kwocie 91 156,60 zł. 

Ponadto w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej, Marszałek Województwa Łódzkiego utworzył linie komunikacyjne: 

1. Tomaszów Mazowiecki – Głuchów – Brzeziny, na której realizowane są trzy kursy 

dziennie, 

2. Brzeziny – Stryków – Głowno, na której realizowanych jest pięć kursów dziennie. 

Ponadto należy nadmienić, że uzupełnieniem przewozów autobusowych  na terenie powiatu 

są  dwie linie komunikacji miejskiej łódzkiej nr 53, oraz 90C obejmujące swoim zasięgiem 

gminę Brzeziny oraz Miasto Brzeziny. W tym przypadku  zgodnie z ustawą o transporcie 

drogowym starosta nie jest organem właściwym do wydania zezwolenia, ani nie jest organem 

uzgadniającym przebieg linii komunikacyjnej.    
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7.2. Rejestracja i ewidencja pojazdów, uprawnienia do kierowania pojazdami, OSK, 

Stacje Kontroli Pojazdów i prawo przewozowe  
 

Tabela 14. Funkcjonowanie Wydziału Komunikacji i Transportu 

L.p. Zadanie Wydziału 2017 2018 2019 2020 

1. Ilość 

zarejestrowanych 

pojazdów 

3418 3545 3813 3598 

2. Ilość wydanych 

dowodów 

rejestracyjnych 

4604 4610 4680 4207 

3. Ilość 

wyrejestrowanych 

pojazdów 

638 564 506 368 

4. Ilość wydanych tablic 

rejestracyjnych 

3088 3305 3862 3209 

5. Ilość wydanych 

dokumentów prawa 

jazdy 

912 932 864 821 

6. Ilość wydanych 

zezwoleń na 

wykonywania zawodu 

przewoźnika 

15 6 7 4 

7. Ilość zezwoleń na 

wykonywanie zawodu 

przewoźnika  

109 110 113 111 

8. Ilość linii 

komunikacyjnych 

przebiegających 

wyłącznie w obrębie 

powiatu (zezwolenie 

wydane przez Starostę 

Brzezińskiego) 

13 13 13 13 

9. Ilość Ośrodków 

Szkolenia Kierowców  

8 8 6 5 

10. Ilość instruktorów 

nauki jazdy 

30 31 29 28 

11. Ilość Stacji Kontroli 

Pojazdów  

4 4 4 4 

12. Ilość uprawnionych 

diagnostów  

31 33 35 36 

 

Źródło: Opracowanie własne
 
(Wydział KT)

 
W Tabeli 14. zostały zamieszczone dane liczbowe z zakresu funkcjonowania i zadań  
Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Brzezinach w latach 2017-

2020. Z analizy powyższej tabeli wynika, że w roku 2020 porównaniu z 2019 nastąpił 
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znaczny spadek ilości zarejestrowanych pojazdów, wydanych dowodów rejestracyjnych, 

wydanych tablic rejestracyjnych.  

W tym miejscu należy nadmienić, że w roku 2017 w ewidencji pojazdów Powiatu 

Brzezińskiego figurowało ogółem 36 438, w roku 2018 - 37 642 pojazdów, w 2019 – 39 206,            

a w roku 2020 – 40 559 pojazdów.  

W związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym od dnia                 

1 stycznia 2020 r. nakładającej na właścicieli pojazdów obowiązek zgłaszania zbycia                        

i nabycia pojazdu pod groźbą kary pieniężnej w wysokości 200-1000 zł w Wydziale 

Komunikacji i Transportu lawinowo wzrosła ilość interesantów. Dla porównania w roku 2019 

złożono 456 zgłoszeń zbycia pojazdów a w roku 2020 - 1454 zgłoszeń zbycia i dodatkowo 

około 2000 zgłoszeń nabycia pojazdu. 

 

 

8. KULTURA ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 

 
Powiat Brzeziński odznacza się bogatą historią (sięgającą 1386 roku) i dziedzictwem 

kulturowym, których przejawem są liczne zabytki znajdujące się na jego terenie, które zostały 

wpisane do rejestru zabytków. Zalicza się do nich przede wszystkim obiekty sakralne oraz 

obiekty pamięci narodowej (w szczególności cmentarze wojenne). Wśród nich można także 

wytypować zespoły dworskie i pałacowe wraz z parkami, jak też budynki mieszkalne. Na 

szczególne wyróżnienie zasługuje: 

- drewniany dom pochodzący z II połowy XIX wieku posadowiony na terenie ,,Żywego 

Skansenu - Centrum Folkloru Polskiego” w Nagawkach (Gmina Dmosin),  

- Rogowska Kolej Dojazdowa, wąskotorowa z 1914 roku,  

- Kościół Parafialny pw. Podwyższenia Krzyża z kaplicą Lasockich z XIV/XV wieku (Miasto 

Brzeziny), 

- Kościół pw. św. Anny z 1719 roku wraz z zakrystią z wieku XVIII (Miasto Brzeziny), 

- Zespół klasztorny benedyktynów z XVI-XX wieku w miejscowości Jeżów (Gmina Jeżów). 

W jego skład wchodzi: 

   • kościół pw. św. Józefa, 

   • kościół pw. św. Andrzeja, 

   • cmentarz kościelny. 

- Willa z parkiem (początek XX wieku) w miejscowości Tworzyjanki (Gmina Brzeziny) 

- Cmentarz mariawitów z 1907 roku (część północna) w Woli Cyrusowej (Gmina Dmosin), 

- Zespół pałacowy i folwarczny (ok. 1916 rok) w Rogowie (Gmina Rogów). 

Na szczególną uwagę zasługują również dawne układy miejskie pochodzące z XV wieku oraz 

z przełomu XIX i XX wieku. Pierwszy z nich znajduje się w Mieście Brzeziny, natomiast 

drugi w miejscowości Dąbrowa Mszadelska (Gmina Dmosin). Ponadto na terenie Gminy 

Dmosin znajduje się przepiękny kościół drewniany pw. Wszystkich Świętych w Kołacinku                 

z zabytkową drewnianą dzwonnicą. A na terenie Miasta Brzeziny znajdują się dwa zabytkowe 

kościoły: pw. Św. Ducha z 1750 r. i pw. Św. Franciszka z Asyżu z początku XVIII wieku 

To jedynie kilka z zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie Powiatu Brzezińskiego.  

Należy zwrócić uwagę, iż Wojewódzka Ewidencja Zabytków Powiatu Brzezińskiego zawiera 

aż 243 obiekty zabytkowe posadowione na terenie naszego powiatu.  

W grudniu 2020 roku Powiat Brzeziński przystąpił do prac nad Powiatowym Programem 

Opieki nad Zabytkami, efektem prac jest opracowany przez firmę zewnętrzną dokumentu  

p.n. „Założenia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Brzezińskiego”. 

Opracowanie to określiło priorytety programowe dla powiatowego programu opieki nad 
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zabytkami z uwzględnieniem celów wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami. Ma także rozeznać dostępność danych dotyczących stanu dziedzictwa 

kulturowego powiatu oraz istnienie i odniesienia do dóbr kultury w powiecie w innych 

programach i opracowaniach różnego szczebla.  

Obowiązek opracowanie powiatowego programu opieki nad zabytkami wynika z ustawy           

z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, której art. 87 stanowi, iż: 

1. Zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 4 

lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami. 

2. Programy, o których mowa w ust. 1, mają na celu, w szczególności: 

1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających            

z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 

2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego                    

i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi 

ekologicznej; 

3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania; 

4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; 

5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 

finansowych na opiekę nad zabytkami; 

6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych                         

z opieką nad zabytkami. 

A uwzględniając nałożony na gminy obowiązek prowadzenia tzw. Gminnej Ewidencji 

Zabytków można wnioskować, iż gminna ewidencja jest podstawą sporządzenia programów 

powiatowych, które poza skonstruowaniem programu ochrony dla zabytków należących 

stricte do powiatów, mają na celu podsumowanie i koordynację działań gminnych. Program 

powiatowy opieki nad zabytkami jest dokumentem o charakterze uzupełniającym. 

Ma określać stan, do którego należy dążyć w zakresie opieki nad zabytkami, wskazywać 

konieczne do wykonania zadania i sugerować sposoby ich realizacji. 

Poza opracowaniem powiatowego programu opieki nad zabytkami oraz opieką nad obiektami 

będącymi w dyspozycji powiatu, ustawa w art. 50 wskazuje na starostę, jako organ właściwy 

w postępowaniu wywłaszczeniowym podjętym na wniosek wojewódzkiego konserwatora 

zabytków w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zabytku nieruchomego lub ruchomego.       

W uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków starosta ma również prawo do 

umieszczania na zabytkach znaku zabytku jako obiektu chronionego prawem (art. 12 ustawy). 

Starosta prowadzi również listę społecznych opiekunów zabytków, których powołuje                    

i odwołuje na wniosek właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Obiekty będące mieniem powiatu i objęte ochroną prawną jako zabytki: 

• aleja kasztanowców wzdłuż drogi do Jeżowa (gmina Jeżów), 

• Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie (gmina Jeżów), 

• budynek przy ul. Reformackiej 3 w Brzezinach, 

• budynek mieszkalny przy ul. M. Skłodowskiej - Curie nr 10 w Brzezinach, 

• budynek mieszkalny przy ul. M. Skłodowskiej - Curie nr 14 w Brzezinach, 

• fragment ogrodzenia szpitala ul. M. Skłodowskiej - Curie 6 w Brzezinach. 
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Budynek mieszkalny przy ul. M. Skłodowskiej - Curie nr 14 w Brzezinach ujęty jest                   

w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Brzeziny, a pozostałe obiekty w Wojewódzkiej 

Ewidencji Zabytków dla woj łódzkiego. 

 

Foto 22. Aleja kasztanowców wzdłuż drogi do Jeżowa, gmina Jeżów 

 
 

Źródło: „Założenia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Brzezińskiego” 

Dla spełnienia ustawowych wymogów powiatowego programu opieki nad zabytkami 

przyjęto złożenia uwzględniające specyfikę dziedzictwa kulturowego Powiatu Brzezińskiego. 

W założeniach w oparciu o dwa ogólne priorytety w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami: 

• zahamowanie procesów degradacji, poprawę stanu zachowania zabytków na terenie 

powiatu, 

• ochronę i kształtowanie kulturowego obrazu powiatu, 

sformułowane zostały cele, działania i zadania dla Powiatu Brzezińskiego. Założenia będą 

podstawą do opracowania i przyjęcia przez Radę Powiatu „Powiatowego programu opieki nad 

zabytkami dla powiatu brzezińskiego na lata 2021-2024. 

Na terenie Powiatu Brzezińskiego działa Społeczny Komitet Ochrony Zabytków Cmentarza 

Rzymskokatolickiego w Brzezinach.  

Dzięki pieniądzom zebranych podczas kwest i od prywatnych darczyńców renowacji 

poddanych zostało kilkanaście zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Brzezinach.       

 

9. ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA, GEODEZJA, 

KARTOGRAFIA I KATASTER 

 

Zadania z tego zakresu wykonywane są przez Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzezinach. 

Do zadań wydziału w zakresie prawa budowlanego należy min.:  

1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji udzielających pozwolenia na 

budowę/rozbiórkę lub odrębnych decyzji zatwierdzających projekt budowlany oraz spraw  

związanych z uchylaniem pozwolenia na budowę;  

2) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zgody na odstępstwo od przepisów 

techniczno-budowlanych; 
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3) prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami budowy oraz rozbiórek i zgłoszeniami 

robót budowlanych;  

4) prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części;  

5) prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji przeniesienia pozwolenia na 

budowę na rzecz innego podmiotu; 

6) prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji o niezbędności wejścia do 

sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości określających granice 

niezbędnej potrzeby oraz warunków korzystania z nich; 

7) nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w procesie budowlanym; 

8) wydawanie decyzji odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 

pozwolenia na budowę;  

9) wydawanie decyzji wnoszącej sprzeciw do zgłoszenia robót budowlanych; 

10) uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w sytuacji stwierdzenia przez organ 

nadzoru budowlanego istotnych odstępstw od warunków udzielonego pozwolenia na 

budowę; 

11) wydawanie dzienników budowy; 

12) współdziałanie z organem nadzoru budowlanego; 

13) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o samodzielności lokalu 

mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu niż mieszkalny. 

Tabela 15. prezentuje zakres zadań powiatowych wykonywanych przez Wydział  

Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z zakresu prawa budowlanego.  

 

Tabela 15. Zadania wykonywane przez Wydział BG z zakresu prawa budowlanego           

w latach 2017-2020 

Opis Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Ilość wydanych pozwoleń na 

budowę 

304 335 376 376 

Ilość wydanych zgłoszeń budowy 525 453 369 382 

Ilość zaświadczeń o 

samodzielności lokali 

8 12 17 12 

Ilość wydanych decyzji o 

przeniesieniu decyzji o pozwoleniu 

na budowę  

20 10 10 7 

Ilość zarejestrowanych dzienników 

budowy  

234 273 302 317 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału BG
 

Do zadań Wydziału w zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa 

należy  min.: 

      1)  tworzenie i prowadzenie ewidencji powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu  

      nieruchomości Skarbu Państwa;
 

2) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu 

i Skarbu Państwa; 

3) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem sposobu i terminu zagospodarowania 

nieruchomości gruntowych; 

4) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego; 

5) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu; 

6) opiniowanie podziałów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa; 
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7) prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych; 

8) przygotowywanie zezwoleń na zakładanie lub przeprowadzanie na nieruchomości 

ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, 

gazów, energii elektrycznej i cieplnej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, 

a także innych podziemnych, naziemnych i nadziemnych obiektów i urządzeń 

niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub 

użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody; 

9) przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły 

wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody; 

10) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości 

i zwrotem odszkodowań, w tym także nieruchomości zamiennych oraz rozliczeń z tytułu 

zwrotu; 

11) zabezpieczanie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisywanie w księgach 

wieczystych hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności; 

12) podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną stanów nieruchomości 

Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz innych 

jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej; 

13) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem i zbywaniem mienia Powiatu oraz  

przekazywaniem nieruchomości Powiatu jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, 

najem i dzierżawę lub użyczenie na cele związane z ich działalnością; 

14) składanie wniosków o wpisy do ksiąg wieczystych prawa własności nieruchomości 

przejętych na cele reformy rolnej; 

15) prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem wygaśnięcia dotychczasowych 

decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, 

osobom fizycznym, a także niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz 

o przekazaniu tego mienia do zasobów własności rolnej Skarbu Państwa; 

16) rozgraniczanie gruntów, pokrytych wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego,  

od pozostałych gruntów, na wniosek właściciela wody lub właściciela gruntu 

sąsiadującego; 

17) stwierdzanie przejścia stanowiących własność Skarbu Państwa gruntów, pokrytych 

wodami powierzchniowymi płynącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa,  

w trwały zarząd właściwych podmiotów; 

18) występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie 

nieodpłatne nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi 

służącymi wykonywaniu zadań własnych; 

19) przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności; 

20) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działek 

pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne w zamian za rentę lub 

emeryturę; 

21) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi 

w zarządzie organu zarządzającego drogą; 

22) wywłaszczanie na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi 

zabytków nieruchomych na rzecz Skarbu Państwa lub gminy właściwej ze względu na 

miejsce położenia zabytku; 

23) prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków wynikających z ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym w szczególności: umieszczanie na 

zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru, znaków informacyjnych  
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o tym, iż zabytek podlega ochronie, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków w Łodzi oraz sprawowanie opieki nad zabytkami, do których tytuł prawny 

posiadają Powiat i Skarb Państwa. 

 
Tabela 16. Zadania wykonywane przez Wydział BG z zakresu gospodarki 

nieruchomościami w roku 2020  

Opis Rok 2020 

Ilość wydanych decyzji w sprawie odszkodowań, ograniczenia sposobu 

korzystania, zwrotów oraz wywłaszczeń  

22 

Ilość wystawionych pism z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste  55 

Ilość wystawionych pism związanych z opłatami za trwały zarząd 6 

Ilość zawartych umów najmu lub dzierżawy 10 

Ilość wystawionych pism z informacją o opłacie jednorazowej 

związanej z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania 

34 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału BG
 

Do zadań powiatu w zakresie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej realizowanych przez Wydział należy min.:
 

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym: 

a) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) - aktualizacja bazy danych 

ewidencji gruntów i budynków; wydawanie odpłatnie na wniosek stron wypisów 

rejestrów, kartotek i wykazów z ewidencji gruntów, budynków i lokali; sporządzanie oraz 

wydawanie zaświadczeń na podstawie dokumentów stanowiących podstawę zmian 

w ewidencji gruntów i budynków; sporządzanie na wniosek zainteresowanych wyrysów 

z mapy ewidencyjnej; udzielanie informacji z zakresu ewidencji gruntów, budynków 

i lokali, naliczanie należnej opłaty, wydawanie licencji; wydawanie kopii dokumentów 

uzasadniających wpisy do bazy danych ewidencji gruntów; sporządzanie plików 

komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującymi standardami wymiany 

danych; sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów, 

budynków i lokali; przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali 

dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych; przeprowadzanie wyjaśniających 

postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawie aktualizacji informacji 

zawartych w ewidencji gruntów i budynków. 

b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 

c) gleboznawczej klasyfikacji gruntów - prowadzenie postępowań mających na celu 

weryfikację przebiegu konturów klasyfikacyjnych i ich oznaczeń; wydawanie decyzji 

w sprawie ustalenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów. 

d) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych rejestru cen i wartości 

nieruchomości - udzielanie informacji rzeczoznawcom majątkowym sporządzającym 

operaty szacunkowe; udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów 

aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących 

podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków. 

e) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych szczegółowych osnów 

geodezyjnych; 

f) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (na podstawie 

prowadzonej bazy danych obiektów topograficznych, którymi są mapa zasadnicza i mapa 

ewidencyjna w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000; 
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g) udostępnianie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

naliczanie należnej opłaty, wydawanie licencji; 

2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;  

a) organizacja narad koordynacyjnych, 

b) wydawanie odpisów z protokołów narady, 

c) sporządzanie wymaganych przepisami adnotacji na dokumentacji projektowej będącej 

przedmiotem narady; 

3) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości; 

4) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; 

5) rejestrowanie zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych, jeśli celem lub 

zakładanym wynikiem tych prac jest: 

a) utworzenie lub aktualizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków, 

b) wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie 

przebiegu granic działek ewidencyjnych, 

c) geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych, 

d) wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu, 

e) dokumentacja geodezyjna w postaci map, rejestrów lub wykazów na potrzeby 

postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, 

dotyczących w szczególności: granic nieruchomości, praw do nieruchomości, zmiany 

struktury własności nieruchomości, pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania 

obiektów budowlanych lub ich części oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości; 

6) obsługa wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, przygotowywanie 

materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnych do wykonania 

zgłoszonej pracy, naliczanie należnej opłaty, wydawanie licencji; 

7) weryfikacja i przyjmowanie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów 

danych i innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych; 

8) uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych  

i kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z materiałami zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego; 

9) nadzór techniczny i merytoryczny nad udostępnianiem usług dotyczących danych 

przestrzennych w systemie teleinformatycznym - GEOPORTAL POWIATOWY; 

10) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby  

nie przestrzegające przepisów Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego;  

11) współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego  

w Łodzi;  

12) współpraca z Geodetą Województwa Łódzkiego; 

13) współpraca z organami i jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania 

z zakresu:  

a) planowania przestrzennego, 

b) planowania gospodarczego, 

c) wymiaru podatków i świadczeń, 

d) statystyki publicznej, 

e) gospodarowania nieruchomościami, 

f) oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych; 

 

W ramach wykonywania obowiązków Starosty związanych z osnowami geodezyjnymi,                      

a także w związku z ustawowym obowiązkiem wdrożenia układu wysokościowego PL-

EVRF2007-NH na obszarze całego kraju przystąpiono w 2019 roku do wykonania 
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kompleksowej modernizacji punktów osnowy wysokościowych. W wyniku 

przeprowadzonych w 2019 roku prac inwentaryzacyjnych i projektowych powstał projekt 

nowej sieci osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Brzezińskiego. W 2020 roku działając 

w oparciu o wyżej wymieniony projekt dokonano modernizacji, a także ponownego pomiaru 

ponad 350 punktów wysokościowych w tym 130 nowych punktów umieszczonych na 

nieruchomościach na terenie całego powiatu. 
W związku z koniecznością uruchamiana kolejnych e-usług oraz udostępnianiem coraz 

większej części zasobu w postaci cyfrowej systematycznie rozbudowujemy możliwości 

powiatowego geoportalu. Już teraz dla obszaru całego powiatu dostępna jest wektorowa mapa 

ewidencyjna wzbogacona dodatkowo o informacje o uzbrojeniu terenu (sieć i przyłącza 

wodne, kanalizacyjne, energia etc.). Każdy z Mieszkańców bezpłatnie, może zapoznać się             

z informacją na temat dowolnej działki na terenie naszego powiatu ( powierzchnia, klasa 

bonitacyjna, użytki itp.), dokonać pomiarów i obliczeń z wykorzystaniem udostępnionych na 

geoportalu narzędzi oraz przeglądać wysokiej jakości zobrazowania terenu a dzięki 

możliwości wgrywania plików DXF może zwizualizować na dowolnej działce przykładowy 

projekt domu lub innej inwestycji bez konieczności korzystania z płatnych                                          

i skomplikowanych aplikacji. 

W 2020 roku przeprowadzono liczne prace związane z rozbudową możliwości geoportalu 

powiatowego, który ze względu na zmianę Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

musiał zostać przystosowany do nowych standardów. Oprócz rozbudowanej funkcjonalności 

umożliwiającej mieszkańcom w zdecydowanej większości przypadków pozyskać niezbędne  

dokumenty bez wychodzenia z domu ( również w wersji elektronicznej opatrzone podpisem 

kwalifikowanym)  zyskali również wykonawcy prac geodezyjnych, którzy mogą przesyłać 

operaty geodezyjne w wersji elektronicznej bez konieczności ich druku i fizycznego 

przekazywania do weryfikacji. W sposób zdecydowany przyspieszyło to proces weryfikacji 

przesyłanej dokumentacji a co za tym idzie całego procesu budowlanego. 
Celem dostosowania zgromadzonych materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego                         

i Kartograficznego do wymogów nowej Ustawy rozpoczęto proces digitalizacji 

zgromadzonych w archiwach materiałów. Wykorzystując jedynie zasoby kadrowe wydziału 

bez kosztownych umów z wykonawcami zewnętrznymi udało się od połowy 2020 roku 

przekształcić do wersji elektronicznej ponad 800 operatów geodezyjnych. Dzięki 

zakupionemu, dedykowanemu do tych prac skanerowi planowane jest zakończenie 

digitalizacji prawie 10 000 operatów do końca 2022 roku. 

Foto 23. Stanowisko do digitalizacji materiałów PZGiK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Foto: Wydział BG Starostwa Powiatowego w Brzezinach 
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Tabela 17. prezentuje zestawienie spraw prowadzonych przez Wydział Budownictwa,  

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego.  

Z zaprezentowanej tabeli wynika, że systematycznie wzrasta ilość wniosków o udostępnienie 

materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, 1243 w roku 2018,  

1360 w roku 2019 aż 2461 w roku 2020.  

Najwięcej zmian w bazie danych Ewidencji Gruntów i Budynków dokonano w obrębach 

geodezyjnych z terenu Miasta Brzeziny (693) oraz Gminy Brzeziny (715).     

 

Tabela 17. Zestawienie spraw prowadzonych przez Wydział Budownictwa, Geodezji                 

i Gospodarki Nieruchomościami z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego 

Rodzaj wniosku  Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Ilość zgłoszonych prac geodezyjnych 

i kartograficznych  

1137 1215 1207, 

z czego 1091 

zgłoszeń 

elektronicznych  

Liczba uwierzytelnionych 

dokumentów  

850 700 763 

Ilość zmian w bazie 

danych Ewidencji 

Gruntów i 

Budynków  

Miasto 

Brzeziny 

588 802 693 

Gmina 

Brzeziny 

493 567 715 

Gmina 

Dmosin 

351 370 383 

Gmina Jeżów 225 230 268 

Gmina 

Rogów 

337 314 376 

Ogółem ilość wprowadzonych zmian  1994 2283 2435 

Ilość wniosków o wydanie 

wypisu/wyrysu z EGiB 

1468 1500 1295 

Ilość wniosków o uzgodnienie 

usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu 

59 50 37 

Ilość wniosków o udostępnienie 

materiałów Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego 

1243 1360 2461 

Ilość wniosków o udostępnienie 

informacji z bazy EGiB w tym 

zapytania Komorników i wydawanie 

zaświadczeń o istnieniu gospodarstwa 

rolnego 

195 200 147 

Ogółem wniosków 6946 7308 8345 
 

Źródło: Opracowanie Wydział BG 

 

Do zadań Wydziału w zakresie scaleń i wymiany gruntów należy min.: 

1) opracowywanie decyzji o wszczęciu postępowania scaleniowego; 

2) nadzór nad opracowaniem projektu ogólnego; 
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3) udział w Komisji do opracowania szacunku gruntów podlegających scaleniu; 

4) opracowywanie warunków objęcia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów 

w postępowaniu scaleniowym; 

5) przygotowywanie dokumentacji do powołania Komisji do rozstrzygnięcia złożonych 

zastrzeżeń do projektu scalenia; 

6) opracowywanie decyzji zatwierdzającej obszar gruntów poddanych scaleniu; 

7) prowadzenie całości spraw w postępowaniu wymiennym gruntów. 

Krótka prezentacja stanowiąca załącznik do „Raportu o stanie Powiatu Brzezińskiego” – 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zawiera zakres prac 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzezinach – wybrane 

aspekty. 

 

10. OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA 

 

Zadania z zakresu ochrony środowiska wykonywane są poprzez: 

1. przyjmowanie zgłoszeń dotyczące instalacji, z których emisja nie wymaga 

pozwolenia, mogące negatywnie oddziaływać na środowisko, z uwagi na:  

 wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza: 2017 r. - brak zgłoszeń,  2018 r. -               

1  zgłoszenie,  2019 r. – brak zgłoszeń, 2020 r. – brak zgłoszeń; 

 wytwarzanie pól elektromagnetycznych: 2017 r. - 13 zgłoszeń, 2018 r. -                          

14  zgłoszeń, 2019 r. – 8 zgłoszeń, 2020 rok – 1 zgłoszenie; 

2.    prowadzenie postępowań w sprawach pozwoleń:  

 na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza: 2017 r. i 2018 r. brak postępowań, 

2019r. – brak zgłoszeń, 2020 r. – brak zgłoszeń 

 na wytwarzanie odpadów: 2017 r. – 2 postępowania, 2018r. – brak postępowań,               

2019 r. – brak postępowań, 2020 r. – brak postępowań;  

 zintegrowanych: 2017 r. – brak postępowań, 2018 r. – 1 postępowanie, 2019 r. – brak 

postępowań, 2020 r. – brak postępowań. 

3.     przeprowadzenie postępowania w sprawach ochrony przed hałasem: 2017r. - brak 

postępowań, 2018 r. - 2 postępowania, 2019 r. – brak postępowań, 2020 r. – 2 postępowania.  

4.     coroczne przekazywanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 

informacji z realizacji zadań określonych w uchwałach Sejmiku Województwa Łódzkiego: 

 Nr XXXV/690/13 z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony 

powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego 

pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)piranu zawartego w pyle zawieszonym 

PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: 

PL1002, zmienionej uchwałami Nr XLII/778/13 z 25 listopada 2013 r. oraz Nr LIII/945/14                   

z 28 października 2014 r.  

 Nr LIII/964/14 z 28 października 2014 r. w sprawie planu działań krótkoterminowych 

dla strefy łódzkiej w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego  

i poziomu docelowego ozonu przyziemnego oraz ograniczenia skutków i czasu trwania 

zaistniałych przekroczeń,  

 Nr XLIII/794/13 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia „Programu ochrony 

środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż linii 

kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie z terenu województwa 

łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne,                       

tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami LDWN i LN”,  

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2014/4557/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2014/4557/akt.pdf


     RAPORT O STANIE POWIATU BRZEZIŃSKIEGO 

72 

 

 Nr XLIX/882/14 z 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia „Programu ochrony 

środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami 

dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg wojewódzkich województwa 

łódzkiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie”, 

 NR XVIII/189/15 z  27 listopada 2015 r. w sprawie określenia „Programu ochrony 

środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg 

krajowych o obciążeniu ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, z terenu województwa łódzkiego, 

których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne, tj. przekroczone 

zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami LDWN i LN”, 

5. Sporządzanie corocznych sprawozdań z wydatków na ochronę środowiska, wydatków na 

nośniki energii, generowanie raportu do KOBIZE, 

6. Sporządzanie corocznych sprawozdań z Pyłu zawieszonego i Ozonu, ilości zasobów 

wodnych. 

7. Sprawowanie nadzoru na Gminnymi Spółkami Wodnymi – w 2020 roku prowadzone  

1 postępowanie w celu ustanowienia Zarządu Komisarycznego, 

8. przyjmowanie od podmiotów zobowiązanych do wykonywania pomiarów ilości  

    wprowadzanych do powietrza gazów i pyłów wyniki pomiarów emisji do powietrza. 

 

Zadania z zakresu gospodarowania odpadami realizowane są poprzez: prowadzenie 

postępowania w sprawach zezwoleń na przetwarzanie, zbieranie i transport odpadów 

(zezwolenia na transport odpadów były wydawane do 23 stycznia 2018 r.): 

2017r. - 6 postępowań, 2018r. - 5 postępowań oraz 26 postępowań w sprawach stwierdzenia 

wygaśnięcia dotychczasowych zezwoleń – z uwagi na zmianę przepisów regulujących 

gospodarowanie odpadami. 

2019r.  – brak postępowań, 2020r. – 4 postępowania. 

 

Zadania z zakresu geologii realizowane są poprzez: 

1. zatwierdzanie w drodze decyzji projektów robót geologicznych oraz przyjmowanie 

zgłoszenia robót geologicznych: 2017 r. - 6 postępowań, 2018 r. - 5 postępowań, 2019 r. –                    

6 postępowań, 2020 rok – 9 postępowań; 

2. przyjmowanie w drodze decyzji dokumentacje hydrogeologiczne: 2017 r. -                          

1 postępowanie, 2018 r. - brak postępowań, 2019r. – 1 postępowanie; 2020 rok –                             

2 postępowania, 

3. wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin: 2017 r. - 2 postępowania,  2018 r. - 

brak postępowań, 2019 r. – brak postępowań,  2020 r. – brak postępowań. 

 

Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych realizowane są poprzez: prowadzenie 

postępowania w sprawach rekultywacji gruntów niekorzystnie przekształconych: 2017 r. -                  

3 postępowania, 2018 r. - 1 postępowanie, 2019 r. – 1 postępowanie, 2020 r. – 1 

postępowanie. 

 

Zadania z zakresu gospodarki wodnej, które realizowane były przez powiat do                          

31 grudnia 2017 r.: 

1. do końca 2017 r. prowadził postępowania w sprawach pozwoleń wodnoprawnych na 

piętrzenie wód, pobór wód, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wykonanie 

urządzeń wodnych  – w 2017 r. szesnaście postępowań, 

2. przyjmowanie wyników pomiarów ilości pobieranej wody oraz pomiarów ilości                  

i jakości odprowadzanych ścieków, 
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3. od 1.01.2018 r. kompetencje przejęte przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie. W kompetencji Starosty z wyżej wymienionego zakresu gospodarki wodnej  

nadal pozostaje dokonywanie uregulowań korzystania z wód w ramach działalności objętej 

pozwoleniem zintegrowanym (pobór wód, odprowadzanie ścieków, przyjmowanie wyników 

pomiarów ilości pobieranej wody oraz ilości i jakości odprowadzanych ścieków).  

    

W roku 2020 r. Powiat Brzeziński podpisał umowę na opracowanie  

i wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego. 

Po przeprowadzeniu procedury, wyłoniona została Firma MERITUM COMPETENCE                      

z siedzibą w Warszawie, której zlecono opracowanie dokumentacji pod nazwą „Program 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r. 

wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko ustaleń tego Programu oraz Raport                           

z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego za lata 2017 – 2018                      

z uwzględnieniem lat 2019 – 2020”. 

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2017 - 2020 uwzględniał będzie 

wszystkie zadania z zakresu ochrony środowiska oraz ich finansowanie. 

 

11. RAPORT  Z  WYKONANIA  PROGRAMU  OCHRONY  ŚRODOWISKA  DLA 

POWIATU  BRZEZIŃSKIEGO  ZA  LATA  2017-2018  Z  UWZGLĘDNIENIEM  

LAT 2019 - 2020 

Celem opracowania Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Brzezińskiego za lata 2017-2018 z uwzględnieniem lat 2019-2020 jest: 

 określenie stanu realizacji zadań własnych i koordynowanych ujętych w POŚ,  

 określenie sposobów i źródeł finansowania zrealizowanych zadań,  

 wyjaśnienie przyczyn niepodjęcia lub niekompletnego zrealizowania zadań zawartych                 

w POŚ,  

 ocena stopnia realizacji zadań z uwzględnieniem wytycznych dotyczących procesu 

monitorowania projektowanych przedsięwzięć (w szczególności wskaźniki monitoringu) 

zawartych w POŚ. 

Celem ochrony przyrody jest utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności 

ekosystemów oraz zachowanie różnorodności biologicznej poprzez zapewnienie ciągłości 

istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie  

lub przywracanie do właściwego stanu ochrony. Głównym zadaniem jest ochrona walorów 

krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień, utrzymywanie lub 

przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych 

zasobów, tworów i składników przyrody oraz kształtowanie właściwych postaw człowieka 

wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody. 

Na terenie powiatu brzezińskiego znajdują się następujące formy ochrony przyrody: 

1. Rezerwat przyrody: 

1) Parowy Janinowskie; 

2) Doliska; 

3) Popień; 

4) Zimna Woda; 

5) Rawka; 

2. Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich;  

3. Obszary Chronionego Krajobrazu: 
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1) Doliny Mrogi i Mrożycy; 

2) Górnej Rawki; 

4. Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe: 

1) Górna Mrożyca; 

2) Dolina Mrogi; 

3) Rochna; 

5. Obszar natura 2000: 

1) Wola Cyrusowa; 

2) Buczyna Janinowska; 

6. Pomniki przyrody. 

Łączna powierzchnia form ochrony przyrody na terenie Powiatu Brzezińskiego wynosiła 

20 463,96 ha. 

Istotną funkcję w ochronie bioróżnorodności pełnią lasy, będące siedliskiem życia 

największej liczby gatunków roślin i zwierząt. Lasy na terenie powiatu podlegają pod 

Nadleśnictwo Brzeziny. Powierzchnia lasów w Powiecie Brzezińskim wynosiła zgodnie                    

z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny: 4 946,37 ha. Lesistość terenu 

kształtuje się na poziomie 13,8%. Na terenie poszczególnych gmin powiatu stale realizowane 

są zadanie mające na celu zwiększenie  świadomości mieszkańców w zakresie ochrony 

przyrody. Analiza realizacji zadań w zakresie edukacji ekologicznej wskazuje, że jest to 

dziedzina rozwojowa. W wyniku prowadzenia różnych form edukacji ekologicznej do 

szerokiego zakresu odbiorców, stopniowo wzrasta poziom świadomości ekologicznej 

mieszkańców.  

Działania prowadzone w zakresie edukacji ekologicznej na terenie powiatu oraz 

poszczególnych gmin są kierowane do wszystkich grup społecznych i wiekowych, co oznacza 

konieczność znalezienia odpowiednich środków przekazu, dostosowanych do wieku oraz 

grupy odbiorców. Grupami odbiorczymi informacji w zakresie edukacji ekologicznej w danej 

społeczności są na przykład: pracownicy administracji publicznej, nauczyciele, dzieci  

i młodzież, mieszkańcy pełnoletni, przedsiębiorcy. Na terenie Powiatu Brzezińskiego 

prowadzone są m.in.:  

 działania oświatowo - informacyjnych w formie lekcji, prelekcji ekologicznych 

według przyjętego uprzednio standardu dydaktycznego uwzględniającego lokalny wymiar 

problemu segregacji odpadów, ochrony powietrza, wody i zróżnicowanie wiekowo - 

edukacyjne odbiorców, 

 konkursy wiedzy ekologicznej,  

 konkursy plastyczne dotyczące ochrony środowiska dla dzieci i młodzieży                                

z wystawami prac w poszczególnych szkołach,  

 plenerowe akcje plastyczne i pikniki z udziałem uczniów zorganizowana oddzielnie 

lub połączona z obchodami np. Dnia Ziemi czy akcji „Sprzątanie Świata”. 

Ilość i jakość wód należą do podstawowych czynników kształtujących zasoby przyrodnicze                  

i warunki życia człowieka. Ich ilość ma charakter dynamiczny, wynikający  

z wielkości opadów, odpływu powierzchniowego i podziemnego oraz parowania. Elementy te 

decydują o zmianach retencji wód w bilansie wodnym. Pierwotnie, wielkość zasobów 

wodnych uzależniona była wyłącznie od czynników naturalnych, w tym klimatycznych, 

geologicznych i rzeźby terenu. Obecnie, na zasoby ilościowe wód znacząco wpływa 

działalność człowieka, m.in. poprzez pobory wód do celów komunalnych i gospodarczych, 

sztuczną retencję, modyfikowanie odpływów, zmiany szaty roślinnej, a także poprzez 

oddziaływanie na klimat. Działalność człowieka ma też decydujący wpływ na jakość wód,  

w szczególności na skład chemiczny wód powierzchniowych. Głównymi czynnikami presji są 
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ładunki biogenów i zanieczyszczenia docierające do wód ze zlewni i wraz z opadami 

atmosferycznymi. Działalność człowieka istotnie przyczynia się do kształtowania stosunków 

wodnych, zapewnienia możliwości gospodarczego wykorzystywania zasobów, ograniczania 

zagrożeń powodziowych i łagodzenia skutków suszy. 

Podstawowym celem w zakresie ochrony wód jest osiągnięcie dobrego stanu wód 

powierzchniowych i podziemnych. Osiągnięcie założonego kierunku będzie możliwe poprzez 

budowę, rozbudowę systemów kanalizacyjnych a także propagowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków, na terenach dla których takie inwestycją są 

ekonomicznie uzasadnione. 

W okresie sprawozdawczym zadania dotyczące gospodarki wodno-ściekowej zapisane                        

w Programie Ochrony Środowiska związane były przede wszystkim z budową sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej. Zapewnienie mieszkańcom systemu zbiorowego zaopatrzenia 

ludności w wodę jest jednym z  priorytetowych zadań zapisanych w Programie Ochrony 

Środowiska, a także podstawowym obowiązkiem władz samorządowych. 

Według danych GUS sieć wodociągowa w powiecie brzezińskim ma długość 443,9 km, a sieć 

kanalizacyjna 55,9 km. Do sieci wodociągowej w powiecie doprowadzonych jest 8 009 

przyłączy, a do sieci kanalizacyjnej 1 752 przyłączy. W porównaniu do 2017 roku długość 

sieci wodociągowej wzrosła o 2,7 km, a długość sieci kanalizacyjnej o 8,9 km.  

Wiele podmiotów gospodarczych nie podłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej 

korzysta z własnych zbiorników bezodpływowych, których liczba w 2019 roku w powiecie 

brzezińskim wynosiła 3 488 szt. Alternatywą dla ww. systemu są przydomowe oczyszczalnie 

ścieków, gdzie wykorzystywane są procesy mechanicznego i biologicznego oczyszczania 

ścieków odpowiadające tym zachodzącym w dużych oczyszczalniach. Z roku na rok coraz 

więcej mieszkańców powiatu korzysta z takiego rozwiązania. W 2019 r. w powiecie 

brzezińskim było 556 oczyszczalni przydomowych. 

Realizacja celów w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, należy w dużej 

mierze do obowiązków podmiotów gospodarczych, osób fizycznych, dlatego trudno jest 

określić stopień realizacji założonych celów. Największe ilości zanieczyszczeń emitowanych 

do powietrza pochodzą z zakładów, lokalnych kotłowni oraz palenisk domowych. Wszystkie 

nowe budynki i budowle, zarówno sektora prywatnego jak i gospodarczego, budowane są 

obecnie w nowej technologii uwzględniającej termoizolację. Dotyczy to montażu nowej 

generacji okien oraz ocieplania ścian warstwą styropianu lub wełny mineralnej. Istniejące 

obiekty budowlane są sukcesywnie izolowane termicznie w zależności od możliwości 

finansowych właściciela lub zarządcy obiektu. 

Na terenie powiatu w latach 2017-2020 prowadzone były działania związane przede 

wszystkim z termomodernizacją budynków oraz przebudową dróg. Realizacja tych celów 

przyczyniła się do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło, co pozwoliło na ograniczenie 

niskiej emisji i poprawę stanu powietrza w powiecie. 

O jakości powietrza decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji ze wszystkich źródeł                  

z uwzględnieniem przepływów transgranicznych i przemian fizykochemicznych 

zachodzących w atmosferze. Całe województwo łódzkie w tym i Powiat Brzeziński objęte jest 

monitoringiem powietrza prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Łodzi. Powiat brzeziński podlega pod strefę łódzką. 

Roczna ocena jakości powietrza, dokonywana przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska, jest prowadzona w odniesieniu do wszystkich substancji, dla których obowiązek 

taki wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu.  
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Lista zanieczyszczeń jakie należy uwzględniać w ocenie dokonywanej pod kątem spełnienia 

kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi, obejmuje 12 substancji: 

 

 dwutlenku siarki - SO2,  

 dwutlenku azotu - NO2,  

 tlenku węgla - CO,  

 benzenu - C6H6,  

 pyłu zawieszonego PM10,  

 pyłu zawieszonego PM 2,5,  

 ołowiu w pyle – Pb (PM 10),  

 arsenu w pyle – As (PM 10),  

 kadmu w pyle – Cd (PM 10),  

 niklu w pyle – Ni (PM 10),  

 benzo(a)pirenu w pyle – B (a) P (PM 10),  

 ozonu - O3,  

oraz kryteriów określonych w celu ochrony roślin dla 3 substancji:  

 dwutlenku siarki - SO2,  

 tlenków azotu - NOx,  

 ozonu - O3. 

Strefa łódzka w ocenie za rok 2017, 2018 i 2019 w celu ochrony zdrowia otrzymała klasę C 

ze względu na przekroczenia stężenia ozonu (O3), PM10, PM2,5, BaP. Wyniki rocznej oceny 

jakości powietrza, wykonanych na podstawie danych 2017, 2018 i 2019 roku wykazały że na 

terenie województwa łódzkiego w wyniku podjętych działań nastąpiła poprawa jakości 

powietrza w tym okresie. Stężenia O3 uległy istotnemu obniżeniu, mimo to nadal występują 

przekroczenia BaP, PM2,5 oraz PM10.  

Strefa łódzka w ocenie za rok 2019 w celu ochrony roślin otrzymała klasę C ze względu na 

przekroczenia stężenia ozonu (O3). 

Podstawowym źródłem emisji benzo(a)pirenu i pyłu zawieszonego PM10 jest niepełne 

spalanie paliw stałych (węgla, koksu, drewna) oraz odpadów w piecach (m. in. butelki PET, 

kartony po napojach, odpady organiczne i inne), w celach ogrzewania mieszkań/domów  

i wody. Niezadowalający jest często również stan techniczny kotłów, w których odbywa się 

spalanie paliw w celach grzewczych. Czynniki te w połączeniu z niekorzystnymi warunkami 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, jakie często występują w okresie 

grzewczym - inwersje temperatury, niskie temperatury i prędkości wiatru oraz cisze, decydują 

o występowaniu przekroczeń poziomu docelowego. 

Jeśli chodzi o emisję zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych to w roku 

2019 wyniosła ona 3 t/r. Emisja zanieczyszczeń gazowych kształtowała się w roku 2019 na 

poziomie 12 764 t/r. W latach 2017-2019 zauważalny jest wzrost emisji zanieczyszczeń.  

Prawidłowa realizowana gospodarka odpadami polega przede wszystkim na 

zapobieganiu powstawania odpadów oraz na poddawaniu ich odzyskowi lub 

unieszkodliwianiu (w przypadku gdy jest niemożliwy z przyczyn ekonomicznych lub 

technologicznych). Zadanie związane z gospodarką odpadami na terenie Powiatu 

Brzezińskiego w  latach 2017-2020 związane były w szczególności z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest oraz rekultywacją składowisk odpadów. 

Zgodnie z danymi GUS w 2019 r., łącznie z gmin Powiatu Brzezińskiego zebrano 10 798,02 t 

odpadów komunalnych z czego 4 849,05 ton stanowiły odpady zebrane selektywnie 
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(44,91%). W 2017 i 2018 zebrano odpowiednio 11 172,82 oraz 11 426,97 t odpadów 

komunalnych, z czego 3 977,52 t oraz 4 058,47 t odpadów zebrano selektywnie. 

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2020 w dużej mierze przyczyniły się do poprawy 

warunków środowiskowych w powiecie. Na podstawie przeprowadzonej analizy realizacji 

celów przyjętych w Programie ochrony środowiska można stwierdzić, że znaczna większość 

zadań została zrealizowana planowo. Część zadań jest w trakcie realizacji, ze względu na to, 

że są one wdrażane etapowo w poszczególnych latach, co wynika również z  Wieloletniego 

Planu Inwestycyjnego. Niektóre z zadań mają charakter ciągły. Pozostałe przedsięwzięcia 

będą albo realizowane w latach kolejnych, albo ich realizacja z przyczyn finansowych nie 

będzie kontynuowana.  

Zmiany stanu środowiska widoczne są dopiero w dłuższej perspektywie czasowej, 

dlatego też niniejszy Raport z realizacji celów i zadań, określonych w Programie ochrony 

środowiska nie jest jednoznacznym odzwierciedleniem efektów realizacji Programu. 

Zaawansowanie realizacji celów i zadań ekologicznych jest zróżnicowane. Przyczyną tego są 

Powyższe działania w połączeniu z realizacją zadań o charakterze edukacyjnym w  dużej 

mierze przyczynią się do poprawy jakości środowiska na terenie powiatu. Realizacja zadań  

w latach 2017-2020 zawartych w poszczególnych obszarach tematycznych daje podstawy do 

osiągnięcia przyjętych celów i priorytetowych kierunków działań Programu ochrony 

środowiska, zgodnych z polityką ochrony środowiska, a tym samym gwarantuje 

zrównoważony rozwój powiatu 

 

12. OCHRONA PRZYRODY, ROLNICTWO, LEŚNICTWA, RYBACTWO 

ŚRÓDLĄDOWE 

 

Zadania z zakresu ochrony przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego 

realizowane są przez Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Starostwa Powiatowego w Brzezinach. 

W roku 2017 złożono 166 wnioski o wydanie zaświadczeń i informacji o objęciu gruntów 

Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu, w roku 2018 takich 

wniosków złożono 232, w roku 2019 wydano 277 zaświadczeń i informacji natomiast w roku 

2020 – 340. Z analizy danych wynika, że z roku na rok Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brzezinach wydaje średnio o 50 

zaświadczeń i informacji więcej, a w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019 aż o 63. 

W roku 2017 wydano 1 decyzję wyłączającą grunty z produkcji rolniczej w roku 2018 

wydano 5 takich decyzji a w roku 2019 i 2020 po 11.  

Z zakresu ochrony przyrody zostało wydanych w roku 2017 - 31 decyzji 

zezwalających na wycinkę drzew, w roku 2018 wydano 24 decyzje, w roku 2019 – 29,                   

a w 2020 – 36. W związku z wydaniem decyzji naliczono odroczone w zamian za wykonanie 

nasadzeń opłaty w wysokościach odpowiednio: w roku 2017 – 2.044.200,00 zł, w roku 2018 

– 1.045.718,00 zł, w roku 2019 – 94.861,00 zł, w roku 2020 – 52.840,00.  

W terminie do 29 lutego 2020r. dokonano wycinki 54 szt. drzew rosnących w pasie 

drogowym dróg powiatowych, wycince poddano drzewostan zagrażający mieniu, zdrowiu             

i życiu ludzi. W roku 2020 pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzezinach nasadzili, na 

działkach stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego 77 szt. drzew liściastych jako 

nasadzenia kompensacyjne za usunięte drzewa: 

 11 szt. zostało nasadzonych na terenie Miasta Brzeziny, 

 11 szt. zostało nasadzonych na terenie Gminy Brzeziny, 
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 38 szt. zostało nasadzonych na terenie Gminy Rogów, 

 2 szt. zostały nasadzone na terenie Gminy Jeżów, 

 15 szt. zostało nasadzonych na terenie Gminy Dmosin.  

W roku 2017 zarejestrowano 13 zwierząt podlegających ograniczeniom przewozowym,                  

w roku 2018 nie zarejestrowano zwierząt podlegającym ograniczeniom przewozowym.  

Natomiast w roku 2019 zarejestrowano 17 zwierząt podlegających ograniczeniom 

przewozowym.  

W okresie objętym raportem tj. 2020 roku zarejestrowano 15 zwierząt podlegających 

ograniczeniom przewozowym – ptaki z rodzin papugowanych, jastrzębiowatych                                   

i sokołowatych: 

 rozella białolica (2 szt.), 

 raróg (10 szt.), 

 myszołowiec (1 szt.), 

 krogulec (2 szt.). 

 

Tabela 18. przedstawia ilość spraw zrealizowanych w latach 2017 - 2020 z zakresu rybactwa 

śródlądowego. 

 

Tabela 18. Zadania Wydziału Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

z zakresu rybactwa śródlądowego  

Zadanie Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Ilość wydawanych kart 

wędkarskich 

51 44 156 60 

Ilość 

zarejestrowanego 

sprzętu 

pływającego 

służącego do 

amatorskiego 

połowu ryb 

łodzie 

 

 

3 4 2 0 

pontony 1 1 1 1 

jachty 0 0 0 1 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Wydziału DR.  

 

13. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO POWIATU 

BRZEZIŃSKIEGO 
 

13.1. Zarządzanie kryzysowe 

 
Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Brzezińskiego 

realizowane są m.in. przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brzezinach. 

Rok 2020 był czasem wyjątkowym, obfitującym w wydarzenia zagrażające zdrowiu i życiu 

mieszkańców nie tylko naszego powiatu ale również całego kraju. 

W związku z wykryciem ogniska  choroby  zakaźnej  zwierząt  podlegającej obowiązkowi  

zwalczania,  tj.  wysoce  zjadliwej  grypy  ptaków  (HPAI)  w powiecie  łowickim                                 

w miejscowości Skaratki w gminie Domaniewice oraz w powiecie łódzkim wschodnim                      

w miejscowości Regny w gminie Koluszki, w dniu 23 lutego 2020 r. Starosta Brzeziński                  

o godzinie 20:00 zwołał Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu wzięli 
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udział min.: Powiatowy Lekarz Weterynarii, Burmistrz Miasta Brzeziny, Wójtowie Gmin 

oraz osoby funkcyjne JST z terenu powiatu. Zostały podjęte stosowne decyzje dotyczące  

zabezpieczenia rozprzestrzeniania się choroby. 

 

Obszar zagrożony w powiecie brzezińskim: na terenie Gminy Dmosin  - miejscowości: Osiny, 

Osiny PGR, Dmosin Drugi, Karolew, Wierzbówka, Dmosin Parcele, Wincentów, Gózd, 

Borki, Wiesiołów, Rozdzielnia, Zawady, Kuźmy; na terenie Gminy Brzeziny – miejscowości: 

Stare Koluszki, Zalesie; na terenie Gminy Rogów – miejscowości: Wągry Nowe, Wągry, 

Kruszynek, Romanówek; na terenie Gminy Jeżów – miejscowości: Rewica Kolonia, Rewica 

A, Rewica B, Lubiska, Kolonia, Wola Łokotowa, Frydrychów, Zamłynie, Mościska, Taurów, 

Jankowice, Sabinów. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 6/2020 oraz Rozporządzeniem Nr 7/2020 Wojewody 

Łódzkiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego  

i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków 

(HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach. Na 

terenie Powiatu Brzezińskiego zostały wyznaczone strefy zagrożenia niezwłocznie 

oznakowane wymaganymi tablicami. 

 

Foto 24. Wyznaczona strefa zagrożenia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Foto:  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brzezinach 

W związku z pandemią koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 oraz 

ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii monitorowano na bieżąco sytuacje 

epidemiologiczną na terenie Powiatu Brzezińskiego. Prowadzono działania zgodnie                         

z zaleceniami Wojewody Łódzkiego oraz procedurami postępowania w przypadku 

stwierdzenia/podejrzenia zachorowań na choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce 

zakaźne. Wyznaczono na terenie powiatu miejsca do odbywania kwarantanny zbiorowej. 

Pozyskano również z Wojewódzkiego Magazynu Obrony Cywilnej płyny do dezynfekcji oraz 

sprzęt ochrony osobistej, który przekazywano m.in. do placówek oświatowych z terenu 

Powiatu Brzezińskiego. 

 

 

 



     RAPORT O STANIE POWIATU BRZEZIŃSKIEGO 

80 

 

 

 

 

Foto 25. Przekazanie środków ochrony osobistej do placówek oświatowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto:  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brzezinach 

W dniu 27 czerwca 2020 r. wystąpił wyciek substancji ropopochodnej na zbiorniku 

wodnym w Rogowie. W związku ze skalą powstałego zagrożenia o sytuacji poinformowano 

Starostę Brzezińskiego, WIOŚ, Policję oraz firmę PERN S.A. Podczas działań na miejscu 

zdarzenia stwierdzono, iż wyciek został spowodowany próbą kradzieży paliwa z rurociągu – 

nielegalne wpięcie w rurociąg. Strażacy PSP i OSP z terenu Powiatu Brzezińskiego 

prowadzili działania rozpoznawcze oraz ratownicze na zbiorniku wodnym w miejscowości 

Rogów, a także na rzece Mrodze poniżej zbiornika. 

W dniu 28 czerwca 2020 r. o godz. 13
00

 Starosta Brzeziński zwołał  posiedzenie PZZK celem 

podsumowania działań służb i instytucji dotyczących wycieku substancji ropopochodnych na 

akwenie wodnym w Rogowie oraz określenia zadań. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 

dodatkowe siły i środki w postaci: Jednostki chemicznej PSP z Piotrkowa Trybunalskiego 

oraz ZSP PERN S.A. Teren został zabezpieczony przez Policję oraz służby ochrony PERN 

S.A. 

W dniach 30 czerwca oraz 7 lipca odbyło się kolejne spotkanie PZZK w Brzezinach,                          

w których uczestniczyli przedstawiciele powiatu oraz zewnętrzni eksperci.                        

Rozmowy dotyczyły dalszych działań zmierzających do usunięcia skutków próby kradzieży 

paliwa z rurociągu PERN w okolicy zbiornika wodnego Rogów.   

W szczególności skoncentrowano się na zapewnieniu bezpieczeństwa okolicznym 

mieszkańcom. Służby na bieżąco monitorowały stan okolicznych wód, prowadzono 

niezbędne badania środowiska, aby mieć całkowitą pewność, że sytuacja nie zagraża 

mieszkańcom. Pobrane zostały próbki wody i gleby ze zbiornika Rogów i okolicznego terenu, 

jak również z rzeki Mrogi. Na zbiorniku Rogów oraz na rzece Mroga, aż do miasta Głowno, 

rozstawiono specjalistyczne zapory, które ograniczyły rozprzestrzenianie się produktu 

ropopochodnego. Firma PERN za pomocą posiadanych dronów monitorowała teren, by 

zidentyfikować wszystkie miejsca dotknięte skutkami zdarzenia. Prace na akwenie wodnym 

prowadzone były z zastosowaniem łodzi i pontonów, operujących zaporami pływającymi                    

i sorpcyjnymi, aby maksymalnie ograniczyć rozprzestrzenianie się produktu i jak najszybciej 
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zebrać go z powierzchni wody. PERN w trybie pilnym przystąpiło także do rekultywacji 

terenu wokół akwenu. Jednocześnie z uwagi na prowadzone prace związane z oczyszczaniem 

terenu oraz zagrożeniem pożarowym, miejsce zdarzenie zostało objęte zakazem wstępu. 

Teren był monitorowany przez policję oraz służby ochrony PERN. Dodatkowo policja 

prowadziła czynności dochodzeniowo – śledcze w celu ustalenia sprawców, którzy 

doprowadzili do uszkodzenia rurociągu i zanieczyszczenia środowiska. 

W chwili obecnej firma PERN prowadzi działania związane z fitoremediacją terenu                

w okolicy zbiornika wodnego, jest to technologia wykorzystująca rośliny w procesie 

oczyszczania środowiska. Tym samym realizowany jest finalny etap prac związanych                       

z porządkowaniem terenu po zdarzeniu.  

 

Foto 26. Wyciek na zbiorniku w Rogowie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Źródło: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
 

 

Ćwiczenia praktyczne, szkolenia i treningi: 

 

Mając na uwadze przytępienie przez Jednostki Samorządu Terytorialnego do 

opracowania nowych Planów Operacyjnych w dniu 16 października 2020 r. z zachowaniem 

zasad reżimu sanitarnego w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brzezinach 

przeprowadzono szkolenie obronne z udziałem przedstawicieli Wydziału Bezpieczeństwa  
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i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi poświęcone 

przedmiotowej problematyce.  

Pozostałe przedsięwzięcia szkoleniowe planowane na 2020 r. w związku z ogłoszonym na 

terenie kraju stanem epidemii zostały przeplanowane na 2021 r. 

 

  

13.2. Sprawy obronne 
 

W roku 2020 prowadzone sprawy obronne skupiły się na następujących czynnościach: 

- prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem rejestracji osób 

na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz  samej kwalifikacji, w tym zakresie między innymi: 

użyczono pomieszczeń, zabezpieczono skład Powiatowej Komisji Lekarskiej w Brzezinach, 

zawarto umowy z wybranymi podmiotami medycznymi na wykonanie badań  

specjalistycznych osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej. Ostatecznie kwalifikacja 

wojskowa w związku z epidemią koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 została 

zakończona cztery dni przed jej rozpoczęciem na terenie powiatu brzezińskiego zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia 

kwalifikacji wojskowej w 2020 r.; 

- bieżącej aktualizacji dokumentacji „Stałego Dyżuru” Starosty Brzezińskiego na wypadek 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny; 

- aktualizowanie dokumentacji  Punktu Kontaktowego HNS (PK HNS) oraz bazy danych 

HNS; 

- opracowaniu Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnego Przygotowań Obronnych za 

2019 r. (NKPPO-19); 

- opracowaniu Planu Szkolenia Obronnego Powiatu Brzezińskiego na 2020 r. 

- przystąpieniu do gruntownej aktualizacji i opracowania nowego Planu Operacyjnego 

Funkcjonowania Powiatu Brzezińskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

 

13.3. Obrona cywilna 

 
Zadania z zakresu obrony cywilnej realizowano zgodnie z Rocznym Planem Działania 

Starostwa Powiatowego w Brzezinach w Zakresie Obrony Cywilnej na 2020 r., uzgodniono 5 

Rocznych Planów Działania Obrony Cywilnej na 2020 r. 

Ponadto opracowano oraz uzgodniono z Szefem OC Województwa Roczny Plan Działania 

Starostwa Powiatowego w Brzezinach w Zakresie Obrony Cywilnej na 2021 r. 

Zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju  z dnia 30 sierpnia 2016 r.  

opracowano ocenę stanu przygotowania ochrony ludności i obrony cywilnej 

za 2019 rok z terenu powiatu brzezińskiego. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku:   

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Powiecie Brzezińskim realizowała          

w 2020 roku Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego  

i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2016 - 2020 – „Bezpieczny Powiat - Razem 

Bezpieczniej”. W ramach swoich zadań Komisja współpracowała z następującymi 

podmiotami: 

 Urzędami gmin powiatu brzezińskiego; 

 Komendą Powiatową Policji w Brzezinach; 
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 Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach; 

 Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym; 

 Powiatowym Lekarzem Weterynarii;  

 Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego; 

 Powiatowym Urzędem Pracy; 

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; 

 Komendą Hufca ZHP w Brzezinach; 

 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzezinach; 

 Prokuraturą Rejonową w Brzezinach;          

 Nadleśnictwem Brzeziny; 

 Wydziałami Starostwa Powiatowego w Brzezinach; 

 Stowarzyszeniem Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Viola”; 

 Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brzezinach. 

W okresie objętym analizą nie odbyło się formalnie żadne posiedzenie Komisji ze względu na 

ograniczenia związane z pandemią Covid-19. 

 

 

14. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA 

LOKALNEGO RYNKU PRACY 

 
Powiatowe zadania mające na celu przeciwdziałanie bezrobociu realizowane są przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach. Szczegółowe dane dotyczące realizacji zadania 

polegającego na przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji rynku pracy zawarte są                           

w corocznych sprawozdaniach sporządzanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy                     

w Brzezinach oraz przedstawiane Radzie Powiatu w Brzezinach.  

Ogłoszony w roku 2020 na terytorium Polski stan epidemii w istotny sposób wpłynął na 

sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan ten 

wywołuje, dla przedsiębiorców oraz pracodawców ustawą 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, zostały 

wprowadzone w ramach Tarczy Antykryzysowej instrumenty wsparcia m.in. realizowane 

przez powiatowe urzędy pracy. 

W roku 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach wydatkował w ramach Tarczy 

Antykryzysowej 12 733 343,57 zł. 

 Wpłynęło  2078 wniosków z tego: 

- 1601 na pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych (art. 15zzd                

i art. 15zzda). Wydatkowano na pożyczki ogółem 7 356 064,00 zł. 

- 231 na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc). Wydatkowano 1 097 200,00 zł. 

- 202 na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla 

mikroprzesiebiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb). Liczba pracowników 

objętych dofinansowaniem 1332. Wydatkowano na tę formę 4 140 079,57 zł. 

- 44 na dotację dla mikro i małych przedsiębiorców określonych branż (art. 15zze4). 

Wydatkowano na dotację 140 000,00 zł 
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Wykres 8. Udzielona pomoc przedsiębiorcom z terenu Powiatu Brzezińskiego 

na dzień 31 grudnia 2020 r. - ogółem: 12 733 343,57 zł z podziałem na gminy 

 

 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach 

 

Wykres 9. Udzielona pomoc przedsiębiorcom z terenu Powiatu Brzezińskiego 

w formie pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie: 7 356 064,00 zł z podziałem na 

gminy 

 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach 
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Wykres 10. Udzielona pomoc przedsiębiorcom z terenu Powiatu Brzezińskiego 

z tytułu dofinansowania dla samozatrudnionych na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie: 

1 097 200,00 zł z podziałem na gminy 

 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach 

 

 

 

Wykres 11. Udzielona pomoc przedsiębiorcom z terenu Powiatu Brzezińskiego 

w formie dofinansowań do wynagrodzeń dla pracowników na dzień 31 grudnia 2020 r.   

w kwocie:  4 140 079,57 zł 

 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach 
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Wykres 12. Udzielona pomoc przedsiębiorcom z terenu Powiatu Brzezińskiego 

w formie dotacji na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie: 140 000,00 zł 

 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach 

 

 

 

15.  PROMOCJA POWIATU 
 

W roku 2020 w ramach prowadzenia działań promocyjnych powiatu odbyły się następujące 

wydarzenia: 

 

 

 

STYCZEŃ 

10 stycznia 2020 r. 

 XXII Międzypowiatowy Przegląd Szopek Bożonarodzeniowych DĄBROWA 2020,  

W Przeglądzie na najpiękniejszą szopkę oprócz gospodarzy wzięli udział mieszkańcy  

Domów Pomocy Społecznych w Brzezinach, z Łochyńska, ze Skierniewic, z Wiśniowej 

Góry, z Konstantynowa Łódzkiego, z Lisowic, z Borówki, z Rąbienia, Środowiskowy Dom 

Samopomocy z Głowna, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Brzezin, Warsztaty Terapii 

Zajęciowej ze Skierniewic, oraz Ośrodek Wychowawczy Fundacji „Dar serca dla 

potrzebujących”. Wśród zaproszonych gości m.in. byli: Pani Małgorzata Pyka Zastępca 

Dyrektora Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi, Pani Anna Rosławska Zastępca Kierownika Oddziału Nadzoru                    

i Kontroli w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi, Starosta Brzeziński, Wicestarosta, Wójt Gminy Jeżów, Dyrektorzy 

zaproszonych Domów Pomocy Społecznej, Dyrektorzy jednostek samorządu terytorialnego, 

Radni Powiatu Brzezińskiego, Radni Rady Gminy Jeżów.  
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Foto 27. XXII Międzypowiatowy Przegląd Szopek Bożonarodzeniowych DĄBROWA 

2020 

 

Foto: Wydział ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach 

9 i 10 stycznia 2020 r.  

 

VII Regionalny Konkurs Kolęd. 

Organizatorem Konkursu była Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Brzezinach, Starostwo 

Powiatowe w Brzezinach, Miasto Brzeziny, Gminę Brzeziny oraz Centrum Promocji                           

i Kultury w Brzezinach. Celem Konkursu jest wyszukiwanie i rozwijanie młodych talentów. 

Konkurs adresowany do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych z terenu Powiatu Brzezińskiego i najbliższej okolicy. Uczestnicy mogli 

występować w kategorii: solista lub zespół. 

Wręczenie nagród i wyróżnień oraz koncert laureatów odbyło się w dniu 10 stycznia 2020 r.            

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 28. VII Regionalny Konkurs Kolęd 

 
 

Foto: Wydział ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach 
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16 stycznia 2020 r.  

Odbyło się spotkanie dotyczące dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla Powiatu Brzezińskiego. 

Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński przekazał Staroście Brzezińskiemu symboliczny czek 

na kwotę 51.816,00 zł.  

Linia komunikacyjna Brzeziny-Dmosin (34 km) funkcjonuje od 02.09.2019 r. W spotkaniu 

uczestniczyli także Ryszard Śliwkiewicz - Wicestarosta, Krzysztof Bogdański - 

Przewodniczący Rady Powiatu w Brzezinach, Arkadiusz Garnys - Zastępca Wójta Gminy 

Dmosin, Krzysztof Kotynia - Członek Zarządu Powiatu w Brzezinach. 

 

Foto 29. Wręczenie symbolicznego czeku na przewozy autobusowe 

 
 

Foto:
 
Wydział ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach 

 

26 stycznia 2020 r. 

W dniu 26 stycznia 2020 r. odbył się V Pieszy Rajd Pamięci Powstania Styczniowego, 

organizowany przez Stowarzyszenie Patriotyczne Brzeziny. W uroczystościach uczestniczyła 

delegacja Powiatu Brzezińskiego, którzy złożyli oni wiązankę kwiatów pod wspólną mogiłą              

6 powstańców styczniowych, mieszkańców Brzezin, którzy zginęli pod Dobrą w 1863 r.  

 

 

 

 
 

Foto 30. Złożenie kwiatów przy mogile powstańców styczniowych 

 
 

Foto: Wydział ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach 
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31 stycznia 2020 r.  

W  Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach uroczyście obchodzony był Dzień Pracownika 

Służb Publicznych. Starosta Brzeziński wraz z Wicestarostą wręczyli wszystkim 

pracownikom PUP dyplomy z życzeniami. W uroczystościach uczestniczyła Pani Małgorzata 

Pyka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej. Wyrazem tych 

życzeń był słodki poczęstunek. 

 

 

 

 

Foto 31.  Dzień Pracownika Służb Publicznych 

 
 

Foto: Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach 

 

LUTY 

26 lutego 2020 r. 

Podczas uroczystej gali w Ministerstwie Rozwoju uhonorowano finalistów, wyróżnionych 

oraz laureatów pierwszej edycji konkursu „INNOWACYJNY SAMORZĄD”. Organizatorem 

konkursu był Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. Wydarzenie honorowym 

patronatem objęło Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo 

Funduszy i Polityki Regionalnej.  

Konkurs miał na celu promocję szeroko pojętych innowacji wdrażanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego, opartych na nowoczesnych technologiach i nie tylko.  

Nagrodę w kategorii „Powiaty” odebrali Renata Kobiera Starosta Brzeziński i Ryszard 

Śliwkiewicz Wicestarosta Brzeziński za projekt „Nowatorskie narzędzia i technologie 

wspierające pracę terapeutyczną w DPS w Dąbrowie w Powiecie Brzezińskim”. 
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Foto 32. Gala konkursu „Innowacyjny samorząd” 

 
 
Źródło: Wydział ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach  

 

 21 lutego 2020 r.  

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Brzezinach obchodziła Jubileusz 45-lecia, uroczystości      

z tej okazji odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach. Galę rozpoczął 

chór szkolny, który odśpiewał hymn państwowy pod dyrygenturą pana Macieja 

Wójcikowskiego.  

Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciel kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej, Starosta Brzeziński, 

Burmistrz Miasta Brzeziny, Przewodniczący Rady Powiatu w Brzezinach, Przewodniczący 

Rady Miasta Brzeziny. 

Starosta Brzeziński wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu w Brzezinach na ręce Dyrektor 

PSM I st. Joanny Paprockiej wręczyli bukiet kwiatów z życzeniami sukcesów na następne              

45 lat. Dziękując jednocześnie za owocną współpracę i organizację koncertów, w których 

mogą uczestniczyć mieszkańcy Powiatu Brzezińskiego.  

Z rąk Joanny Paprockiej Dyrektor PSM I st. statuetki „Współgrajmy z muzyką” będące 

wyrazem podziękowania za współpracę życzliwość Społeczności PSM I st. w Brzezinach 

otrzymali m.in. Starosta Brzeziński, Burmistrz Miasta Brzeziny. Podczas Jubileuszu 

umiejętności artystyczne zaprezentowali uczniowie jak i absolwenci PSM I st. w Brzezinach. 

 

Foto 33. Jubileusz Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Brzezinach 

 

 
 

Źródło: Wydział ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach 
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MARZEC 

 

3 marca 2020 r.  

3 marca 2020 – to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Brzezinach, uczczenie 

ich pamięci rozpoczęto od wizyty na brzezińskim cmentarzu zapalając znicze na mogiłach                        

i grobach symbolicznych żołnierzy konspiracji niepodległościowej. Następnym etapem była 

wizyta przy Dębach Pamięci Żołnierzy Wyklętych gdzie wybrzmiały fragmenty grypsów ppłk 

Łukasza Cieplińskiego „Pługa” Prezesa IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 

zamordowanego 1 marca 1951 roku. Następnie przy pomniku Józefa Piłsudskiego został 

odegrany na saksofonie hymn Polski. Religijnym akcentem obchodów była msza                           

św. w intencji żołnierzy podziemia niepodległościowego pomordowanych i prześladowanych                   

w czasach komunizmu. Na zakończenie mszy świętej odśpiewano pieśń „Boże coś Polskę”. 

 

Foto 34. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

 
 

Foto: Wydział ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach 

 

26 marca 2020 r.  
Panie o wielkich sercach z Koła Gospodyń Wiejskich "JordanoWianki" z Jordanowa przekazały na 

ręce Starosty Brzezińskiego własnoręcznie uszyte maseczki ochronne dla pracowników Starostwa 

Powiatowego w Brzezinach. W podziękowaniu za ten wspaniały gest Starosta Brzeziński przekazała 

kosz ze słodyczami. 

 

 

Foto 35. Maseczki z Koła Gospodyń Wiejskich "JordanoWianki" z Jordanowa 

 
 

Foto: Wydział ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach 



     RAPORT O STANIE POWIATU BRZEZIŃSKIEGO 

92 

 

 

KWIECIEŃ  

13 kwietnia 2020 r.  

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyński, zbrodni w wyniku której zamordowano ok. 22 tys. 

polskich obywateli, między innymi oficerów Wojska Polskiego, policjantów i osób cywilnych 

należących do elity  II Rzeczypospolitej. Zbrodnia ta jest jedną z najbardziej bolesnych kart     

w naszej historii, o której nie można zapomnieć. 10 kwietnia 2010 r. w drodze na obchody 70-

ej rocznicy Ofiar Zbrodni Katyńskiej w katastrofie samolotu Tu-154M zginęła polska 

delegacja, w wyniku katastrofy zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński                            

z małżonką, wielu wysokich rangą urzędników państwowych i dowódców wojskowych, 

posłowie, senatorowie, osoby cywilne i obsługa samolotu. Pod pomnikiem Ofiar Zbrodni 

Katyńskiej i Ofiar Katastrofy Smoleńskiej zostały złożone kwiaty i zapalony symboliczny 

znicz. 

 

Foto 36. Złożenie kwiatów pod pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej 

 
 

Foto: Wydział ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach
 

 

24 kwietnia 2020 r.  

Starosta Brzeziński wraz z Wicestarostą przekazali uczniom szkół powiatowych sprzęt 

komputerowy z przeznaczeniem do nauki zdalnej.  

 

 

Foto 37. Przekazanie komputerów dla uczniów ZSS w Brzezinach 

 Foto: Wydział ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach 
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27 kwietnia 2020 r. 

Starosta Brzeziński wręczyła nagrody w konkursie internetowym „Ozdoby i Pisanki 

Wielkanocne”.  

Foto 38.  Laureaci konkursu internetowego „Ozdoby i Pisanki Wielkanocne”  

  
 

Foto: Wydział ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach 

MAJ  

Foto 39.  2 maja- Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej  

 
 
Foto: Wydział ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach 

Foto 40.  3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja 

 Źródło: Wydział ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach 
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25 maja 2020 r. 

Foto 41.  Wręczenie nagrody zwyciężczyni Konkursu Wiosna w Twoim Ogrodzie 

 

Foto: Wydział ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach
 

 

 

SIERPIEŃ  

Festiwal Kultury Regionalnej zorganizowany przez Stowarzyszenie Powiatu Brzezińskiego 

„Nasz Powiat” przy honorowym patronacie Starosty Brzezińskiego. 

Foto 42.  Festiwal Kultury Regionalnej 

  

Źródło: Wydział ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach 



     RAPORT O STANIE POWIATU BRZEZIŃSKIEGO 

95 

 

WRZESIEŃ  

2 września 2020 r. 

Foto 43. 81. rocznica wybuchu II Wojny Światowej   

 
 

Foto: Wydział ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach 
 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Oświatowych                       

w Brzezinach. Uroczyste przecięcie wstęgi przez Wicemarszałka Województwa Łódzkiego 

Piotra Adamczyka, rozpoczęło funkcjonowanie dwóch  nowych oddziałów przedszkolnych  i 

nowy plac zabaw.  

 

Foto 44.  Rozpoczęcie roku szkolnego w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek 

Oświatowych w Brzezinach 

 

 
 

Foto: Wydział ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach 
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5 września 2020 r.  

 

Na polach w Rogowie, Starostwo Powiatowe w Brzezinach zorganizowało po raz XII 

Powiatowy Konkurs Orki. Cykliczne wydarzenie ma na celu wyłonienie wśród rolników 

najlepszego traktorzysty (oracza). Oceniany był styl, dokładność, głębokość orki, a także 

właściwe ustawienie pługa. W XII Powiatowym Konkursie Orki wzięło udział 8 zawodników 

rywalizujących w dwóch kategoriach: pług zagonowy i pług obrotowy. Uczestnicy konkursu 

wykonywali orkę za pomocą nowoczesnych sprzętów oraz tradycyjnych np. ciągnikiem                 

C 360. Prace oraczy oceniała profesjonalna komisja konkursowa. 

 

 

 

 

Foto 45.  XII Powiatowy Konkurs Orki 

 
 

Foto: Wydział ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach 
 

6 września 2020 r. 

 

W dniu 6 września odbyły się Dożynki Powiatowo - Gminne, z tej okazji w Kościele 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rogowie o godz. 11:30 odprawiono Dożynkowo 

– Dziękczynną Mszę Świętą w intencji Rolników, Sadowników i Pszczelarzy. Starostami 

tegorocznych Dożynek byli: Starosta Brzeziński Renata Kobiera i Wójt Gminy Rogów Daniel 

Kołada.  

Uroczystości dożynkowe objęte były Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Andrzeja Dudy. Starosta Brzeziński podziękowała mieszkańcom Gminy Rogów za 
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przygotowanie kościoła na uroczystości dożynkowe jak i za wieniec dożynkowy                        

oraz mieszkankom Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie za przygotowanie powiatowego 

wieńca dożynkowego 

 

Foto 46.  Msza Dożynkowo – Dziękczynna 

 
Foto:

 
Wydział ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach

 

 

20 września 2020 r.  

Powiat Brzeziński podczas tegorocznych Dożynek Województwa Łódzkiego w Uniejowie                 

w Powiecie Poddębickim reprezentowany był przez: Koło Gospodyń Wiejskich z Popnia - 

Parceli, Koło Gospodyń Wiejskich z Rogowa oraz przez Panią Elżbietę Krajewską z Koła 

Gospodyń Wiejskich z Nagawek. Powiatowy Wieniec Dożynkowy przygotowali                              

i zaprezentowali pracownicy i mieszkanki z Domu Pomocy Społecznej  w Dąbrowie. 

Foto 47. Dożynki Województwa Łódzkiego 

  
 

Źródło: Wydział ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach 
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25 września 2020r.  

Projekt hipoterapii jest częścią projektu pomocy mieszkańcom Powiatu Brzezińskiego 

realizowanego przez Stowarzyszenie Wspólna Przyszłość Polska, Europa, Świat. Jak 

podkreślił Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi podczas uroczystości, która 

odbyła się w Dąbrowie, jest to największy tego typu projekt w województwie. Na jego cel 

WUP przeznaczył 8 000 000,00 zł. 

Foto 48.  Uroczyste otwarcie hipoterapii w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie 

  

Źródło: Wydział ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach
 

 

30 września 2020 r.  

Foto 49.  Koncert w hołdzie Św. Jana Pawła II w Klasztorze o.o. Franciszkanów                            

w Brzezinach  

 

Źródło: Wydział ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach 
 

PAŹDZIERNIK   

 

26 października 2020 r.  

 

PROJEKT „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ                                

W OKRESIE EPIDEMII COVID -19” 

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach Starosta Brzeziński wraz 

z Wicestarostą przekazali komputery, urządzenia wielofunkcyjne, środki ochrony osobistej 

https://www.facebook.com/powiat.brzeziny/?__cft__%5b0%5d=AZV0_f8STSTOCWJFgpe9f5vAiMAY8lxzK70a4i9TpT-F6OQaZMKdn1OpcQym2ITBLWCpoJHa2TmgnZ1SU0dYFxp4IULrwfGAbvy7oqBGqiy-olLXjUUt2OQGqhiAR0GNW3wnrvPzMtwI5ROYegKnYr-NfAJY7AyXNOp9h19wl_i_fXfpUNkze6_Rb3if8oxSFn0Umdo_sNX6jRf8tYCrNLQqaSRL49MuLRWsGsGu0c20LA&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/powiat.brzeziny/?__cft__%5b0%5d=AZV0_f8STSTOCWJFgpe9f5vAiMAY8lxzK70a4i9TpT-F6OQaZMKdn1OpcQym2ITBLWCpoJHa2TmgnZ1SU0dYFxp4IULrwfGAbvy7oqBGqiy-olLXjUUt2OQGqhiAR0GNW3wnrvPzMtwI5ROYegKnYr-NfAJY7AyXNOp9h19wl_i_fXfpUNkze6_Rb3if8oxSFn0Umdo_sNX6jRf8tYCrNLQqaSRL49MuLRWsGsGu0c20LA&__tn__=kK-y-R
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(maseczki, rękawiczki) oraz środki dezynfekcyjne w ramach realizowanego projektu pn. 

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 

Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu 

do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej                      

i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, którego celem jest dofinansowanie 

realizacji potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

Powiat Brzeziński i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach jest realizatorem 

w/w projektu, który został dofinansowany z UE w kwocie 81 320 zł.  

Wsparcie otrzymało 35 rodzin zastępczych, w tym dwa rodzinne domy dziecka. W ramach 

projektu zakupiono: 28 laptopów, 26 urządzeń wielofunkcyjnych oraz 30 zestawów 

słuchawek z mikrofonem. 

 

Foto 50. Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  w okresie 

epidemii COVID -19” 

 

Foto: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
 

 

LISTOPAD  

11 listopada 2020 r.  

Foto 51. Obchody 11 - ego Listopada - Narodowego Święta Niepodległości  

 

Foto: Wydział ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach 
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30 listopada 2020 r.  

Foto 52. Wręczenie nagród laureatom I Powiatowego Konkursu Patriotycznego                           

„11 LISTOPADA - ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ"  

 

Foto: Wydział ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach 
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